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1. INTRODUCCIÓ

L'análisi de les traduccions de qué ha estat objecte una obra ens pot fornir de
dades molt interessants des del punt de vista literari (evolució i extensió de les idees
literáries, per exemple), així com també quant ais estudis lingüístics. Aixó ja ho he
posat en práctica quant al Tirant lo Blanch i les seues traduccions anteríors al segle
XIX (MARTINES, 1997).
He desenvolupat aquesta línia de recerca i l'he aplicada a un altre deis
nostres clássics que, com ara Ausiás March, han estat objecte de forca trasllat al
llarg de la historia.l De fet, Ausiás March, així com també Tirant lo Blanch, ofereix
molt bones condicions en aquest sentit: nombrases versions (completes i
fragmentáries de divers abast, des d'una sola poesía a versions de l'obra completa);
nombrases llengües (en: alemany, anglés, espanyol, esperant, francés, hongarés,
italiá, neerlandés); hi ha hagut versions de manera "durativa", és a dir, al llarg de
diversos segles (XVI-XX); hi ha diverses versions en una mateixa llengua
nombrases llengües; i, finalment, h ha diverses tota una diversificada tipología de
traduccions, des de poétiques fins a les glosses en prosa).
Es tracta d'una metodología interdisciplinar i que té uns objectius que, tot i
concretáis quant a Ausiás March, poden ser facilment extrapolables i adaptables a altres
autors que, en general, presenten unes condicions semblants a les que hem exposat
anteriorment.2 Aquesta mena d'estudis poliglotes ens poden aportar a un coneixement
mes sólid i fonamentat (contrastiu poliglota, diacrónic i sincrónic) de la historia de la
llengua de qué es tráete. D'altra banda, poden fer possible l'estudi exhaustiu del léxic de
Fautor de qué es tráete, de la seua fixació gráfica i de la seua cárrega semántica, tot
establint una perspectiva contrastada amb el léxic d'altres autors coetanis. Finalment, ens
poden oferir un referents histories o clássics (antics o també moderas) útils per a
Fenriquiment de la coneixenca de la teoría i praxi de la traducció.
El contrast amb les traduccions de referencia ens permetrá bastir una mena de
banc de dades léxiques poliglota, acarat, contrastiu i diacrónic que pot resultar de gran
importancia i magnitud per a la delimitado de la recepció literaria -en aquest cas—

1

Vicent MARTINES, Ausiás March "poliglota". El léxic d'ausiás March a través de les seues
traduccions des del segle XVI al XX a l 'alemany, a l 'anglés, a l 'espanyol, alfrancés i a l 'alemany.
Concordances completes acarades, recerca patrocinada per la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciencia de la Generalitat Valenciana (Pía Estudis sobre el Valencia Actual), 2000; i El léxic
d"Ausiás March a través de les seues traduccions deis segles XVI-XX (a l'espanyol, a l'anglés,
a l 'alemany, a l 'italiá i alfrancés).Lematizacions completes acarades, recerca patrocinada per
la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Cteneralitat Valenciana (Pía Estudis sobre el
Valencia Actual), 2002.
2

De fet, ja ho aplique a altres autors nostrats medievals i del Renaixement.
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d'Ausiás i, molt especialment, la seua contextualització europea, tant románica com
també respecte a l'anglés i a Falemany.
D'altra banda, aqueixos resultáis serán especialment útils i importants per a la
preparado tant d'edicions critiques o fílológiques, com també d'actualitzades o
divulgatives de textos literaris deis textos origináis objectes de consideració, a partir de
l'exhaustiu coneixement que aportaran les concordances completes del léxic de les
traduccions de qué han estat objecte. Aixó facilitará una eina filológica i interpretativa
totalment fonamentada i, sobretot -el mes interessant ates que es tracta d'una línia de
recerca prácticament verge quant al nostre país i en aquests termes—, per a l'análisi
lingüística d'autors que, com ara Ausiás March, poden resultar veritables emblemes del
desenvolupament de la llengua de qué es tráete i, per extensió, del renovellament literari o
científic de l'ámbit en qué s'insereixen -en el cas de March, Phispánic i el románic—.
En aquest treball fem atenció a l'autor que ens ocupa i a la misció entre Filología i
Traducció per poder bastir-nos d'eines que ens permeten ampliar la nostra coneixenca del
llenguatge poétic d'un elássie románic i europeu com Ausiás March.
En un primer temps, i després d'aquesta introducció [§ 1] i de concretrar els
objectius i referir els antecedents de la tasca que es conté en les coordenades que hem
donat en esborrany en els parágrafs anteriors [§ 2], establirem el status quaestionis de la
recerca sobre Ausiás March, sobretot airan d'encá del pretés Centenari de la seua
naixenca, 1997 [§ 3]. El fixarem -amb comentaris, classificació temática i compendi
bibliográfic— perqué resulta essencial conéixer la bibliografía sobre l'autor a traduir o les
obres del qual han estat traduides i constitueixen el centre de la nostra atenció. Aquest
estudi bibliográfic és cronológicament complementari deis altres en qué, amb anterioritat,
qui subscriu ha aplegat la bibliografía que "eventually" s'havia anat generant sobre el
nostre autor (ALEMANY & MARTINES, 1997; MARTINES, 1997; MARTINES, 2000;
SANTANACH & MARTINES, 2001). Aixó no obstant, no s'ha considerat l'impacte que ha
tingut per a la recerca sobre Ausiás March i per a la seua recepció per part deis lectors
(amb un considerable nombre de traduccions, d'altra banda) aqueix magne -i fals, peí que
explicarem tot seguit— "VI Centenari del Naixement d'Ausiás March", una veritable
"pedra de toch" en lafilologíai en la traducció aplicades a aquest autor.
Parem atenció, tot seguit [§ 4], a les relacions que, des d'una perspectiva histórica,
podem establir entre la impremía i el desenvolupament que implica. Completem aqueixa
visió a aixó a través del prisma que ens ofereix la bipolaritat de Traducció i Filología [§ 5].
Considerem d'interés atendré a aquests aspectes de d'una perspectiva d'História de la
Cultura ates que, sembla demostrat que, així com "la llengua sempre va ser companya de
Fimperi" -al dir de Nebrija—, també sembla que la traducció sempre va ser companya de
la Filología -fins i tot avant la lettre— i, aquesta, d'aquella.
No es tracta d'establir una mena de Grande e General Estoria, a l'estil de la
historiografía medieval, que es remuntaven al Génesi a fi d'arribar a recontar els fets
memorables del regne o senyoriu el titular del qual encomanava la crónica. Si ho féiem,
potser podíem, literalment, arribar a l'inici deis temps escrits i podríem comprovar les
diverses versions, en diverses llengües, del génesi mateix de la cultura i de la civilització; i
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ho veuríem en diverses Uengües i en cultures, les mesopotámiques, on hi ha via fins i tot
obres lexicográfiques d'especialitat i bilingües...
No caldrá ara anar tan lluny i només ens centrarem en el context en qué Ausiás
March va escriure. D'altra banda, analitzem la fünció de la traducció i la traductologia al
servei de l'estudi i l'ensenyament de la literatura (catalana medieval i románica) i, en
concret com a eines per a l'estudi de la Literatura Catalana Medieval [§ 6]. En aquest
sentit, analitzem elements de transformació traductológica referits al panorama
traductológic medieval cátala. En definitiva, les traduccions i els intercanvis culturáis,
eines per a la Historia de la Cultura. Per aixó atenem a alguns casos, d'aqueix
panorama ja establert, ais intercanvis culturáis quant a la conformado del Renaixement
a la Corona Catalanoaragonesa.
L'Edat Mitjana i sobretot a les seues acaballes, a l'alba del Renaixement, és
essencial per la relació que s'estableix entre els escriptors, lectors i intel-lectuals. En
definitiva, les traduccions esdevenen eines també valides per a l'estudi de la literatura
catalana medieval [§ 7]. Tot al llarg de l'Edat Mitjana hi ha una evolució que determina
que es produi'sca el canvi de paradigma que imposa la impremía. Altrament, l'Edat
Mitjana románica i europea general és l'espai, veritablement, del multiculturalisme i
del multilingüisme, de la interinfluéncia... Autors com ara Ausiás March -com ara
també Joan Roís de Corella o Joanot Martorell— a la Corona d'Aragó representen un
"omega" de la cultura medieval, deis seus fonaments grecollatins clássics i deis soles
trobadoreses. A mes, es tracta de segles fonamentals -en especial el XV, el d'Ausiás
March— en l'arranjament de les relacions i equilibris geopolítics, interiors i exteriors,
que conformen l'afermament de les monarquies feudals camí de les autoritáries -ja en
el XVI—. En tot l'ámbit medieval Les traduccions es confirmaran com a veritables
escandalls i mitjanceres de cultures.
Després atendrem a les primeres traduccions i "exegesis" o estudis amb
pretensions critiques d'Ausiás March i d'altres clássics valencians del seu mateix ámbit
cronológic. Ens sembla essencial ates el que hem provat d'exposar en els epígrafs
precedents: la importancia de la traducció per a la transmissió, extensió o disseminació
deis autors; la importancia de la traducció per estendre i crear estats d'opinió o actituds
critiques sobre els textos tradu'its; i, en definitiva, la relació entre Filologia (en aquest cas,
els estudis literaris) i Traducció.
Tot seguit exposarem la graella de les traduccions angleses d'Ausiás March, amb
Fenllac digital ais textos deis poemes i versions corresponents [§ 8]. En aqueixa graella
també hi ha les concordances de les versions, els llistats de mots i les lematitzacions.
Aqüestes poden ser eines de gran válua per conéixer amb detall els materials de
construcció de les traduccions angleses ausiasmarquianes i, el mes important quant al que
ens interessa i fa al cas, la possibilitat d'acarar-ho amb l'original (poemes -versió original
i la deis torsimanys—, concordances, llistat de mots i lematització).3

3

Per la gran extensió d'aquests "productes"filológics,els presentem en toms annexos. Així, el
lector trabará, d'acord amb la correlació de l'índex, l'epígraf 8 conté "només" la graella, que pot
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Després disposem l'edició interlineal o interversal de les traduccions angleses de
March [§ 9] de manera que presentem, per primera vegada, cada poema seu que compta
amb versió o versions angleses i, tot seguit, interlinealment, la traducció corresponent.
Aquesta edició interversal constitueix un complement idoni per a les eines anteriors
(concordances, llistat de mots, lematització i versió digital de Foriginal i de les seues
traduccions). En aquest cas "trenem" aqueixos textos i podem "visualitzar" la textura
diversa de cada traducció i les metamorfosis, mes o menys literals, fidels o equivalents
deis Uenguatge poétic d'Ausiás March.4
Segueix la nostra análisi de les técniques de traducció deis torsimanys anglesos
d'Ausiás March [§ 10] a fi d'acabar de calibrar l'abast de Fanálisi del Uenguatge poétic i
teñir un prim escandall que puga ser-nos apte per acabar d'escatir la cárrega semántica
deis mots de Foriginal, les locucions, les col-locacions i els aforismes o elements de
fraseología que s'hi activen.
Conformen unes conclusions generáis [§ 11] i, fínalment, la bibliografía general
[§ 12]. Incloem en aquesta bibliografía els ítems citats així com també aquells que hem
consultat en relació ais temes estduiats ací. Ho fem com a passa previa a una eina
bibliográfica que trene les linies fonamentals que conformen aquesta mena de recerca, de
vocació interdisciplinar. Per aixó ni ha referéncies própiament proviments deis estudis de
traducció, de la mateixa manera que també n'hi ha que "pertanyen" ais estudis d'história de
la literatura i ais lingüístics.
Per fi, adjuntem un annex amb la bibliografía específica del Status quaestionis
ausiasmarquiá [§ 13].
Afegim, com ja hem referit en les notes corresponents, dues series de toms
adjunts. Uns d'aquests contenen els materials de § 8: tom (i), els llistats de mots i les
lematitzacions de les versions angleses de les poesies dAusiás March; tom (2), les
concordances. N'hi ha un altre, de tom, que conté l'edició interlinial de les traduccions
angleses de March -que correspon a §9—.

resultar gráfícament visual. Aquesta presentado "aullada" pot teñir la válua afegida de poder
manejar millor aqueixes eines i traure'n rasquit, per a altres menestersfilológics.Precisament per
aqueixa mateixa rao, presentem aqueste materials -la graella ara sí amb plena virtualitat digital—
en el CD-Rom annex, en el qual hom també trabará l'edició interlinial a qué fem referencia en
l'epígraf9.
4

Per la gran extensió d'aquesta edició interlinial considere millor presentar-la en dos toms annexos.
Així, el lector trabará, d'acord amb la correlació de l'índex, l'epígraf 9 és literalment "buit" i remet a
aqueixos toms adjunts. D'afcra banda, aquesta presentado "alllada" pot teñir la válua afegida de
poder manejar millor aqueixa edició, que pot ser molt útil per a altres menestersfilológics^potser
o ben segurament no tinguts en compte per qui subscriu—. Precisament per aqueixa mateixa rao,
presentem l'edició interlinial en suport digital, en el CD-Rom annex, en el qual hom també trabará
la graella digital de traduccions d'Ausiás March a l'anglés (textos de les traduccions, llistats de
mots, concordances i lematitzacions).
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Finalment, els materials d'aquests toms adjunts -egressats deis §§ 8-9— son al
CD-Rom adjunt. Així, bé amb el format imprés, bé amb el digital, l'estudiós tindrá accés a
aqueixos materials i hi podrá treballar fácilment
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2. OBJECTIUS CONCRETS I ANTECEDENTS
2.1. OBJECTIUS

1. Obtenir una descripció exhaustiva —fonamentalment léxica i ortográfica— del cabal
léxic d'un deis clássics de "Segle d'Or" de les Uetres valencianes, Ausiás March i
les seues poesies, en un moment essencial en el procés de desenvolupament i
fixació de la nostra üengua.
2. Obtenir una descripció exhaustiva —fonamentalment léxica i ortográfica— del cabal
léxic de les traduccions a Fanglés de qué ha estat objecte Ausiás March al segle
XX, aixó ens permetrá disposar d'una eina forca potent per estudiar el léxic del
nostre poeta a través i a partir deis trasllats.
Acararem el léxic d'aqueixes diverses traduccions. D'aquesta manera Fanálisi
contrastiva general que ens permetrá disposar del "banc" multilingüe de
lematitzacions acarades (la de Foriginal i les respectives de cada traducció) tindrá
el valor afegit de poder constatar puntualment quina ha estat la interpretació de
l'original per part deis diversos traductors i la consegüent la tria léxica que han
realitzat en les respectives versions. Així, quant a les versions castellanes,
tindrem una visió diacrónica al llarg de diversos segles, mentre que, quant a, per
exemple, les versions angleses será, mes aína, una perspectiva sincrónica (tot i
que les traduccions a aquesta llengua son fetes al llarg de les quatre darreres
décades del XX).
A mes a mes, hi ha el valor afegit de la perspectiva sincrónica (actual) ates que
la majoria de les traduccions a altres llengües de qué ha estat objecte l'obra
d'Ausiás March son fetes en el segle XX.
3. Contribuir a un coneixement mes sólid i fonamentat (contrastiu poliglota, diacrónic i
sincrónic) d'una parcella importantíssima de la historia de la nostra llengua, de la
seua gramática histórica.
4. Fer possible l'estudi exhaustiu del léxic d'Ausiás March, de la seua fixació gráfica i
de la seua cárrega semántica, tot establint una perspectiva contrastada amb el
léxic d'altres autors valencians coetanis (sor Isabel de Villena, Ausiás March,
Joan Roís de Corella, Joanot Martorell, etc).
5. Oferir un referent historie útil per a lafixacióactual de la normativa idiomática.
6. Analitzar la praxi traductológica deis traductors que s'han ocupat de traslladar
Ausiás March a Fanglés i les relacions que s'estableix entre Traducció i Filología
en aquests casos, ates que aqueixos traductors son, a mes a mes, especialistes en
el poeta.
7. Contrastar aqueixes relacions en funció de les exegesis i les recepcions que deuen
haver determinat. En aquest sentit, considerem de gran interés analitzar les
primeres traduccions de qué va ser objecte Ausiás March en el segle XVHI a
Fitaliá en funció de les claus interpretatives que han determinat.
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2.2. ANTECEDENTS

Com a punt de referencia de la nostra tesi comptem amb diverses aportacions
precederás, que podem classificar en dos camps que considerem fonamentals en la
nostra tasca (concordances de clássics valencians i análisi traductológica o poliglota
d'aqueixos clássics), que ressenyarem succintament:
2.2.1. QUANT A LES CONCORDANCES DE CLÁSSICS VALENCIANS

• El léxic d'Ausiás March compta amb les aportacions que, amb diversos propósits
i plantejaments metodológics, han realitzat D. A. BUTTLER (A Study of the
Vocabulaiy in the Poetry of Ansias March, Washington, 1981), B. P. Flam (A
Concordance of the Works of Ansias March, 3 vols., Michigan, 1962-1963) i
A.G. HAUF ("El léxic dAusiás March: primer assaig de valoració i llista
provisional de mots i freqüéncies", en Miscel-lánia Pere Bohigas, 3,
Barcelona, 1983, pp. 121-124).
Quant a Ausiás March mateix, Rafael ALEMANY, Vicent MARTINES i
Héctor GONSÁLVEZ i ESCOLANO, han realitzat la concordanca i lematització
del léxic dAusiás March a partir del text establert per Albert Hauf a partir la
edició de Pere BOHIGAS (Barcelona, Editorial Barcino (col. "Els Nostres
Clássics")). R. ALEMANY, V. MARTINES i H. GONSÁLVEZ han gaudit, a tal
efecte, d'una beca de la convocatoria del Pía EVA de la Conselleria de
Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, obtinguda a partir
deis concurs públic corresponent (1998).
•Altres autors i obres valencianes del segle XV compten amb iniciatives orientades
a l'estudi del seu léxic, tot i que en cap cas s'ha anat mes enllá de l'enllistat,
índex de freqüéncies o establiments de les concordances; no han establert el
diccionari de les obres o autors que han estudiat, amb la caracterització
semántica que comporta. Així, quant al Tirant lo Blanch sois tenim la
Lematització semiautomatitzada i regularització gráfica del "Tirant lo
Blanch", que va ser la tesi doctoral que María BROSSA va presentar a la
Universitat de Barcelona el 1988 sota la direcció del Dr. Antoni María BADIA
I MARGARTT. A l'hora d'ara, está pendent de finalització i publicado la
concordanca que del léxic del Tirant prepara Joan PERERA (Universitat de
Barcelona) a partir de l'edició que n'ha curat per a l'editorial Barcino
(Barcelona, col-lecció "Els Nostres Clássics"), encara en premsa.
•Curt WriTLIN (University of Saskatchewan, el Canadá) ha realitzat una
concordanca completa de l'obra de Joan Roís de Corella, encara inédita, per a
les publicacions en microforma de lArxiu Informatitzat de Textos Catalans
Medievals de la Universitat de Barcelona. Per la seua part, Josep Lluís
MARTOS ha fet la concordanca específica de les proses mitológiques d'aquest
mateix autor, que ha obtingut a partir de l'edició crítica del text crític que ell
mateix ha establert per a la seua tesi doctoral sota la direcció del Dr. Rafael
Alemany.
•Les obres collaboratives de Bernat Fenollar conten amb les concordances
corresponents, encara inédites, obtingudes per Marínela García a partir deis
textos crítics corresponents establerts per ella com a tesi doctoral en la
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Universitat d'Alacant (setembre de 1997), sota la direcció del Dr. Rafael
Alemany.
•Quant al Curial e Güelfa, Rafael ALEMANY i Llúcia MARTÍN, han realitzat
recentment la concordanca i la lematització del léxic de l'obra, a partir del text
establert per Antoni Ferrando —tot plegat encara inédit—, i per a la qual cosa
han gaudit de sengles ajudes de la Institució Valenciana d'estudis i
Investigacions i, d'altra banda, de la Conselleria de Cultura, Educació i
Ciencia de la Generalitat Valenciana, obtingudes a partir deis concursos
públics corresponents.
•Una Concordanga de la "Vita Christi" de sor Isabel de Villena en CD-ROM,
realitzada per R. ALEMANY, V. MARTINES, LL. MARTÍN, M. GARCÍA i J.M.
PERUJO, ha estat coeditada per l'Institut Interuniversitari de Filologia
Valenciana i la Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat
Valenciana, amb la collaboració del Secretariat de Publicacions de la
Universitat d'Alacant (Alacant, 1996). Alhora, Rafael ALEMANY ha publicat la
"Lematització provisional del léxic de la Vita Christi de sor Isabel de Villena
(A-F)" en YAnuaii de VAgrupado Borrianenca de Cultura, VIH (1997), 7-36 i
la segona part ["(G-Z)"], en ibid, IX (1998).
• Quant a YEspill de Jaume Roig tenim una concordanca recent, feta a partir del
text establert per Antonia CARRÉ, juntament amb el qual s'ha publicat en
microforma dins la serie Els Cangoners Catalans Medievals (Barcelona,
1996), que, al seu torn, forma part de YArxiu Informatitzat de Textos Catalans
Medievals que desenvolupa el Seminari de Filologia i Informática de la
Universitat Autónoma de Barcelona. Aquesta concordanca no inclou cap
lematització (ni tampoc ha estat posteriorment feta per aqueixa investigadora).
• Quant a YEspill, mateix, qui subscriu, va establir la lematització completa del
léxic, en el transcurs del desplegament d'una beca del Pía EVA de la
Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana,
obtinguda a partir deis concurs públic corresponent (1999).
2.22. QUANT A L' ANÁLISI TRADUCTOLÓGICA DELS CLASSICS VALENCIANS

• Quant al Tirant lo Blanch (Valencia, 1490), hi ha l'epígraf-forca esquemátic— que
Martí de RlQUER (ed.), Tirante el Blanco, vol 1 [5 vols.], Espasa-Calpe, Madrid,
1974 va dedicar a Fanálisi traductológica de la versió castellana de l'obra de
Martorell (Valladolid, 1511). També hi ha Pestudi léxic contrastiu de Cesáreo
CALVO sobre l'obra de Martorell i la seua traducció italiana del segle XVI (2
vols., Tesi doctoral, Universitat de Valencia, marc de 1993, microforma). Ara
bé, el treball mes complet quant a aquesta obra, en la mesura que és el ressaltat
de Facarament exhaustiu del Tirant respecte a les traduccions de que va ser
objecte entre els segles XVI i XX, és el de Vicent MARTINES, El 'Tirant'
poliglota. Estudi sobre el "Tirant lo Blanch" a partir de les seues traduccions
espanyola, italiana i francesa del segle XVJ-XX, "Próleg" del Prof. Dr.
Amadeu-J. SOBERANAS (Universitat Autónoma de Barcelona), Barcelona,
Publicacions de l'Abadia de Montserrat-Curial Edicions Catalanes, 1997.
Aquest llibre va ser un dels resultáis del projecte de recerca que va concedir a
qui subscriu el Ministerio de Educación y Cultura en la convocatoria pública
corresponent de l'any 1994-1995.
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• Les traduccions de les poesies d'Ausiás March al castellá han estat estudiades per:
M. de RlQUER, Traducciones castellanas de Ausiás March en la Edad de Oro,
Barcelona, 1946; F. CARRERES DE CALATAYUD, Las obras de Ansias March,
traducidas por Jorge de Montemqyor, Madrid, CSIC ("Biblioteca de antiguos
libros hispánicos, serie A", 8), 1947; J. BARALLAT BARES, Ansias March
interpretado por sus traductores, Lleida, 1968.
• També quant a Ausiás March, Vicent MARTINES, va establir, en dues grans fases,
primer, les concordances acarades i, després, les lematitzacions de les
traduccions de qué han estat objecte les poesies d'Ausiás March del segle XVI
al XX a l'alemany, a l'anglés, a l'espanyol, al francés i a l'italiá. Va comptar, a
tal efecte, de sengles concessions del Pía EVA de la Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, obtinguts a partir deis
concursos públics corresponents (2000 i 2002).
• La traducció al llatí de les poesies d'Ausiás March feta per l'humanista Mariner ha
estat estudiada i editada per Marco Antonio RAMOS CORONEl (Valencia, Alfons
el Magnánim, 1997). Tot i que hom no hi fa un estudi léxic exhaustiu, aquest
llibre ofereix una caracterització general de la traducció de referencia feta amb
la rigorositat deis estudis de Filologia Clássica.
De tot l'anterior podem deduir que, sobretot, en els darrers anys, s'han desplegat
iniciatives relacionades amb Tinventari, concordanca i lematització del léxic d'alguns deis
clássics valencians del segle XV —de fet, en bona part d'elles ha participat qui subscriu—.
Aixó estableix amb fermesa les bases prévies i facilita el camí per a la gestació de la les
concordances acarades de la versió valenciana original de les poesies d'Ausiás March i de
les traduccions de qué ha estat objecte d'encá del segle XVI i de la seua aportado
fonamental a la conformado del cabal léxic valencia, no sois el de llavors, sino també a
l'hora de poder fixar de manera poliglota i contrastiva un referent ferm per a l'actualitat.
Remarquem el fet que hi ha hagut mes iniciatives per a Festabliment de concordances
i lematitzacions, concordances i llistat de mots de deis clássics valencians que no per a ferne estudis traductológics. Remarquem que es tracta d'una línia escassament treballada qui subscriu ha estat Fautor d'algunes de les poques que n'hi ha—: teñir en compte el
cabal d'informacions léxiques (semántiques i morfosintáctiques) que ens pot aportar
Fanálisi contrastiva de la versió original amb les seues diverses traduccions. I, aixó,
malgrat Finieres d'aqueix cabal d'informacions, precisament peí seu carácter poliglota,
contrastiu i la perspectiva diacrónica que implica en autors que, com ara Ausiás March, ha
estat traduiit sovint al llarg de quatre segles.
Tot plegat i tal i com ens ho plantegem en aquesta tasca, en definitiva, tractem de
contribuir a omplir un buit en la investigadofilológicavalenciana, catalana i románica en
general.

2.3. METODOLOGÍA I ETAPES DE REALITZACIÓ

La hipótesi metodológica de la tesi i el pía de treball, amb desglossament de
tasques i indicado deis participants en cadascuna d'elles, son els següents:
1. Determinado del corpus subjecte d'estudi: les poesies d'Ausiás March, a
partir del text que en Pere BOHIGAS en la seua edició (Barcelona, Barcino,
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1952-1959) i de la concordarla que en va realitzar un equip del qual
formava part qui subscriu (ja citada).
2. Obtenció de la lematització, concordances i llistat de mots complet de
cadascuna de les traduccions a Panglés de qué va objecte l'obra d'Ausiás
March. Hem de teñir present que moltes d'aquestes versions son
fragmentáries en divers grau, de tal manera que n'hi ha que només
tradueixen poesies concretes (o fins i tot cobles de poesies). D'altra banda,
també ni ha traduccions que, tot i fragmentáries, inclouen forca poesies
d'Ausiás March.
Les lematitzacions, concordances i llistat de mots de les traduccions
angleses, a partir de:
1951 [19632]: WooLSEY, Gamel: traducció a l'anglés —acarada amb
l'original— de la primera cobla del poema XXVHI ("Lo jora ha
por..."), dins Gerald Brenan, The Literature of the Spanish
People, Noya York, 1951, pp. 112-117 [reimprés:
Harmondsworth, 1963].
[Tot i que breu, aquesta traducció fragmentaria inclosa en una obra
panorámica tan important i influent, va animar mes d'un lector a
saber mes sobre Ausiás March, a escampar-ne la coneixenca. De fet,
el comentari que van afegir era molt il-lustrariu i templador: "No
poet except Baudelaire has expressed so well the sense of soütude
and deprivation which is the reverse side of love".]

1976: TERRY, Arthur, Ausiás March. Selected poems, Edinburgh,
Edinburgh University Press ("Edinburgh Biüngual Library", 12).
1986 [19872]: CONEJERO, M. A., P. RlBES ID. KEOWN, Ausiás
March, Selecció de poemes. Selected poems, Valencia,
Fundación Shakespeare.
[Edició numerada i no distribuida comercialment. Versió anglesa de
24 poemes de A. March a partir de l'edició de Pere Boñigas]
ARCHER, Robert, Ausiás March: A key anthology, Sheffield,

1993:
The Anglo-Catalan Society ("Occasional Publications", 8).

[Antología de poemes marquians representatius amb traducció
anglesa en prosa.]
ARCHER, Robert: "Ausiás March, an Unfading Voice", Catalán

1994:
Writing, 12 (1994), 9-19.

[Traducció a l'anglés, acarada a l'original, de quatre de les poesies
d'Ausiás March publicades en Archer 1993. En aquest cas, la
traducció és una mica mes que una glossa o aclariment del text
(Archer 1993) i presenta una disposició que imita l'estructura versal
de l'original. Hi ha canvis respecte Archer 1993, vid. Wittlin 1994.]

1999: WnTLlN, Curt: «Ausiás March en anglés, amb una versió
rítmica del poema XXVIII: Lo jorn ha por...'», dins Vicent
Martines (ed.), Canelobre: Estudis sobre Ausiás March [Revista
de ¡'Instituí de Cultura Juan Gil-Albert] (Alacant, Diputado). 3940 (1999), 223-232.
[Reflexió cabdal sobre raons de Traductologja, especialment, quant
al vessament deis clássics medievals a ractualitat. Proposta deis
criteris editorials que haurien de regir la fixació deis criteris de la
traducció d'Ausiás March a l'anglés, a partir de les experiéncies ja
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realitzades en aquesta línia. Acarament de diversos exemples
d'aqueixes experiéncies prévies i exemplificació deis criteris
proposats per Witllin amb una molt encertada traducció del poema
XXVfflal'anglés.]
3. Acarament contrastiu de les lematitzacions.
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3. STATUS QUAESTIONIS DE LA RECERCA SOBRE AUSIÁS M A R C H AL RECER D'UN
CENTENAR! CELEBRAT DE BESTRETA

L'"Any Ausiás March" es va presentar formalment el 26 d'octubre de 1996 a la
Universitat de Valencia, en el context deis "Vint-i-cinc anys de Premis Octubre",
organitzats per la Fundació Ausiás March, Edicions 3i4 i la Universitat de Valencia.5
Aquest va ser l'herald, amb el conjunt d'actes i aplecs, lúdics uns, cientrfics els altres, que
va anunciar la bona nova. L'any 1997, F"Any March", hom va celebrar diversos
centenaris i aniversaris culturáis. "Tres clássics per al 1997. Commemoració dAusiás
Marc [sic], Joan Roís de Corella i Josep Pía", aquest era el títol de l'especial de "Cultura i
espectacles" de VAvui del 12 de gener de 1997, prácticament, encara en Reis i com un deis
primers actes del -pretés (BADIA, 1998; CfflNER, 1997)— VI Centenari de la Naixenca
dAusiás March.
De fet, aqueix era un any amb diverses efemérides mes. Aqueix suplement
periodístic feia referencia al I centenari de la naixenca de Josep Pía, així com també al V
de la mort de Joan Roís de Corella. Aixó no obstant, el 1997 era l'any d'un grapat de
centenaris mes, que, com sovint passa quan s'il-luminen forca (o massa?) els llums, la
contaminació lumínica no deixa veure bé tots els estéis... Encara hom n'hauria d'haver
afegit, almenys, dos mes, de centenaris medievals especialment remarcables:6 el
Centenari de la primera edició de la Vita Christi de sor Isabel de Villena i el també V de la
segona edició del Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell, apareguda a Barcelona el 1497
publicada peí gran impressor castellá Diego de Gumiel.7
La veritat és que no cal cercar justificacions per a incentivar la recerca i la
coneixenca deis clássics, i Ausiás March ho és indiscutiblement. Aixó no obstant, la
celebració d'efemérides culturáis de tota mena (naixences, morts, primeres o segones
edicions, etc.) son avinenteses tan bones con qualsevulla altra per provar de
concelebrar un aplec d'estudiosos que ens aporten el bo i millor del que saben sobre el
tema (Badia 1998). De fet, vam poder comprovar que aixó és bo encara que apronte
per a negar-se. Co és: la déria recercadora desfermada per l'avinentesa del Vlé
Centenari de la Naixenca d'Ausiás March va contribuir a trobar documentació d'arxiu
que demostrava que, en realitat, es tractava d'un "centenari" fals, almenys si el
celebrávem el 1997, i que s'hauria d'haver tornat a celebrar el 2000, ates que el gran
poeta, mamprenedor mercader i terratinent, cunyat i no gens amic de Joanot Martorell i
ben acostat al rei Magnánim, degué náixer el 1400 -i, a mes, a Valencia, i no a
Gandía—. Li ho devem al rigorós investigador valencia Jaume J. Chiner Gimeno -ara

5

Vid. el quadern monográfíc "25 anys [deis] Premis Octubre", El Temps (28-10-1996), 5360; i la crónica del "Simposi Internacional Ausiás March», El Temps (4-11-1996), XXVXXVT. Vid. també ESPADALER 1997.
6

Malgrat la nombrosa bibliografía sobre Ausiás March, hom parla, amb rao, del deute
valencia amb aquest poeta; sobretot es tracta d'un deute quant a la publicació d'edicions de
les seues obres, ben poques donades al Cap i Casal d'encá que la Galaxia Gutemberg hi va
parar tenda. Vid. per exemple qué en diu ESCARTÍ 1997.
7

No tardará gaire a veure la llum l'edició crítica del Tirant lo Blanch que, a cura de Joan
PERERA, publicará rEditorial Barcino, en la seua col-lecció "Els Nostres Clássics".
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com ara a la Biblioteca Valenciana i Biblioteca Valenciana Digital—. Ho va dír en el
transcurs de la seua ponencia en el Simposi Internacional "Ausiás March i el món
cultural valencia del segle xv", en la seu de la Universitat Jaume I de Castelló,8 i ho
detalla mes en el seu llibre Ausiás March i la Valencia del segle XV (1400-1459)9 A
aquest mateix investigador també li devem moltes altres recerques que ens han aportat
un món de dades noves a mes de molt valides constatacions i millores en el nostre
coneixement del segle XV valencia -com ja ressenyarem infra—.
L'avinentesa, excusa o pretext deis aniversaris no és, en cap cas, dolenta. De fet,
quant a Joan Roís de Corella ha estat profitós ates que ha permés promoure i aplegar
estudis que, altrament, potser s'haguessen portat a terme de manera mes dispersa, en el
temps i en l'espai; en definitiva, que hi hagués una atenció cavallera o facilitada o
incitada.10 Certament, Faniversari que mes esforcos va junyir va estar el d'Ausiás March.
El 1997 va ser F"Any March" i va arribar a ser-ho per la Generalitat Valenciana, la
Fundació Ausiás March i una vintena d'institucions mes, publiques i privades. Malgrat

Va organitzar aquest simposi l'Institut Interuniversitari de Filología Valenciana
(Universitats d'Alacant, de Valencia i Jaume I de Castelló), que, del 3-19 de novembre, va
aplegar a trenta especialistes en l'obra d'Ausiás March i el món cultural de la Valencia del
segle XV. Va ser una iniciativa brillant i ben organitzat, de fet l'aplec científíc mes gran deis
celebráis aqueix any, amb un seguiment especial en els mitjans de comunicado i amb un
éxit de públic inscrit.
9

Valencia, Consell Valencia de Cultura (Generalitat Valenciana), 1997. Aquesta obra és
el resultat del concurs restringit de projectes que va convocar el Consell Valencia de Cultura
per a una biografía d'Ausiás March.
10

Peí que fa a a Roís de Corella, l'avinentesa del centenari de la seua mort ens va aprontar
perqué, qui subscriu, provara d'incentivar una mica la recerca internacional a l'entom del
d'aquest autor i el seu entorn cultural amb la coordinado i cura, des del 1995, d'un volum
col-lectiu que, amb el títol genéric d'Estudis sobre Joan Roís de Corella, Alcoi, Marfil (col.
"Vniversitas"), 1998, va incloure articles de: Rafael ALEMANY (Universitat d'Alacant,
Instituí Interuniversitari de Filología Valenciana [IIFV], [i ara també] Academia Valenciana
de la Llengua [i AVL]); Annamaria ANNICHIARICO (Universitá di Roma Tre, Italia); Joan
ARMANGUÉ (Universitá di Cagliari, Italia); Isolda BlGVAVA (Universitat Lomonosov,
Moscou, Federació Russa); Emili CASANOVA (Universitat de Valencia, IIFV); Germá
COLÓN (Basel Universitat, Basilea, Suíssa; Instituí d'Estudis Catalans [IEC]); Stefano M.
ClNGOLANI; Aníoni FERRANDO (Universitaí de Valencia, IIFV, IEC i AVL); Rafael
FRESQUET & Encama VttXAFRANCA (Universiíaí de Valencia); Marínela GARCÍA
(Universitat d'Alacant); Sergi GASCÓN (Barcelona); Llúcia MARTÍN (Universitat d'Alacant);
Josep MARTINES (Universitat d'Alacant, IIFV); Tomás MARTÍNEZ (Universitat Jaume I,
IIFV); Josep-Lluís MARTOS SÁNCHEZ (Universitat d'Alacant); Rafael MÉRTOA JIMÉNEZ
(Rice University, Housíon, Texas, EUA); Curí WnTLIN (Universiíy of Sackeíchwan, el
Canadá, IEC).
A íots ells, i especialment a l'Editorial Marfil, els reitere el meu agraíment mes
sincer.
Quant a la bibliografía d'aquest clássic valencia, vid. Vicent MARTINES,
"Comeníaris a la bibliografía sobre Joan Roís de Corella", ibid., págs. 5-40.
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la no gaire coordinada coordinado entre aquest pleret institucional, una cosa és certa:
les celebracions de l'Any March van aglutinar —velis nolis— administracions,
institucions i iniciatives de colors poiítics no sempre coincidents; i aixó no sempre és
una cosa senzilla, i no només peí cas valencia...1
Lola Badia (BADIA, 1998: 72ab) ens resumeix en onze mots el "to mitjá deis
productes que han circulat en ocasió del que creiem del sisé centenari del naixement
d'Ausias (1997)" i diu que hi hagué: "propostes innovadores, análisis esclaridores,
comeníaris mes o menys obviables, recopilacions d'ús". Ara corn ara, sis anys després,
tenim mes perspectiva i un nombre ben respectable de publicacions que, en el fons,
confirmen aqueix "endecáleg" de la mestra, formulat Fany 1998. Ens agosem a afegir que
les plurals activitats d'aqueix centenari i d'aquestos anys es caracteritzen per la diversitat
en objectius, métodes, públics models, generes o formes i formats de manifestació. HB va
haver centres superiors ben prestigiosos que van organitzar aplecs científics (algún d'ells
també amb rapsodes marquians) presenciáis i també virtuals {on Une o en línia): la
Université de la Sorbonne, a París;12 la University of Cambridge, al Regne Unit, i la
Universitat Oberta de Catalunya, a Barcelona;13 l'Institut Interuniversitari de Filología
Valenciana;14 la Universitat de Valencia;15 o la Institució Alfons el Vell de Gandia i

11

D'aixó mateix es van fer ressó diversos mitjans de comunicado, entre d'altres: R.
VENTURA MELIÁ, '"L'any March' consigue aglutinar los programas de 20 instituciones
valencianas", Levante-El Mercantil Valenciano (5-3-97), 68ad; Adolf BELTRAN, "La
Generalitat reúne programas dispersos para el 'Any Ausiás March'", El País (Comunidad
Valenciana) (5-3-97), lOad; o lolanda MÁRMOL & Paula REIG, "La Diputado dona un
poemari d'Ausiás March del segle XVI a Beniarjó", ElPeriódic (marc-97), 31ad.
12

"Colloque hitemational sur Ausiás March", coordinat per Marie Cíaire ZlMMERMANN
(Centre d'Études Catalanes de la Université de la Sorbonne) & Pierre MARTIN (Université
Paris-XEI), en mar? de 1997. Aquest coHoqui va donar lloc a: MARTIN & ZlMMERMANN
(eds.) 2000.
13

Amb el Congrés on line sobre Ausiás March, inaugurat l'octubre de 1996 i desplega!
fíns a ben entrat el 1997. Organitzat per Dominic KEOWN (Fitzwíllíam College, University
of Cambridge) i Magí ALMIRALL (Universitat Oberta de Catalunya).
14

Es tracta del Simposi Internacional "Ausiás March i el món cultural de la Valencia del
segle XV", coordinat per Rafael ALEMANY, Antoni FERRANDO i Vicent SALVADOR (HFV,
universitats de Valencia, Alacant i Jaume I), del 3-19 de novembre de 1997. Aquest simposi
va donar lloc a: ALEMANY (ed.) 1999.
15

Amb la seua collaboració amb la Fundado Joan Fuster i Edicions 3i4, en el context deis
"XXV Premis Octubre". En aquest context hi hagué el Simposi Internacional "Ausiás
March", que, dirigit per Albert HAUF, va comptar amb les ponéncies de d'Arthur 1ERRY,
Robert ARCHER, Josep PUJOL, Lluís CABRÉ, Garreth WALTERS, Marie-Claire ZMMERMAN,
Lola BADIA.
En aquell context també hi hagué la "VI Trobada Internacional de Departaments de
Cátala i Associacions Internacionals de Catalanística" en la qual hi hagué una secció sobre
la "Recepció d'Ausiás March", amb la ponencia de Vicent MARTINES (1997).
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Bancaixa (Valencia). Hi va haver molt nombrases conferencies, xerrades, taules
redones i altres actes de divulgado sobre Ausiás March en tants ajuntaments valencians
i no valencians, en centres de Primaria i de Secundaria, que, altrament, sense Centenari,
no hagessen contribult a escampar una mica mes de coneixenca sobre el nostre poeta,
el seu temps i, sobretot, la nostra llengua i la nostra cultura. Tot un món d'actes i
iniciatives plurals en "L'Any Ausiás March".
3.1. DELS "GÜANYS" DEL FALS CENTENARI D'AUSIÁS MARCH

El desenvolupament general que han experimentat els estudis referits a
Filologia Catalana, pertot arreu i al llarg de les ultimes décades s'ha concretat quant a
Ausiás March en un nombre d'estudis significativament gran (criteri quantitatiu), i ben
divers quant a la mena, temática i perspectiva (criteri qualitatiu). Els estudis sobre el
nostre autor ens permeten teñir una visió de l'obra ausiasmarquiana en general
profunda i relacionada amb el seu context, del qual és impossible de deslligar. Cree que
hem de pensar que deu ser un símptoma positiu de la recepció dAusiás March, alhora
que també ho és de l'activació, camí d'una esperada i plena normalització lingüística,
cultural i nacional, de la recerca a l'entorn dels nostres clássics, en general. De fet, amb
la dedicada a la vida i a l'obra de Joanot Martorell i a les de Ramón Llull, la dAusiás és
una de les bibliografies millor proveídes.17
En aquest estudi prové de fer un recompte final -i alhora parcial, ates que tot
treball bibliográfic no és mai, per dir-ho amb termes ausiasmarquians, ni clos ni segellat—
de les aportacions que hi ha hagut en la recerca sobre el nostre poeta fins al 2002 publicáis— i d'encá d'aqueix Vé Centenari, tant dels que en van ser heralds, com també
dels que en van ser filis directes o putatius. Finalment, també volem aplegar ací aquells
estudis que, passada aqueixa febre celebrativa, senzillament, s'han proposat fer
aportacions al millor coneixement.
Aquest estudi és deutor dels esforcos que, no pocs, he esmercat a provar d'aplegar
i ponderar els "studia ausiasmarquiemis", unes vegades sol, d'altres en coHaboració. Així,
ja Foctubre de 1996 vaig participar en la "VI Trabada Internacional de Departaments de
Cátala i Associacions Internacionals de Catalanística" que es va celebrar a la
Universitat de Valencia, per fer una classificació bibliográfica dels estudis sobre Ausiás
March d'encá 1985 (MARTINES 1997). Aquest treball és complementari del que el va
seguir, en mar? de 1997, quan vaig participar, per invitado de Forganitzadora, en el
"Colloque International sur Ausiás March", celebrat a la Sorbona i dirigit per la Profa.
Zimmermann i el Prof. Martin. Llavors feia uns comentaris a aqueixa previa
actualitzadó i classificació bibliográfíques.

Un dele lectores de poemes d'Ausiás March i de ponéncies sobre la seua obra desplegat
al llarg dei 1997 sota la direcció d'Aiberi Hauf (Universitat de Valencia) (HAUF 1997).
17

Quant a Ausiás March ho podem comprovar si atenem ais estudis bibliografies (corpus
i comentaris) que hi ha indicáis infra, a mes a mes del que exposem en aquesta exégesi
sobre el fals centenari i les aportacions posteriors sobre la materia.
Quant al Tirant lo Blanch, és prou visitar el siti d'Memet del servidor LEMIR de la
Universitat de Valencia i consultar la bibliografía que han preparat Rafael BELTRAN
LLAVADOR & Josep IZQUIERDO.
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Calia d'actualitzar la d*Esteve & Ripoll, apareguda el 1987. Llur «Assaig de
bibliografía ausiasmarquiana» ha estat —és— un treball molt útil i de referencia
obligada per a estudiants i estudiosos. Onze anys després de la fi de la redacció
d'aqueix treball i vora deu anys després que el publiquessen en Llengua & Literatura
(2, 1987), semblava necessari comptar amb un treball que l'actualitzés,19 D'altra banda,
també calia teñir la bibliografía ausiasmarquiana aplegada en un sol solc. Aquest va ser
l'origen del lfístat bibliográfic conjunt que qui subscriu va fer amb Rafael Alemany
(ALEMANY & MARTINES 1997).
Tota tasca bibliográfica —i aquesta mateixa participado meua també ho és—
manifesta una mena de paradoxa: per una banda, ha de ser un testimoni d'un status
quaestionis com mes apropat a l'exhaustivitat millor, pero, alhora, aquesta visió estática
o acabada respon en el fons a un tall convencional, a una parada en el camí.20
A la fi de la introducció de la meua ponencia en el "Colloque International
Ausiás March" de la Université de la Sorbonne (MARTINES, 2000) em feia preguntes
semblants a aquelles amb qué Esteve & Ripoll (1987) cloi'en la introducció el seu treball. Aqueixes preguntes podrien servir de claus perqué els lectors o usuaris s'hi
orientessen i, si de cas, poguessen extraure les seues conclusions o fessen els seues
comentaris sobre quins han estat els rumbs i les sengladures de la recerca a l'entorn
d'Ausiás March, és a dir —si em permeteu que demane en préstec aqueixa imatge
dAusiás—, quines veles i quins vents hi ha hagut i a on han fet cap.
Aqueixes preguntes poden aprontar també per a desenvolupar aquesta
ponencia:
- QUINS SON ELS TEMES DE L'OBRA I DE LA VIDA D'AUSIÁS MARCH QUE MES
HAN INTERESSAT A LA CRÍTICA EN ELS ÚLTIMS ONZE O DOTZE ANYS?
- QUINS ELS MES DESATESOS?
- PODEM OBSERVAR SI EN ELS ÚLTIMS ONZE O DOTZE ANYS HAN VARIAT ELS
INTERESSOS DE LA CRÍTICA?
- A QUINS ASPECTES CALORÍA ATENDRÉ MES EN EL FUTUR?

Lluisa Esteve & Laura Ripoll, "Assaig de bibliografía ausiasmarquiana", Llengua &
Literatura, 2 (1987), 453-484 [citaré: ESTEVE & RIPOLL].
19

203 entrades en onze anys, per 206 en el Uistat d'ESTEVE & RIPOLL.

20

Cfr., sobre la disciplina de la bibliografía, entre d'altres, Robert B. DOWNS (dir.),
Bibliography. Current State and Future Trends, Urbana, University of Illinois, 1967;
Arundell ESDAILE, Manual of Bibliography, Londres, 19672; Domenico FAVA, Lezioni di
Biblioteconomia e Bibliografía, racolte e compílate dal Dott. Giuseppe Plessi, Bolonya,
1946; Giuseppe FUMAGALLL. Bibliografía, Milá, Hoepli, 19354; Justo GARCÍA MORALES,
Etapas y situación actual de la Bibliografía, Madrid, Dirección General de Archivos y
Bibliotecas, 1958; Philip GASKELL, A New Introduction to Bibliography, Oxford, The
Clarendon Press, 1972; Luigi BALSAMO, La bibliografía: historia de una tradición, Gijón,
Trea, 1998; i Isabel de TORRES RAMÍREZ, ¿Qué es la bibliografía?: introducción para
estudiantes de Biblioteconomia y Documentación, Granada, Universidad de Granada, 1996.
Sobre la bibliometria, disciplina en bona mesura complementaria, vid. Pedro LÓPEZ
LÓPEZ, Introducción a la bibliometria, Valencia, Promolibro, 1996.
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Si féiem un acarament entre les classificacions temátiques i bibliografies
prévies, que ja han intentat de donar resposta a aqueixes preguntes, podríem teñir una
graella com la que trobarem a continuado.
Hem de teñir en compte, quant a aqüestes classificacions temátiques, les
prevencions que els pregue que em permeten que faca constar explícitament. En principi,
procure situar cada estudi segons la temática o la materia a qué aten preferentment. Tota
classificació temática resulta sempre agosarada, mes encara quan es tracta d'un nombre
elevat d'estudis, en el qual, a mes, nlii ha forca que podríem situar amb tota justicia en
diversos llocs. Per aixó, la classificació, radscripció d'entrades a uns determinats ítems i,
en general, les dades que use, els comentaris i les reflexions que faig tot seguit no son
closes ni inamovibles. En conjunt, es tracta de bastir una proposta oberta, de base que ens
puga permetre disposar d'una perspectiva general del corpus de la bibliografía ausiasmarquiana, malgrat laflexibilitati les matisacions que hi pot haver —i els assegure quejo sóc
el primer a fer-ne—. Així, podrem introduir uns comentaris a rentorn de la bibliografía
sobre Ausiás March d'encá del Tais" centenari, veure quines son les caselles mes plenes i
quines les mes buides i per qué, així com també suggerir, a la vista de les mars de papers
ja publicáis i deis temes ja visitáis, per quines altres mars podría anar la recerca en un fütur
no gaire llunyá o, de fet, ja hi va.
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ESTEVE & RlPOLL 1987

MARTINES 1996
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Ací no tinc en compte ALEMANY & MARTINES 1997 ates que no contó classificació
temática i aplega ESTEVE & RlPOLL 1987 i MARTINES 1997; tampoc no conté classificació
temática SANTANACH & MARTINES 2000.
22

En aquest cas, amplié l'enunciat de l'ítem tal i com apareix en ESTEVE & RlPOLL, op.
cit., p. 483 («Relació amb la lírica castellana»). D'aquesta manera, puc donar cabuda tambó
a entrades que, en els darrers anys, atenen a les relacions de l'obra ausiasmarquiana amb la
d'altres líriques, incloses les traduccions.
23

A mes deis que poden aparéixer en els estudis o articles concrets, amb voluntat
globalitzadora o sois de donar fe de la bibliografía que citen específicament. Hi ha estudis
que teñen bibliografies forca ben proveídes, pero no els considere en aquest ítem, ates que
les entrades de que formen part ja han estat ubicades en altres ítems. Aquest és el cas, per
exemple de Sabinne SATTEL, Katalanische Lyrik im IX. Jahrhundert, Frankfiírt amb Main,
Domus Editoria Europaea, 1993.
24

ESTEVE & RlPOLL no classifíquen temáticament totes les 206 entrades que enregistren.
Hi ha 54 entrades que no adscriuen i que insereixen en un calaix de sastre ("D'altres"); tal
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La bibliografía sobre Ausiás March compta, de moment, amb vora 700
entrades. D'encá del Vlé Centenari hi ha hagut 285 entrades (incloses les ressenyes, les
reedicions o reimpressions, els comentaris i les varia). En qualsevol cas, tant en termes
absoluts com en termes relatius, el nombre i la diversitat de la bibliografía sobre Ausiás
March denota i connota una activitat de recerca certament intensa.
3.2. EDiaONS I TRADUCdONS
3.2.1. DE LES EDICIONS

Ausiás March és un deis nostres autors mes editats, si tenim en compte el
nombre de vegades que les seues obres han passat per la premsa, completes,
antologades o traduídes. Aquest és un deis indicatius mes clars sobre la recepció,
influencia i pertinencia d'un autor. Poeta de mitjan segle XV, l'obra d'Ausiás March
s'estén, d'encá de llavors, al llarg de diversos segles i diverses edats de la historia
cultural. ES ha dos moments clau: per una banda, els segles XV, XVI i XVH; i, per una
altra, des de la segona meitat del XK i tot el segle XX, després del silenci d'edicions
marquianes —que no d'estudis o atencions critiques— que implica la greu situado del
segle xvni a l'ámbit hispánic, derivada del resultat de la Guerra de Successió:
El PREJER MOMENT (SEGLES XV-XVII) inclou diversos temps histories especialment significatius quant a l'obra dAusiás March:
- el segle XV, perqué va ser quan Ausiás March va viure i va escriure
(temps de creació i primera recepció, mes restringida o, almenys, no
impresa): és el temps del gótic i, a mesura que avanca la segona part
del segle, hi ha elements (pre)renaixentistes que comencen a escolarse arreu;
- els segles xvi i xvn son el temps de la recepció a partir de la profussa
impressió de la seua obra en diverses edicions i traduccions. La
qualitat i la quantitat deis mecenes, deis "prologadors" o "curadors", i
deis traductors, així com també deis possei'dors deis exemplars conserváis o descoberts recentment, indiquen la importancia i la influencia,
el prestigi, en definitiva, d'Ausiás March.
Aquests son els segles del Renaixement i del Barroc i cree que també
pot resultar útil, a mes d'interessant, teñir imátgens de les expressions
artístiques deis contextos en qué Ausiás March llavors era editat, llegit i traduit.
Aixó ens pot aportar informado sobre de quina manera entenien i interpretaven
l'obra del nostre poeta en unes époques en qué, tot i que progressivament
allunyades del moment de l'autoria, encara tenia vigencia i son els medis que
n"han facilita! la pertinénda.

vegada a causa de la «pluralitat de molts articles i a la inefabilitat d'altres» (p. 454). Tot i
que no aixó no fa al cas quant a la seua classificació temática, cal teñir en compte aquest
nombre de referéndes a lliora de fer els cálculs percentuals.
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EL SEGONMOMENT de l'activitat editorial sobre les obres d'Ausiás March s'inicia
a comen9aments del segle XIX i s'estén fíns a la fi del XX. Fruit de l'esperit propi
del Romanticisme, amatent de les arrels del passat gloriós medieval de la
Corona Catalanoaragonesa, hom torna a Ausiás, després del paréntesi editorial
del xvni; i ho fa amb forca, amb tres edícions. Son edicions mes orientades a la
lectura que a l'estudi ferm del poeta. Aixó ho tindrem a comencament del xx,
amb la primera edició crítica de les poesies d'Ausiás March, que ha marcat una
pauta: Pagés (ed), (1912-1914). L'activitat ecdótica sobre el nostre autor pot
il-lustrar ben bé l'evolució que ha experimentat l'edició filológica de textos, que
arriba a la cimera amb la que en va fer Boñigas (1952-1959), i amb la d'Archer
(1997).
Un clássic ho és, a mes, de la seua qualitat i bellesa perdurables, també
per l'abundor, la varietat i la versatilitat de les edicions deis seus textos. Aixó
implica la seua continuitat diacrónica, la seua l'extensió diastrática i, fins i tot,
diafasica de les seues obres. Certament, en Ausiás March —com també amb el
Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell— tenim un deis pocs casos en la nostra
historia cultural d'un autor l'obra del qual (i una mica de la seua vida) ha estat
mesa en edicions de quasi tota mena, que omplin bona part (per no dir-ne tot) el
catáleg de la tipologia deis productes de la impremía: edicions completes i
fragmentáries, facsímils, escolare o ecléctiques, critiques, actualitzades,
versions musicades, muntatges audiovisuals, versions dramatitzades... I tot
plegat és molt positiu. Aixó no obstant, la diversitat i, sobretot, la qualitat, no
son bones sois peí fet d'ésser-hi... hi cal —hem d'exigir-ho— una qualitat
mínima que sempre hauria de ser la máxima en cada modalitat i que,
malauradament, no trobem en tots els casos. A mes, la quantitat d'edicions que
ha arramblat sense recer el mercat al rebuf de FAny Ausiás" de 1997 ha
provocat una veritable pol-lució editorial (no exempta en molts casos de
poHució o incorrecció gráfica o textual). FE ha moítes edicions que no han
seguit criteris filológicament coherents i, tot plegat, vist amb una mica de
perspectiva, crea indefinició o dubtes a l'hora d'establir una imatge no
excessivament térbola d'Ausiás March.
3.22. DE LES TRADUCCIONS

D'altra banda, és molt positiu el nombre i el nivell general de la qualitat de les
traduccions que hi ha hagut al llarg deis dos moments de la recepció —i que encara
se'n preparen per a un futur no gaire llunyá—. Independentment de la qualitat
intrínseca d'una obra o d'un autor, les traduccions de qué ha estat objecte a altres
llengües pot ser un bon indicador de la seua recepció i influencia —si fa no fa, com els
indicis de qualitat o d'impacte deis sexennis de recerca del professora universitari—.
Ausiás March ha estat traduit forca i, a mes, les traduccions de qué ha estat objecte han
merescut significativament l'atenció de la crítica.
De moment hi ha traduccions de les obres d'Ausiás a ralemany, a l'anglés, a
l'espanyol, a l'esperant, al francés, a l'italiá, al llatí i al neerlandés. Totes aqüestes
versions han estat obra d'autors o estudiosos de reconeguda mestresa i prestigj, com ara
Jorge de Montemayor, Francisco de Quevedo, Martí de Riquer, Pere Gimferrer,
Costanzo Di Girolamo, Dominic Keown, Curt Wittlin o Bob de Mjs. Si examinávem
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amb una mica de perspectiva aqüestes traduccions, veurem que hi ha una doble
perspectiva:
- per una banda, facilitar l'accés a Ausiás March de lectors que, altrament,
difícilment hi haguessen arribat (perspectiva centrífuga);
- d'altra banda, hi ha una perspectiva centrípeta, si tenim en compte que gran
part d'aquestes traduccions (sobretot les del segle XX) han estat publicades
en publicacions, editorials o colleccions especialitzades en el tractament
rigorós i que son fetes per especialistes de reconegut prestigi, volien fer-les
servir també per millorar la coneixen9a de Toriginal i del seu context.
Ausiás March —així com també Joan Roís de Corella (WnTLIN, 1996;
MARTINES, 1999 i 2001)— ofereix bones condicions per desplegar estudis amb aquesta
segona perspectiva, en especial interessant perqué implica la realització d'iniciatives
interdisciplinars: Historia de la Literatura, Estilística i Traductologia (i Historia de les
Traduccions), a mes a mes d'Edició Filológica de Textos (NEWMARK, 1992: 248-259;
COLÓN, 1974). Les traduccions d'Ausiás March fetes amb aquesta perspectiva ens
indiquen que es tracta, en definitiva, una bona eina per completar la historia de la
nostra cultura medieval, referida a Ausiás March en concret i, en general, amb elements
extrapolades a l'ámbit hispánic, de l'occident románic mediterrani i, en última instancia,
de la resta dEuropa (MARTINES, 1976; MARTINES (ed.), en premsa Questá).
L'estudi de les traduccions de l'obra d'Ausiás March —encara que les hagen
fetes ad hoc— pot ser molt instructiu sobre les seues estratégies compositives generáis,
abd com també per fer una mica mes de llum sobre els mecanismes estilístics i poétics
concrets que hi feia servir, sobre la manera en qué reutilitzava, tradui'a o simplement
traslíadava de context i de cotext els fragments que pren de les seues fonts,
trobadoresques, dTEstória Natural, petrarquesques o d'una altra procedencia. En
definitiva, la Traductologia ens pot aportar cabals d'informació que ens permetran saber
millor de quina manera componía Ausiás March (SANTOYO, 1984).
3.3. ESTUDIS

2.2.1. Amb aquesta graella comprovem que l'ítem «1. Estudis generáis» ha estat forca
conreat. Si parávem atenció a la mena de les entrades classificades en aquest ítem,
comprovaríem que 1'etiqueta «general» no vol dir sempre que hi haja estudis no gaire
aprofundits o mes aviat divulgadors. També hi ha —de fet vol dir aixó— estudis que
teñen un abast general, passim, al llarg de l'obra d'Ausiás March, que podríem encabir
en diversos ítems mes específics. En aquests casos, la ubicado en els estudis generáis
respon a la perspectiva amb qué l'autor aborda l'estudi.
Hi ha hagut molts estudis generáis. En aquest sentit n'hi ha de dos tipus. Per una
banda, estudis que fan una passetjada general per l'obra d'Ausiás March a fi de facilitarne una divulgado ben ampia. Aquest objectiu és fonamental ja que estendre el coneixement deis nostres clássics entre un públic no necessáriament especialista en la materia
és básic. Cal fer populars els clássics.
En aquest sentit, hem de remarcar rarticle de Lola Badia titulat "Cinc-cents
anys enrere" (BADIA, 1997). Aquest escrit és una presentació general de l'obra de Joan
Roís de Corella a fi de festejar l'any del V Centenari de la seua morí i de la primera
edidó del Vita Christi de Sor Isabel de Villena i del VI del naixement d'Ausiás March.

27

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

En aquesta mateixa línia, son d'interés les introduccions de les moltes edicions
completes modernitzades i de les antologies que amb major o menor fortuna, pero amb
semblants pretensions globalitzadores, han volgut acostar Ausiás March a un públic
mes estés.
També hi ha hagut estudis generáis que no teñen una vocació tan divulgadora.
Es tracta d'escrits d'un abast general —passim— al llarg de l'obra d'Ausiás March, que
ens donen una perspectiva ben aprofundida de diversos trets fonamentals de la
producció del nostre autor. Ací, remarquem alguns deis volums col-lectius que s'han
promogut al recer de l'homenatge redatat i compten amb la participado deis millors
especialistes en l'obra del nostre poeta: ALEMANY (ed.) 1997 i 1999, GÓMEZ (ed.) 1997,
HAUF (ed.) 1998, MARTINES (ed.) 1999, i ZlMMERMANN (ed.) 1997. Aquests volums
son plurals i interdisciplinars. A mes, si els considerem tots ells com a conjunt, resulta
que tenim, sobre l'obra i l'hora Ausiás March, les seues fonts i les seues influencies
posteriora, una visió general i poliédrica feta a partir d'estudis sectorials rigorosos,
aprofiíndits i fiables.
D'altra banda, hi ha el catáleg de l'exposició Ausiás March i el seu temps
{AUSIÁS MARCH I EL SEU TEMPS, 1997). Aquesta publicado, il-lustrada a tot color,
fidelitat i rigor, és el catáleg de la magna exposició del mateix títol que hi hagué al
Museu Sant Pius V-Belles Arts de Valencia octubre de 1997 i, préviament (juliol de
1997), al Castell Nou de Nápols —en ocasió del XVT Congresso Internazionale di Storia
della Corona Aragona—]. Així mateix, també hi ha hagut diverses biografíes sobre
Ausiás March i el seu context, unes ben il-lustrades i visualment efectives, d'altres, en
general, ben raonades.
2.2.2: L'ítem «2. Documents d'arxiu» ens ofereix un primer motiu de contrast. Fins al
1985 hi havia hagut 29 referéncies. Pero, tanmateix, nlii ha hagut forca especialment
d'encá 1997. Tal vegada, podriera pensar que la rao ríes ben senzilla: hom ja havia
trobat la majoria deis documents d'arxiu que fden al cas... No oblidem el que ha
passat, d'encá 1990, quant a Joanot Martorell i la seua familia (VlLLALMANZO &
CHINER, 1992; CHINER, 1993). Aquesta temática manifesta molts punts de connexió
amb la recerca de l'ítem "4.8. Estudis sobre la societat valendana del segle XV".
Quant a aquests dos ítems, Jaume Chiner mateix és autor del monumental
estudi sobre Ausiás March i la Valencia del segle XV (1400-1459) (CHINER, 1992),
fruit d"una gavella de la gran quantitat d'hores (anys i panys) que ha dedicat a
submergir-se en la maror de documents, lligalls i protocols, prácticament verges de la
crítica, que hi ha ais arxius, valencians i no valencians. Chiner fa que les escasses dades
documentalment certes que sabíem sobre Ausiás March -—i que, tanmateix, havien
estat fonaments de recerques literáries de qualitat— ara siguen un núvol. A mes, les
dades que aporta Chiner ens fan sospitar que ben prompte ell matdx, i també qui slii
afija, podran aportar-ne mes. Hi ha la necessitat d'intensificar l'estudi sobre la societat
valendana del segle XV, que va ser el context principal on Ausiás March va desenvolupar la seua experiencia vital. Amb ell hi ha un planter de clássics difícilment igualable
—per no dir inigualable—: Joanot Martorell, Joan Roís de Corella, sor Isabel de
Villena, Bernat Fenollar i els seus amics...
En aquesta línia, resulta fonamental l'estudi pioner de Joan Fuster sobre "Lectors i
escriptors a la Valencia del segle xv" (FUSTER, 1962 [19862]), clau per al coneixement
deis cercles literaris en qué es movía Ausiás March. Aqueix estudi de Fuster va marcar el
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solc que, ara, Chiner ha aprofimdit molt mes. Cree que hauríem de desplegar estudis que
tendissen a completar-nos l'ámbit i l'ambient literari, cultural i social de la Valencia del
segle xv, el context general de les lletres catalanes medievals i els seus contactes amb les
literatures i les societats que li eren a l'entorn. Es tracta d'una necessitat de confluencia
interdisciplinar: Estudis Literaris (Historia de la Literatura, Teoría-crítica Literaria, etc.),
Historia Social, Historia de VEconomia, Historia Local, Historia de la Impremía, etc.
També hauríem d'atendre a qüestions de Traductologja, si tenim en compte que llavors —
i al llarg de tota la literatura catalana medieval, en general— el contacte amb les altres
literatures i cultures era ben intents.
El Renaixement, o el temps del prerenaixement és ben complex arreu i, en
especial, a la nostra Corona, la Catalanoaragonesa; i mes en concreí al Regne de Valencia.
També, els historiadors teñen molt a dir en aquest seníií. De fet, Antoni Furió, en la
ponencia inaugural del "Simposi Mernacional Ausiás March..." a la Universitat Alacant,
ja ens ho va mosírar. Va esíablir les coordenades fonamentals de l'ordenació del terriíori i
de radministració economicosocial del Regne de Valencia del segle XV. Potser no
hauríem d'oblidar la migradesa, en general, deis feus i de les rendes de la petita noblesa
valenciana, que s'entesíava a viure senyorívolament i segons l'estil de 1'antic usatge en un
món ían iníerconnectat amb els grans mercats de l'época, que ja comencaven a imposar
unes altres maneres d'entendre la vida i de viure-la.
Per aixó és tan important el aquesí alíre llibre de Chiner. Aquesí —MÍ solet—
aclaparadora recerca chineriana en parlar de la conveniencia de realitzar recerques
d'arxiu que ens aclarisquen dades factuals sobre els nostres autors, senzillament perqué
com mes en sabrem mes elements tindrem per fer-nos-en el que hom anomena la
composició de lloc.
L'encert de Chiner —i íambé de la insíiíució que va promoure la publicado, el
Consell Valencia de Cultura de la Generaliíaí Valenciana— és que, a mes la míriade de
dades sobre Ausiás March, ha poguí fonameníar, contrastar i completar documeníalmení íambé les que feien referencia ais personaíges amb els quals es relacionava.
Aixó vol dir, que aqueixa recerca de Chiner coníé, en el fons, molíes peíiíes biografíes
associades a la d'Ausiás, que n'és la gran i proíagonisía. D'aquesta manera, amb Ausiás
March com a referencia principal i fil conductor hom basteix el complex mapa de
relacions personáis, familiars, professionals, de negoci i polítiques de la Valencia de
llavors. I aixó vol dir, per a aqueixa "cassola en forn" que llavors ja era el nosíre Cap i
Casal, íenir molíes mes claus d'iníerpreíació per entendre el caramull d'autors
valencians en qué se sitúa Roís de Corella i que conformen el Segle d'Or de les nostres
lletres.25

Tot i que, potser per la frissa de temps imposada per la institució que havia de publicar
l'obra, hom no va introduir totes les correccions que Fautor havia fet a les galerades -la qual
cosa Chiner va esmenar en CHINER 1999d, en un acte de contricció que l'honra, així com
també a la revista, Llengua & Literatura, que li va permetre de publicar aqueixa extensa i
densa fe d'erra des—, aquesta obra no mereix cap crítica ni esmena a la totalitat en estil de
semblants paraules a la que ha proposat algún escriptor saforenc contrariat perqué no hi
trobava la mimesi literaria que, de fet, no ha de ser mai en cap obra científica. Tot i aixó,
tampoc no hagués estat gens malament que Fautor haguós tingut una mica mes de cura amb
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Quant a mer indici de la qualitat d'aquest llibre de Chiner, val a reportar el
que n'ha dit Lola Badia (1998: 73c):
"El llibre de Jaume Chiner [...] ens aclareix ñiialment el misten de la falsetat del centenari
[el celebrat el 1997]. Les conjectures que sítuaven el naixement del poeta el 1397 fan aigües
a la vista de la nova documentado exhumada. L'aportació de Chiner permet, dones, d'afinar
la biografía marquiana (sembla que va néixer a Valencia l'any 1400), de perfilar la historia
de la nissaga deis March, inclosos els poetes, Pere i Jaume), de conéixer rnillor el patrimoni
rural i urbá del poeta, de descobrir els secrets deis seus enfrontaments amb la justicia,
d'arreplegar mes detalls sobre els matrimonis amb Isabel Martorell i Joana Escoma, o
d'ampliar les dades sobre les relacions amb la cort del Magnánim, sobre els viatges, sobre
les circumstáncies de la mort i sobre els hereus."

En definitiva, es tracta de la conveniencia de realitzar recerques com les que
també ha portat endavant el magnífic equip conformat per María Barceló Crespí i
Gabriel Ensenyat Pujol per a l'ámbit del Regne de Mallorca (BARCELÓ CRESPÍ &
ENSENYAT, 1996).
2.3. Quant a l'ítem «3. Fonts d'inspiració», observem que hi ha hagut ben pocs
estudis en els darrers anys. La recerca desenvolupada en aquest camp en els últims
anys a aproíimdit forca en bona part d'aqueixos elements d'interés, i s'han trenat
interessos i estudis amb els ítems 2.5,2.7 i 2.8.
2.4. Quant a l'ítem «4. Comentarís de poemes» observem el contrast mes remarca!
D'encá de 1985 aqueix interés s'intensifica forca. L'obra d'Ansias March és extensa i
densa; a mes a mes, és un veritable continent de la cultura de llavors. És complexa. Cal
aclarir i escatir el que diuen els textos, comentar-los. EQ ha poemes que han estat
visitáis i comentáis diverses vegades. Es engrescador i optimista, coneixem en concret
mes poemes. Pero també és cert que encara hi ha forca poemes sense un tractament
concret i estés i, d'altra banda, n'hi ha d'estudiats en els quals hauríem d'aprofundir mes.
D'altra banda, caldria que els comentarís o els estudis de poemes concrets es
realitzassen des de diverses perspectives. Caldria obrir-nos una mica mes a les
técniques i a les praxis que ens poden aportar d'altres disciplines deis estudis literaris,
tot aplicant els avéneos que hi ha hagut: retórica, pragmática (lingüística i literaria),
teoría literaria, estilística, etc. Es tractaria, en definitiva, de tendir cap a una diversitat o
interdisciplinaritat mes gran, a fi d'armar-nos rnillor per entendre i explicar un autor i
una obra no gaire senzills.
2.5. L'ítem «5. Tradició trobadoresca» ha rebut un tractament discret quant al
nombre d'estudis: 6 fins al 1985, i un nombre semblant en els darrers anys. La recerca
que hi ha hagut fins ara a l'entorn de la tradició trobadoresca en Ausiás March crida

l'estil, aixó faria mes Uegidora la mar de documentació que ha trobat.
Grácies a tasques com la de Chiner hom pot escriure una biografía en la qual tinga
ja de partenca a l'abast quasi totes les dades possíbles sobre el personatge en qüestió,
literáriament bella.
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l'atenció sobre el fet que, a desgrat que vol «leixar apart l'estil deis trobadors», sembla
que hi té mes deutes del que no sembla: textuals, de concepció, d'inspiració, de llengua.
2.6. L'ítem «6. Relació amb la lírica espanyola i amb d'altres líriques» ha interessat
a la crítica, la qual cosa no vol dir que ja n'hi haja prou. Aquest és un tema forca
interessant ates que ens pot donar les claus del to i del grau de la influencia d'Ausiás
March —sentit exogen—. Ens ofereix la possibilitat de teñir accés a la recepció que en
feien altres líriques i, aixó, ens dona una guia mes per a saber com interpretar o
entendre els complexos versos del nostre autor. S'ha estudiat i encara s'hi hauria
d'aprofündir mes, precisament, en la doble faceta que ha conreat aquesta línia de
recerca des de l'inici i quasi per definició: la recepció literaria i les traduccions d'Ausiás
March.
2.7. Quant a l'ítem «7. Psicología, filosofía i pensament»,observem que la crítica li
ha dedicat una certa atenció. Es tracta de conéixer el que podríem anomenar l'estructura
profunda, la substancia del contingut de l'obra d'Ausiás March: el cosmos intel-lectual,
filosófic i d'idees medieval. Aquest ítem té molts punts de connexió amb altres ítems i,
especialment, amb el «4. Comentaris de poemes», el «8. Estructura i llenguatge poétic»
i l'«l. Estudis generáis».
En els darrers catorze anys ha rebut un tractament mes sovintejat i intens. Ben
segurament podríem posar-lo en relació amb la creixenca d'atencions que la crítica ha
dedicat a aqueixos altres ítems, sobretot al 4 i al 8.
Convindria que aprofundíssem en aquest ítem 7, precisament segons íes
tresques de les noves aportacions. Em permet de remarcar, entre d'altres, els treballs
de Badia 1997 i Badia 1997 sobre la identificació i análisi, en relació a la seua
funcionalitat en l'obra d'Ausiás, deis elements de Tenciclopédia natural. Es tracta
d'aportar dades científiques per al seu discurs moral, dotat d'un veritable programa
metodológic. També son remarcables les aportacions de Hauf (1997), orientades a
l'estudi del rerefons moral i filosófic del discurs amorós d'Ausiás. Tot a fi d'entendre,
d'acord amb Terry (1977) i Terry (1997), les arrels i els engranatges del procés
ausiasmarquiá de creació una imatgeria propia. Hi subjau, en Ausiás, un teixit dens
de relacions abstractes, de conceptes, al qual dona forma en una dinámica
d'autoanálisi.
2.8. Quant a l'ítem «8. Estructura i llenguatge poétic», comprovem que ha estat,
després deis comentaris de poemes, un deis que mes nombre d'atencions ha tingut per
part de la crítica. De fet, aquests dos ítems —el 4 i el 8— son ben bé complementaris i
son conseqüéncia de la necessitat d'entendre Ausiás March, d'aclarir l'estructura de la
seua obra i els trets del seu llenguatge poétic, tant des d"una perspectiva específica amb
poemes concrets com a objecte d'estudi central —ítem «4. Comentaris de poemes»—,
com també des d'una perspectiva mes general que permeta establir o aclarir qüestions
referides a l'estructura de tota l'obra del nostre poeta, de l'estil i deis recursos semántics
—ítem «8. Estructura i llenguatge poétic»—.
Els estudis referits a l'estructura o al llenguatge poétic han mantingut,
aproximadament, la seua mateixa proporció. Tot plegat confirma la tendencia anterior a
provar d'aclarir i entendre March. Aixó no obstant, el cert paralel-lisme que podíem
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observar fins a 1985 entre els comentaris de poemes i els estudis d'estructura i de
llenguatge poétic, no segueix tan compensat al llarg deis anys següents.
Tanmateix, pagaría la pena que continuéssem les tasques d'examen i de
comentan de poemes concrets. Podríem disposar de mes dades concretes per a escatir
les tresques de l'autor en el procés de creado, l'esmunyedissa invernó, a fi de destriar,
entre d'altres, el cabal de fonts d'on beu Ausiás, les filiacions textuals i l'elaboració o
reelaboració que en fa. Aixó és el que deu haver animat la crítica en des del 1997 s'han
covat forca estudis mes.
Podríem pensar que sembla que, darrerament, la crítica ha tornat a tractar
qüestions d'estructura i de llenguatge poétic de l'obra d'Ausiás March a partir del que
hi deu haver aportat el corpus de comentaris que hi hagut d'encá de 1985. Tot aixó
combinat, a mes, amb els estudis d'estructura i de llenguatge poétic —de fet, no deu
ser casual que un bon nombre d'estudiosos que han fet aquests estudis també son
autors de comentaris—.
Per a aquesta finalitat, i, en general per a conéixer el léxic d'Ausiás March amb
aprofundiment, caldrá desenvolupar la línia iniciada per Albert Hauf (1983). Va obrir
un camp nou en la recerca filológica sobre el nostre poeta i, en general, sobre els
nostres clássics: poder estudiar sistemáticament el léxic de March, amb les possibilitats
de processament de la informació i de les dades que permeten els mitjans informátics
(índex de freqüéncies, concordances, análisi deis contextos, etc.). Aqueix estudi era un
primer lliurament deis fruits d'un treball mes gran de Hauf: fer la concordanca de l'obra
d'Ausiás March. Aquesta tasca, tot i que acabada, per voluminosa, no va poder veure la
llum en uns anys en qué les dotacions económiques a l'altre costat del Canal de la
Mánega no donaven per a mes —com tampoc no les de les administracions
espanyoles—. Actualment, la concordanca completa d'Ausiás March, tractada i
processada amb mitjans informátics mes moderns, mes potents i mes complets, forma
part d'un projecte de recerca interuniversitari que aplega els Departaments de Filología
Catalana de la Universitat d'Alacant, de Valéncia-Estudi General i Jaume I (de
Castelló)26
El primer resultat final d'aqueix projecte ha estat l'edició, el 1996, en format
CD-Rom —a causa de l'envergadura que haurien tingut els volums impresos que
n'haguessen resultat— de la Concordanca de la «Vita Christi» de sor Isabel de Villena,
a cura de Rafael Alemany, Vicent Martines, Llúcia Martín, Marínela García & Joan M.
Perujo (tots els cinc de la Universitat d'Alacant).27 Aquest CD-Rom inaugura la
collecció «Concordances deis Clássics Valencians». A l'hora d'ara, aquest equip de
recerca de la Universitat d'Alacant, amb Josep Martines, desplega el projecte de
recerca28 a fi d'analitzar el ÍCLéxic deis clássics valencians del segle XV'.

En concret es tracta deis projectes de recerca GV-3110/95 i BFF-2002, en els quals
s'inscriu aquesta mateixa recerca.
27

Publicat per l'Institut Interuniversitari de Filología Valenciana / Conselleria de Cultura,
Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana / Secretariat de Publicacions de la
Universitat d'Alacant, 1996.
28

Subvencionat peí Ministerio de Cultura, Educación y Ciencia en la convocatoria 1998-
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A mes a mes de l'Institut Intemniversitari de Filología Valenciana i de les
universitats valencianes, hi ha també altres institucions de recerca que desenvolupen
iniciatives semblants. Per exemple, l'Institut dEstudis Catalans, amb un equip
coordinat per Joaquim Rafel.29 També és forca remarcable l'Arxiu Informatitzat de
Textos Catalans Medievals, coordinat per Joan Torroella, al Seminan de Filología i
Informática (Universitat Autónoma de Barcelona). Aquest arxiu trebaüa en la
confecció d'un corpus de textos catalans medievals que, informatitzat de manera
avinent, puga ser apte per a totes les possibilitats d'estudis lingüístics, literaris i
formáis.30
2.9. Quant a l'ítem «9. Societat valenciana del segle XV», comprovem que no hi ha
hagut un nombre gaire gran d'estudis. En ocupar-me de l'ítem «2. Documents d'arxiu»
(epígraf 2.2.2.2 d'aquesta ponencia), ja he fet referencia a la necessitat d'intensificar
l'estudi sobre la societat valenciana del segle XV, que va ser el context principal on
Ausiás March va desenvolupar la seua experiencia vital. Amb ell hi ha un planter de
clássics dificilment igualable —per no dir inigualable—: Joanot Martorell, Joan Roís
de Corella, sor Isabel de Villena, Bernat Fenollar i els seus amics...
Cree que hauríem de desplegar estudis que tendissen a completar-nos l'ámbit i
Tambient literari, cultural i social de la Valencia del segle XV, el context general de les
lletres catalanes medievals i els seus contactes amb les líteratures i les societats que li
eren a l'entorn. Es tracta d'una necessitat de confluencia interdisciplinar: Estudis
Literaris (Historia de la Literatura, Teoría-crítica Literaria, etc.), Historia Social,
Historia de lEconomia, Historia Local, Historia de la Impremía, etc. També hauríem
d'atendre a qüestions de Traductologia, si tenim en compte que llavors —i al llarg de

2001 (PB98-0110).
29
Un deis resultáis de la seua activitat ha estat, per exemple, la concordanca del Tirant lo
Blanch.
30

Vid. Joan TORRUELLA, La rima en la lírica medieval (Estudi métric del cangoner «L»),
Barcelona, Seminan de Filología i Informática, Departament de Filología espanyola,
Universitat Autónoma de Barcelona, 1992; i Els Cangoners Catalans Medievals.
Concordances, 10 vols. projecte a cura de Lola BADIA, José M. BLECUA, Gloria CLAVERIA,
Josep PUJOL, Amadeu SOBERANAS & Joan TORRUELLA, Bellaterra, Fundado "la Caixa" /
Seminan de Filología i Informática de la Universitat Autónoma de Barcelona, 1995 [VOL. 1:
Canconer Vega-Aguiló, a cura d'ANNA ALBERNI, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, mss.
7 i 8, aquest a cura de Jordi PERRAMÓN; VOL. 2: Canconer de París, París, Biblioteca
Nacional, ms. esp. 225; VOL. 3: Cangoner L, a cura de Joan TORRUELLA, Barcelona,
Biblioteca de Catalunya, ms. 9; VOL. 4, Cangoner de l'Ateneu, a cura de Francesc J. GÓMEZ
amb la coHaboració de M. VlLASECA, Barcelona, Biblioteca de l'Ateneu Barcelonés, ms. 1;
VOL. 5: L'Espill de Jaume Roig, a cura d'Antonia CARRÉ, Ciutat del Vaticá, Biblioteca
Apostólica, ms. llatí 4806; VOL. 6, Jardinet d'Orats, a cura de Sergi GASCÓN, Barcelona,
Biblioteca de la Universitat, ms. 151; VOL. 1, Cangoner deis Masdovelles, a cura de Joan
TORRUELLA, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 11; VOL. 8, Cangoner de Saragossa,
Saragossa, Biblioteca Universitaria, ms. 184; VOL. 9; Cangoner del Marqués de Barbera, a
cura de Sadurní MARIÍ, Biblioteca de l'Abadia de Montserrat, ms. 992; VOL. 10, El
Cangoneret de Ripoll, a cura de Lola BADIA, Ms. 129 del fons de Ripoll de 1'Arxiu de la
Corona d'Aragó.]
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tota la literatura catalana medieval, en general— el contacte amb les altres literatures i
cultures era ben intents.
El Renaixement, o el temps del prerenaixement és ben complex arreu i, en
especial, a la nostra Corona, la Catalanoaragonesa; i mes en concret al Regne de
Valencia. També, els historiadors teñen molt a dir en aquest sentit. De fet, Antoni
Furió, en la ponencia inaugural del "Simposi Internacional Ausiás March..." —ja
citat—, a la Universitat Alacant, ja ens ho va mostrar. Va establir les coordenades
fonamentals de l'ordenació del territori i de radministració economicosocial del Regne
de Valencia del segle XV. Potser no hauríem d'oblidar la migradesa, en general, deis
feus i de les rendes de la petita noblesa valenciana, que s'entestava a viure senyorívolament i segons l'estil de l'antic usatge en un món tan interconnectat amb els grans
mercáis de l'época, que ja comencaven a imposar unes altres maneres d'entendre la vida
i de viure-la.
Quant a aquest ítem, hem de parar atenció una altra vegada a Chiner 1997,
aportació a la qual ja ens hem referit supra. Val a dir, a mes, que esperem amb
cobejanca els resultáis del que constitueix la seua tesi doctoral, sota la direcció d'Albert
Hauf (Universitat de Valencia), que, de segur i encara que puga sembla impossible
després de les seues recerques ja publicades..., ens oferirá encara moltes dades noves
mes sobre l'ambient cultural valencia del XV. Molt haurem d'agrair a aquest recercador,
al seu director i a la llur questa.
2.8. Quant a l'ítem «8. Tradició manuscrita, cronología i cicles». Aquest ítem 10 se
centra mes específicament en qüestions mes concretes que, al seu torn, forneixen
informacions que podem combinar amb els estudis de í'item 8, i, a mes a mes, amb els
del «4. Comentan de poemes» i amb els del «7. Psicología, filosofía i pensament» (a
mes de diversos estudis generáis —ítem 1—). En aquest cas, tampoc no deu ser casual
que hi haja diversos investigadors autors d'estudis ubicats aquest ítem 8 que també son
autors de treballs ubicats en aqueixos altres ítems.
És precisament aquesta mena d'interdisciplinaritat o de transversalitat la que
cree que hauríem d'aprofimdir, fruit de l'activitat d'investigadors com ara Lola Badia,
Robert Archer i Marie-Claire Zimmermann.
2.11. Quant a l'ítem «11. La dona o l'estimada", a priori, no podem dir que haja estat
un tractament gaire géneros, si tenim en compte que un deis temes fonamentals de
l'obra d'Ausiás March és l'amor. En aqueix sentit, la dona o i'estimada hauria de ser un
objecte d'atenció preferent. Aquesta primera percepció varia si tenim en compte que, en
diversos estudis classificats en altres ítems —sobretot, els ítems: 1, 4, 5, 7 i 8—, hom
tracta aspectes referits a la dona o a l'estimada en Ausiás.
2.12. Quant a l'ítem «12. Estudis lingüístics» hem de remarcar com n'és de migrat el
nombre. Aquesta és la gran assignatura pendent. En diversos estudis hi ha hagut
atenció a elements lingüístics de la producció d'Ausiás March, pero han estat fets des
del punt de vista d'atendre a aspectes propis del llenguatge poétic —ítem 8—, que ha
rebut, al seu torn, un tractament ben respectable per part de la crítica, quant al nombre,
raproíündiment i la diversitat. Hi ha hagut estudis del léxic —sobretot per a calibrar el
grau de catalanitzactó— o d'aspectes morfosintáctics —figures—, pero no tant per a
aprofimdir en la caracterització des del punt de vista deis estudis lingüístics.
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Potser podríem estudiar una mica mes el léxic d'Ausiás March a fi, per
exemple, de traure'n profit a l'hora d'analitzar la constitució de la llengua estándard. O,
d'altra banda, també podríem centrar l'atenció en qüestions de prosodia i d'ortoprosódia,
de régim preposicional {com I com a, per I per a...), etc.
Per a aprofundir mes en aquests afanys, caldrá insistir en 1'análisi contrastiva
del léxic (i de la resta deis nivells de llengua) de la resta d'autors del XV. Ací també
serán ben útils els materials deriváis de les concordances i del processament informátic
de les obres deis clássics valencians del XV i d'altres autors o obres medievals a qué
hem fet referencia en els comentaris quant a l'ítem «8. Estructura i llenguatge poétic».
2.13. Incloc l'ítem «13. Ressenyes». Considere que paga la pena de teñir en compte
també ressenyes critiques i recensions —aparegudes en publicacions científiques—.
Aqüestes activitats critiques poden teñir (un gran) interés i conformen una modalitat
mes de la recerca sobre Ausiás March i de la seua recepció. Ben possiblement en deu
haver mes referéncies, pero, en qualsevol cas, aqüestes son un bon indicatiu de l'interés
que han suscitat els estudis sobre Ausiás March en els darrers anys.
2.14. Quant a l'ítem «14. Bibliografies», comptem amb tres reculls bibliográfics:
Esteve & Ripoll 1987, que aplega la recerca i les edicions que hi hagut fins al 1985,
amb breu resum de les entrades, amb una classificació temática i una altra de
cronológica; Martines 1997, que aplega la recerca i les edicions que hi ha hagut d'encá
de 1985 i fins a 1996, amb breu resum de les entrades i una classificació temática; i
Alemany & Martines 1997, que aplega, principalment, el cabal bibliográfic dTüsteve &
Ripoll i Martines 1997, pero sense classificacions.
Com ja he dit en la introducció, deu ser simptomátic que en els darrers catorze
anys hi haja hagut un nombre ben gran i ben divers d'estudis. És a dir, en l'última
década i mitja hi ha hagut una activitat de recerca i d'edició —tan prolífica!— com la
que ríhi havia hagut abans durant segles, d'encá del XVI -—la primera edició d'Ausiás
March és de 1543 (Barcelona, Caries Amorós)—. Tot aixó deu ser un símptoma de
normalitat o que caminem cap a una pretesa normalitat cultural i científica.
2.15. Quant a l'ítem «14. Varia», tenim la constatado de la diversificació de la
recepció d'Ausiás March. La seua obra ha estat objecte:
- de nombrases taules redones, algunes d'elles de gran interés filológic, i alguns
estudiosos ausiasmarquians han estat objecte d'entrevistes en la premsa (!)
(15.1);
- d'obres d'artistes contemporanis que l'han interpretada, o bé ha estat el centre
d'atenció de ractivitat d'historiadors de l'art que l'han situada en el context
artístic, en el moment de la creació deis poemes o també en el de la recepció
deis ss.XV-XVH (15.2).
- d'estudis col-lectius sobre el seu impacte en els autors contemporanis (15.3).
- d'iniciatives informátiques i internautes, amb congressos en línia, sitis i fórums de
discussió a la internet (15.4).
- de molts actes i aplecs de gran abast, alguns deis quals han estat reportáis en
cróniques periodístiques que en glossen in extensu les discussions (15.5).
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Volver al índice/Tornar a l'índex

- de versions musicades, algunes de les quals, com ara les de Raimon, han assolit
veritables éxits de vendes en el difícil, competitiu i cruel mercat discográfic
(15.6).
- d'audiovisuals produíts per empreses solvents i amb la participado d'estudiosos de
prestigi (15.7)
[Vid. les referéncies completes en 1'ANNEXBIBLICXJRÁFIC, infra]
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4. L A TRADUCCIÓ, LA IMPREMTA I LA CULTURA: ASPECTES DE LA HISTORIA
CULTURAL

La impremta de tipus móbils, engegada per Gutemberg, és un fet cabdal, tota
una veritable revolució (EISENSTEIN, 1994). La impremta experimenta una imparable
expansió, ja en la segona meitat del segle XV. Apareix i es desenvolupa a mesura que
les societats assoleixen nivells de desenvolupament económic i cultural que fan factible
el negoci editorial i, alhora, el necessiten per a satisfer una demanda creixent deis seus
productes. Un invent motor del desenvolupament cultural en un temps, la segona part
del segle XV i la primera del XVL que —per aixó mateix— va esdevenir fonamental
en la historia de les idees (NADAL & PRATS, 1996: 357-380).
Els autors de llavors ja eren conscients de tot aixó. Ho podem comprovar quan
el metge valencia Francesc Argilagues, al próleg en llatí a XArticella (Venécia, 1483),
canta les bondats de la impremta DURAN & SOLERVICENS, 1996; ARRIZABALAGA,
GARCÍA BALLESTER & GIL, 1991):
"Els moríais han de lloar amplament l'inventor d'aquest art, i també aquells que, després d'ell, amb gran
cura i diligencia, l'augmentaren, conrearen i perfeccionaren, dia a dia. Car aquests homes feren unes
obres tan Mis al genere huma com no s'havien vist cap els temps deis avantpassats. Per la qual cosa, han
aconseguit entre els d'époques precedents una gloria immortal i eterna i tota mena de lloances."

Al cap i a la fi, Argilagues era metge i responia a un "perfil cultural" una mica
diferent del que podien representar els rotles eclesiástics, especialment quant a les
facilitáis d'expressió i de düusió del pensament que representava la impremta. Aixó no
obstant, l'Església ho reconeixerá uns quants anys després i ja en el segle XVI (1515)
el Concili Lateranense V, convocat per Lleó X -no deu ser casual que aquest papa
pertanyia a la culta i poderosa familia deis Mediqui, mecenes i impulsors de del
Renaixement i de FHumanisme—. Així, en la sessió X del concili, hom descrivia els
beneficis de la impremta en termes ben elogiosos, encara que la doctrina de la fe hi és
present com un element determinar i a tenir-ne molta cura...:31

Conciliorum Oecumenicorum decreta, Bolonya, 1973, p. 632, apud NADAL & PRATS, 1996:
368 (i nota 140)-369 (i nota 141). Aquests estudiosos tradueixen la citació:
"Certament, encara que per la lectura deis llibres es pot aconseguir facilment el coneixement
de les lletres, i l'art d'imprimir llibres ha proporcionat moíts i molts beneficis ais moríais, ja
que amb una perita despesa s'obté una gran quantítat de llibres, amb els quals els homes de
talent poden exercitar-se en els estudis literaris i els erudits en tota classe de llengües facilment
poden esdevenir universals i fer que fíns coneguin els infidels i els puguen instruir amb els
ensenyaments sagrats i ajuntar-los a la comunitat deisfidelsper la doctrina cristiana de la fe."
"[...], no obstant a les nostres oiides i a les de la Seu apostólica han arribat mortes queixes
peí fet que alguns mestres impressors intenten imprimir i vendré públicament llibres de
llengua grega, hebrea, árab i caldea traduits al llatí, i altres, escrits en llatí i en vulgar, que
contenen errors contra la fe, d'un sovirrt se'n segueixen múltiples escándols."
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"Sane licet litterarum pertia per librorum lectionem possit faciliter obtineri, ac ars imprimendi libros [...]
plurima mortalibus attulerit commoda, cum parva impensa copia librorum máxima habeatur, quibus
ingenia ad litterarum studia percommode exerceri, et viri eruditi in moni linguarum genere,
praesertimautem catholici [...] facile evadere possunt, qui etiam infideles sciant et valeant sacris institutis
instruere, fideliumque collegio per doctrinam christianam fidei salubriter agregare.
[...], tamen multorum querela nostrum et Sedis Apostolicae pulsavit auditum, quodnonnulli huius artis
imprimendi magistri [...} libros tam Graecae, Hebraicae, Arabicae et Chaldeae linguarum in latinum
translatos, quam alios, latino ac vulgari sermone edites, errores etiam infide [...] continentes, imprimere
ac publice venderé praesumunt [...] unde varia saepe scandala [...]."

Per aixó, en aquest epígraf, tractarem el món deis incunables, l'incunable mes
influent, la Biblia de Güttemberg, i l'edició de la Biblia que mes va incidir en el
desenvolupament tipográfic i en el de l'ediciófilológicai de la praxi traductológica.
4.1. LAIMPREMTA

Es tracta de l'ars de reproduir, per pressió, sobre paper o sobre qualsevol altre
suport els carácters o signes gravats en una planxa i impregnáis en tinta.
Peí que fa ais primers segles de la impressió, parlarem del que anomenarem
impremía clássica (o paleoimpremta). Aquesta denominado es refereix ais primers
temps de la impremía, des deis seus orígens a Europa, amb l'anomenada impremía de
Gutemberg, a miíjan segle XV (i, a partir d'ací, amb diferents dates d'inici en els
diversos llocs de lEuropa de llavors), i al llarg del segle XVI. En un principi, els tipus
móbils eren tallats en fusta. Mes avant, ja en el XVI eren feís amb plom sobre moíles.
Pero encara eren independents, disposats un a un sobre la caixa de la pagina. De feí, els
principis generáis d'aquesl sisíema sitan fet servir fins a ben entrat el segle XX. Així i
tot, podríem estendre aquest període «clássic» fins a mitjan segle XVHL aproximadamentfinsal triomfde la H-lusíració.
Treballar amb tipus móbils feia que sovint els exemplars d'una mateixa edició
preseníessen diferencies i divergéncies entre si, és a dir, variants. En aquests casos, a
l'hora de fer una edició filológica d'obres la traditio directa de les quals conté en parí o
toíalmení edicions d'aquesta mena, haurem d'operar com si es tractés de manuscrits,
amb els procedimenís «habituáis» en aquests casos: recensio, collatio, sellectio,
emmendatio, i, si de cas, també, un stemma (vid infra).
La impremía va generar l'ascens d'una nova mena "hómens de lleíres", va
ampliar la república de les lleíres (McLUHAN, 1986; ElSENSTETN, 1969: 1355-1382),
quaníiíativament i qualiíativa (MARTIN, 1971: 285-306). La cultura impresa s'escampa i
afecta el pensament i la societaí. Les caracterísíiques essencials de la cultura impresa
serán (EISENSTEW, 1969):
•t* la difüsió massiva determina una producció creixent que modifica el consum —ha
de fer-ho per a oi/tonodrir-se—;
• aixó porta associada l'esíandardització, no sois deis criteris estilístics, tipográfics, i
de mercat, sino també de pensament;
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• hi ha una reorganització deis textos que íendeix, en general, cap a una racionalització, codificado i catalogado de dades;
• agilitat (i rapidesa) en el procés d'escriptura (o de producció) de text —de feí,
parlem de text— i de copia o de reproducció, i aixó porta associada una major
probabilitat de variado i d'error —malgrat la tendencia cap a l'esíandardiízació—;
• possibilitat de variar l'obra original amb edicions consegüents corregides i
augmentades;
• per íaní, termo entre inalterabilitat, possibilitat d'error i el canvi acumulat;
• íuncions d'ampliació i de reforcament: la persistencia deis estereotips i de les
divisions sociolingüístiques;
• reactivado deis elements de control de les idees (PIZARROSO QUTTERO, 1993).

4.2. LA EVEPREMTA I LES IDEES

La impremía va contribuir de manera fonamental a difondre el Renaixement
arreu d'Europa (MONTECCHI, 1994). Donar a conéixer arreu les Escriptures, les obres
deis Pares de ITEsglésia, les deis clássics grecollatins, fer-los mes assequibles que no els
manuscriís, i permetre'n una producció i una distribució millor, mes estesa i dinámica
(HAMMAN, 1985). A mes, per tot aixó plegat, la impremía va contribuir al
desenvolupament de les íasques ecdótiques, de l'edició filológica o crítica i, en
definitiva, de la Filología maíeixa. La impremía, els impressors-editors i, en definitiva,
els llibres han estat —son— fonamentals en la íransmissió de les idees i podríem duque fins i íoí han coníribuít forca a formar-Íes. Aldo Manuzio i els Torregiani d'Asula
son dos bons exemples de tot aixó, en el írenc deis segles XV i XVI venecians.
4.2.1. ALDO MANUZIO
La importancia de l'impressor veneciá Aldo Manuzio (1449-1515) no es íroba
sois en el feí de ser un professional compleí —impressor, llibreter, editor, corrector,
distribuidor—. L'especial significado de Manuzio es deriva del grau d'excelléncia que
va assolir en toíes aqueixes facetes que llavors convergien en la figura de l'impressor. A
mes a mes, hi va fer innovacions forca remarcables que, en definitiva, s'han mantinguí
inalterades en l'essencial fins a Thora d'ara (ORLANDI, 1976).
Enríe Satué (1996: 48) resumeix en un decáleg les principáis aporlacions
Aldo Manuzio i les classifica en les seues íres grans faceíes d'ediíor, de íipógraf i de
llibreter. Tot seguit seguisc aqueix decáleg sintetitzador de Satué i hi aporte alguna
informado mes. Aldo Manuzio és fonamental perqué:
•

Com a editor:
•> Va fer una llista de llibres publicáis per primera vegada, especialmení de
clássics grecs i llaíins, d'un nivell de selecció sense parió, excepcionals i del íoí
oportú (WAEGNER, 1975).
* També van ser extremes la perfecció i la pruija de la seua dedicado editorial.
Tañí és així que, fins i íoí, va arribar a promocionar els seus llibres asseguraní ais
compradors que els tornaría els diners si írobaven una sola errada d'impremía.
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Aixó era arriscar-se molt ja que llavors la impremía treballava amb tipus móbils i
no era infreqüent que hi hagués moltes errades i que,fínsi tot, els exemplars d'una
mateixa edició presentessen variants divergents entre si.
•> Va establir un consell assessor, r«Academia Aldina», format per trenta-dos
savis, que serán fonamentals per al decurs de l'Humanisme {vid. infra en aquest
mateix epígraf).
•

Com a tipógraf:
•> Va descobrir (o desenvolupar) el tipus conegut com a cursiu, inclinat,
cancelleresc, bastard, itálic o aldí.
•{• Una mostra mes de l'encert i de l'influx de Manuzio en el món editorial, així
com també de la seua visió del negoci, és el fet que ell va ser el primer a usar el
format de llibre que ara anomenem de butxaca (al catáleg de llibres publicáis de
1503, Manuzio en deia Libelliportátiles in fornican enchiridií).
* Aquests llibres no son, per tant, invenció del segle XX. La trobem ja en el
mateix moment en qué Aldo Manuzio introdueix el format in octavo —per
exemple un Marcial seu fa 16 cm—. Així va aconseguir els mateixos objectius
que avui: abaratir els costs i poder oferir productes a preus assequibles
(WAEGNER, 1975)
•> Aixó mateix era el que pretenia Sir Alien Lañe, editor de la col-lecció británica
«Penguin Books», quan el 1935 va Bancar llibres en aquest format i a sis penics,
ben barats. Va poder arribar a un públic nombrós i no sois al fidel de les llibreries
d'estil, sino també ais clients deis grans magatzems, a les tendes rurals, ais
quioscs...
<r La iniciativa de Manuzio va teñir éxit i es va escampar arreu. Els llibres petits i
barats es van fer normáis; fins i tot encara mes petits, en format dotzé, setzé o
vintiquatré. Sembla que els llibres de butxaca i, en general, els de formats petits
son els mes adients per a époques de crisi.
* Va introduir el llom pía.
•> Va substituir la fusta per cartó a les cobertes deis llibres. Va introduir l'ús de pell
fina de cabra i l'estampació en or calent.

•

Com a llibreter:
* Va fer catálegs de les obres que editava amb els preus corresponents.
•> Va crear les col-leccions o series editorials.
•«• Va creure fermament en el «valor de canvi del grec i del llatí en un mercat
potencial i internacional com el de lEuropa humanista del seu temps.»

Aldo Manuzio encarna la confluencia entre el llibre (l'autor), la impremta,
l'editor, la transmissió d'idees —les noves idees deis clássics grecs i llatins— i la
revolució cultural que va significar lHumanisme de fináis del XV i de comencament
del XVI (DIONISOTTI, 1963; LOWRY, 1979). No deu ser casual que Manuzio fos entes
en grec i en llatí (BADCOCK & SOSWER, 1994; PROCTOR, 1900); que fos professor
d'aquestes matéries d'un nebot de Giovanni Pico della Mirándola —figura intel-lectual
de primera magnitud i filósof neoplatónic cabdal, primer, a la cort napolitana del
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Magnánim, després, per a tot IHumanisme en general—; que establís la seua impremía
grades a l'aportació económica que aqueix mateix alumne seu hi va arriscar de bestreta
—ben possiblement atiat peí seu oncle—.
No deu ser una coincidencia casual, tot aixó... No deu ser un atzar que
l'Academia Aldina tingues els membres següents, a mes, de MANUZIO mateix i del
príncep ALBERTO PÍO DE CARPÍ; ANGELO GABRIELLI; PAOLO CANAL; DÁMELE RENIER;
PIETRO ALCIONIO; ALESSANDRO BONDINI (Agathemero); MARCO MOLIN; NICOLA
GIUDECO; GIROLAMO ALEANDRO DA MOTTA, gran hel-lenista; SCMONE FORTIGUERRA
(CARTEROMACO); GIROLAMO ARANZI; FRANCESO ROSETO, preceptor de Lleó X;
URBANO BOLZIANO (FRATE URBANO); GABRJELLO BRACCIO (BRAZICHELLENSIS);
BENEDETTO TIRRENO; GIOVANNI DA LUCCA; GIROLAMO MENOCHIO, metge
d'anomenada; MARCO MUSURO, que será arquebisbe; GlOVANM GREGOROPOULO
(GIOVANNI CRETESI); ARISTOBULO APOSTOLIO; EGNAZIO BATTISTA CIPELLI, professor

d'anomenada llavors; GIOVANNI Rosso, expert cal-lígraf; GlUSTlNO DECADIO;
qui va ser el primer autor de Manuzio.
Sense demérit d'aquests membres de l'Academia Aldina, em permet de
completar la nómina remarcant-ne alguns mes ates que poden teñir una significado
mes intensa quant al desenvolupament filológic, ecdótic i humanístic en general. Aba
dones, també formaven part de T Academia de Manuzio personalitats com ara:
CONSTANTINO (GIOVANNI) LÁSCARIS,

•

PIETRO BEMBO, una de les figures intel-lectuals mes remarcables de llavors, que
mes avant será cardenal —prova que la seua influencia ni era petita ni sois
cultural—;

•

que mes avant será nomenat ambaixador de Venécia
davant Caries V i que, en una estada seua a l'Alhambra de Granada, instará Joan
Boscá perqué componga «all'italico modo» i, per tant, será un personatge clau en
l'alba del «Siglo de Oro» espanyol;

•

nat a Verona —que depenia de
Venécia— ca. 1433 i mort a Roma l'l de juliol del 1515, aquest humanista,
arquitecte i enginyer va teñir una gran anomenada llavors i les seues obres, dissenys
i escrits van exercir una gran influénda en la arquitectura i en l'enginyeria posterior.
De fet, hom considera que fra Giocondo marca el punt d'inflexió per ais nivells mes
alts de l'arquitectura renaixentista. El duc Alfons de Calabria el va Hogar el 1489
perqué es fes carree de la fortificado de Nápols i perqué col-laborés en el disseny
del Palau Giuliano, al Poggio Reale. Va anar a París, on va supervisar el pont de
Notre Dame (1500-1504). En tornar a Italia, va desenvolupar projectes civils i
militare a Venéda, Trevisso i Pádua fins que, el 1513, el papa Lleó X el va cridar a
Roma perqué ajudés Sangallo i Rafael en la construcció de Sant Pere del Vaticá. Hi
feia molta falta per la seua experiencia en estructures i fonaments, perqué Sant Pere
ja havia comencat a clevillar-se.

•

Entre les seues obres, és espedalment remarcable l'edició comentada i il-lustrada
del tractat de VitrubiDe archiíecíura (1511), que va teñir una gran influénda.

•

DEMETRIO DUCAS, gran hel-lenista a qui el cardenal Cisneros va encomanar la part
grega déla Biblia poliglota;

ANDREA NAVAGGERO,

GIOVANNI GIOCONDO (FRA GIOCONDO):
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•

ANDREA TORREGIANI D'ASULA, FRANCESCO TORREGIANI i FEDERIGO TORREGIANT

—pare i els seus dos filis—, editors d'anomenada i amb una relació especial amb
una obra cabdal de la literatura catalana (vid infrá)\
• THOMAS LlNACRE, d'Anglaterra, metge de gran anomenada i importancia. Entes en
els clássics grecollatins, a partir de la seua formado a Oxford (1480-1484) i de les
seues llargues estades a Italia (1485-1497) —va ampliar estudis a Pádua—. Va ser
Tutor del príncep Artús, fill dEnric VIL i va ser metge dEnric VIH (1509-1520).
Tenia pacients de mérit: Erasme de Rotterdam, Sir Thomas Moro, el cardenal
Wosley, primer conseller dEnric VIH. Va legislar a fi de controlar la práctica de la
medicina, a fi de millorar-ne la qualitat. A tal efecte va aconseguir dEnric VIH
l'autorització per organitzar un eos que organitzés els metges, que tingues autoritat
per donar els permisos d'exercici i amb poder per a castigar els infractors i els
intrusos. Es tractava d'un veritable collegi professional: el Royal College of
Physicians de Londres.
• Va deixar la medicina quan el van ordenar sacerdot católic el 1520.
•

Finalment, ERASME DE ROTTERDAM, qui el 1507, enlluernat per la qualitat i el
prestigi de les edicions de Manuzio, li va escriure per oferir-li que imprimís un
Eurípides breu que tot just acabava de preparar i de traduir del grec al llatí (Hécuba i
IfigéniaaÁulidé) (DAZZI, 1969; RUMMEL, 1985).

Aldo Manuzio havia establit aquesta Academia seguint en part l'exemple de
l'Academia Platónica que, a Florencia, havia fündat Marsilio Ficino —-ja mort—
(BRUNETTÍ, 1929). De fet, els membres de l'Academia Aldina es complaíen a dir que la
seua era la «Nuova Academia». L'Academia Platónica va ser un veritable aplec
d'humanistes ais quals unía la veneració quasi religiosa per Plato —també els unia
l'amistat amb Ficino— i va ser fonamental en el desenvolupament del neoplatonisme
(SCHAPECCHI, 1994).
L'Aldina, que coincidía molt amb la florentina, tenia alguns trets que la
individúen especialment. Era un veritable consell assessor editorial —la qual cosa ja
era una innovado llavors— que anava mes enllá ja que era un irradiador de reflexió
filológica i ecdótica sobre els criteris mes avinents per a editar els clássics que hauria
de publicar Manuzio. Un consell que treballava de valent: cada mes triaven un llibre
perqué Manuzio el publiques i per aixó regiraven entre «Mille et amplius alicujus boni
auctoris volumina». 2 Era una Academia rigorosa i seriosa que va redactar una acta
constitucional en grec, les Liéis de la Nova Academia —que Manuzio, és ciar, va
imprimir (1499-1500, infolio}—, per la qual adquiría carta de naturalesa, si fa no fa,
institucional. Les Liéis reglamentaven les tasques i les condicions en qué s'havien de
fer.

Com deien, amb un deix de pressumptuosa supérbia, a la nota del prefaci de l'edició
d'Euripides del 1505.
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Manuzio i l'Academia Aldina, sobretot, s'interessaven per Fedició deis clássics
grecs (DlLTS, 1995: 85). També van atendré els llatins i, en qualsevol cas, van fer
avancar la crítica textual (DlLTS, 1995: 86):

"As editions, Aldines have similarities to fifteentli-century manuscripts [...]. Nonetheless, Manuzio
made every effort to publish editions superior to any manuscript by basing his editions on more than one
manuscript. The manuscript evidence so gathered then required study and selection among variants and
unacknowledged correcüon and emendation."

Així dones, comprovem que en l'Academia Aldina, que és el mateix que dir la
vocació i el dia a dia de la tasca de Manuzio, convergeixen dos deis principis
fonamentals de lHumanisme propiament dit: l'interés pels clássics grecollatins i pels
seus textos a fí de repristinar-los, recuperar-ne els textos origináis i fer-ne crítica de
variants, i no precisament a fi de cristianitzar-los com volien els intel-lectuals
medievals.33
En repassar la nómina de l'Academia Aldina, veiem que Manuzio va saber (i va
aconseguir) aplegar un impressionat grup de figures excel-lents. El grup estava molt
calculat i equilibrat, si tenim en compte la realitat cultural de llavors, les expectatives
editorials de Manuzio i els objectius d'activitats empresarials. Per aixó hi havia experts
coneixedors deis clássics grecs i deis llatins; filósofs de reconeguda anomenada
internacional; personalitats cuites i amb una dimensió o influencia directa sobre els
poders temporals i sobre els eclesiástics; membres originaris de Venécia i de Florencia,
els dos centres culturáis principáis de la Italia de llavors; altres editors venecians
d'anomenada i implantado internacional, poderosos i influents, i quasi tan airosos com
Manuzio amb la faena.
4.2.2. ELS TORREGIANI D' ASÓLA
Es curios que Manuzio confies en la competencia..., és a dir, que integres en la
seua Academia els editors Torregiani. Aquest fet diu molt a favor de totes dues parts.
Manuzio creia fermament en les virtuts de la interdisciplinarietat, de la confluencia deis
esforcos, deis coneixements i de les experiéncies (i influencies) provinents deis millors
representants de cada camp que considerava fonamental perqué la seua vocació i els
seus projectes editorials poguessen anar endavant amb éxit. En aquest sentit, els
Torregiani34 podien aportar molt a Manuzio i no sois perqué Andrea Torregiani —el
fundador d'aquesta nissaga d'impressors-ed/fors de casta— fos el seu soci capitalista i
el seu futur sogre.
Els Torregiani, editors venecians, eren originaris d'Asóla di Lombardia, on era
una familia "fra le piü conspicue per censo e pattriotismo" (BERNONI, 1890: 269).

Tenim una visió general d'aquset tema tan ampie en LE GOFF, 1973.
També coneguts com Torressani.
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Andrea Torregiano, el patriarca, va náixer el 4 de marc de 1451. Dedicat a la impressió
i a l'edició, ben aviat va mostrar el seu bon olfacte i anticipado: la seua primera edició
—ja associat amb Aldo Manuzio— va ser el Breviarium ad usum Romanae Curia, el
1479, una de les primeres edicions italianes, que "non sembra preceduta che da quella
di Torino 1473 presso S. Fabbri e G. Gallici" (BERNONI, 1890: 269). El seu fill Giovanni Francesco continua el negoci. Amb ell fará societat el seu germá, Federigo —també
fill d'Andrea—•, que era membre del Véneto Senato, i, quan Giovanni Francesco faltará
el 1546, continuará el negoci fins a la seua mort ca. 1561. Aquests germans van
escampar les connexions i el negoci familiar a d'altres capitals, també a Barcelona. De
fet, en faltar Federigo, els hereus van continuar les edicions a Venécia i a París.
La deis Torregiani d'Asóla, així com també la de Manuzio, va ser una de les
cases mes actives de la Venécia de llavors, veritable capital europea de l'edició.35 Els
Torregiani d'Asóla eren impressors molt especiáis i amb una pruija intensa per la faena,
tant per reditoria!, com pels contactes polítics per a assolir bons privilegis d'impressió i
de venda.36
4.23. VENÉCIA, CAPITAL EUROPEA DE L'EDICIÓ (ss. XV-XVH)
Els Torregiani, així com també —sobretot— Manuzio, son paradigmes de la
intensitat i del dinamisme de les impremtes venecianes, que establien contactes pertot
arreu. Son exemples d'una Venécia que va esdevenir veritable capital europea de
l'edició durant els segles XV-XVfl.
Amedeo Quomdam (1990: 77) es pregunta «¿por qué se concentra en Vencecia
la producción librera italiana [i europea —afegiríem—] y qué conlleva esto en el
ámbito no tanto económico-comercial, cuanto de la organización del trabajo intelectual?» En la nota de peu de página corresponent, en proposa un assaig d'explicació: «la
particular legislación sobre los "privilegios" y [...] la ausencia de formas de censura,
además de la estructura mercantil de la sociedad veneciana.» Claudia di Filippo
Bareggi (1988: 11-97), ens indica amb mes detall algunes claus mes perqué Venécia va
esdevenir capital de l'edició. A grans trets, perqué, per una banda, era «un centro di
attrazione interregionale» i, per una altra, era «un luogo di sicuro impiego». Pero les
claus d'aquesta concentrado no están ben aclarides del tot.37

PASTORÉELO, 1924 inventaría quatre-cents noranta-tres noms de tipógrafs-editorsllibreters venecians en actiu en el segle XVI, amb mes de set mil edicions. Cfr., d'altra banda,
AA.DD., 1984:164 i una obra antiga, pero necessária per a 1'estudi de la impremía veneciana
com ara és FULIN, 1882 (doc. 57).
FULIN, 1882: doc. 57 clou dient que de la casa deis Torregiano «uscirono alcune centinaia
di opere, in latino, in greco, in italiano, in ebraico, in croato e in illirico.»
37

Espere amb expectació rexhaustiu inventari-estudi que, sobre la tipografía veneciana deis
segles XV i XVL realitza l'excel-lent equip veneciá del Dr. Marcello Brusegan (Biblioteca
Marciana) i la Dra. Despina Vlassi (Biblioteca Hellenistica, Venécia), ais quals he d'agrair de
cor la col-laboració que en tot moment em van oferir quan vaig ser a la Sereníssima i iniciava
les tresques per la historia de les impremtes hispániques i la itálica. Mentre, vid MARCON,
1994.
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A Venécia s'imprimien obres que s'havien de vendré en altres llocs: la Corona
d'Aragó, Franca, Alemanya, Castella, etc. Aqüestes impressions (o edicions) anaven a
carree, és a dir, les costejaven impressors no venecians (i sovint ni tan sois itálics) que,
en aquests casos, actuaven ben bé com a editors.38
Així, per exemple, els contactes entre la impremía veneciana i la catalana eren
nombrosos i intensos (DlFlLIPPOBAREGGI, 1988:41,50,81,111-113,123,156,177,189,
193, 226-227, 233, 245,252). Per ara será prou citar el cas de l'edició del Psaltiri de Joan
Roís de Corella, sufragada per Joan Rix de Cura, que va aparéixer a Venécia el 30 d'abril
del 1490.39 No oblidem tampoc que Carmini Ferrer, que va firmar un contráete amb fra
Joan d'Urgell, general de l'Orde de la Mercé, per a imprimir a Venécia quatre-cents
breviaris (MADURELL MARMÓN & RUBIO Y BALAGUER, 1955: doc. 205, de l'l de
desembre de 1502). Aquest mateix Carmini Ferrer, Til de maig del 1497, havia fet societat amb el mercader genovés Jeroni de Nigro, resident a Barcelona, per a la compravenda
de llibres impressos. I tot aixó ben pocs mesos després del contráete, amb el barceloní
Joan Trinxer i el tortosí Pere Duran —per la seua part— i amb Diego de Gumiel —per
l'altra—, per a la impressió del Tirant lo Blanch, el 18 de febrer del 1497 (MADURELL
MARIMÓN& RUBIO Y BALAGUER, 1955: doc. 131). Carmini Ferrer mateix, el 5 d'octubre
de 1504,firmavauna concordia amb el llibreter Mquel Riera, que també tenia interessos
editorials a Venécia (MADURELL MARMÓN & RUBIO Y BALAGUER, 1955: doc. 225). Un
altre impressor veneciá, Mateu Bonet, residia a Barcelona. Aquest Bonet veneciá, amb Sebastiá dEscócia, castella, el 21 de gener del 1497 es van comprometre a servir durant un
any a casa de Diego de Gumiel. Pero de Gumiel va cancel-lar el contráete abans perqué ja
no li calien els seus servéis: la impressió del Tirant lo Blanch ja estava acabada
(MADURELL MARIMÓN & RUBIO Y BALAGUER, 1955: doc. 128 i també apareix en els
docs. 157,162 i 163).

Vid., una obra antiga pero ben necessária que ara ens fe al cas, BROWN, 1891 [consuftat a
la Biblioteca Apostólica Vaticana].
39

La causa d'aquest desplacament degué ser la pesta que llavors assolava Valencia, tal com
diu FERRANDO, 1994: 101: "No es pot descartar que la iniciativa de publicar-lo [el Psaltiri]
shagués avancat com a conseqüéncia de les circumstáncies que llavors travessava Valencia."
Una pesta que va causar victimes remarcables i que va teñir implicacions literáries i culturáis
(FERRANDO, 1994: 101):
"Entre les victimes de la pesta hem de comptar el bisbe auxiliar de ValenciafraJaume Pérez i
la il-lustre abadessa del monesür de la Trinitat, sor Isabel de Villena, que no va poder acabar la
seua Vita Christi. Els coetanis van recordar el 1490 com "l'any de les morts" o "de les grans
morts". Així, Jaume Gassull sitúa el "bandeig" deis "mots cassolans" de mossén Fenollar, a
quifereferencia en Lo procés de les olives, precisament en "l'any de les morts". I sor Aldonca
de Montsoriu, quan prepara l'edició del Vita Christi de sor Isabel de Villena, no va deixar de
recordar que la morí de la seua antecessora es va produir "en aquelles grans morts de l'any
MCCCCXC""
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En uns altres llocs m'he ocupat d'un altre contacte que els Torregiani van teñir
amb l'obra de Joanot Martorell, la qual cosa demostra el seu interés per les obres de
gran qualitat de les quals tenien noticia (MARTINES, 1993a, 1993b i 1997). Federigo
Torregiano d'Asola va ser qui va pagar la impressió de la primera edició de la versió
italiana del Tirant lo Blanch, Tirante il Bianco. Aquesta traducció, feta anys abans per
Lelio de Maníredi per comanda de la casa del Marquesat de Mantua, de la poderosa
familia deis Gonzaga, va aparéixer el 1538. Pero Federigo Torregiano no la va
imprimir, la va encomanar a l'impressor Pietro di Nicolini da Sabbio (Di FUJPPO
BAREGGI, 1988: 56 i 289). Federigo llavors tenia l'obrador tancat per imposició legal, la
conderrma era per quatre anys... el món deis negocis sempre ha estat complex... i aixó
que ell era un personatge forca influent, senador del Véneto Senato, Federigo va
dedicar aquest Tirante il Bianco al Marqués de Mantua, Federigo da Gonzaga, de qui
depenia Venécia, a fi que influís perqué es resolgués el seu cas.
Pero les nostres impremtes(-editorials) de llavors no sois mantenien relacions
amb les venecianes, ni sois eren els venecians els únics impressors que contactaven
amb els nostres autors o que publicaven els nostres llibres (RUBIO I BALAGUER, 1986;
RUBIO I LLUCH, 1908). També hem de remarcar els impressors d'origen germánic que
es van establir a la Corona d'Aragó, a Barcelona, a Valencia (SERRANO MORALES,
19872) o a Saragossa. Recordem que el Tirant, el va imprimir Nicolau Spindeler...
(RUBIO I BALAGUER, 1993:215-281).
En el món editorial hi havia una gran mobilitat de professionals, i no sois entre
els impressors. També es movien molt els treballadors de les impremtes. El món de la
impremía, de l'edició, era, en definitiva, un mercat internacional de professionals.
Madurell & Rubio (1955: 269) fan émfasi en aquest aspecte i remarquen que, per
exemple,

"para terminar la edición de una novela catalana como el Tirant lo Blanch [es refereixen a la segona
edició original: Barcelona, 1497] se acude a la imprenta regentada por un castellano, Diego de Gumiel,
que el cajista era un italiano, que otro tipógrafo, Escocia, era también venido de tierras castellanas y que
[Carmini] Ferrer, el editor, era francés."

4.2.4. L'INCUNABLE

Parlar deis orígens de la impremía és fer-ho deis incunables, és a dir, deis llibres
impresos d'encá de l'inici de la impremía i fins al 1500, els primers íemps de la
impremía clássica, quan la impremía era in cunae. Per exíensió, incunable també pot
ser qualsevol llibre de la primera edició produi'da per sisíemes d'impressió diferenís de
la tipografía, com ara el «llibre incunable litografíe», «llibre incunable d'offset», etc. En
aqueix mateix sentit, també podem parlar ¿incunable quan es tracta de la primera
edició produi'da amb un sistema de composició diferent de la lleíra móbil, com ara
«llibre incunable linoíípic», «llibre incunable de foíocomposició», eíc.
El degá de la catedral de Münster, Bernard von Malünckorodt (1591-1664), va
ser el primer a usar el mot incunable per a fer referencia ais temps primitius de la
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impremía. Va ser el 1639 en un íullet titulat De ortu et progressu artis typographique
(Colonia) fet, precisamení, per celebrar el segon centenari de la invenció de la
impremía europea de Gutemberg. Pero la fita del 1500 és arbitraria, convencional i
causa problemes. La impremía no es va desenvolupar amb la mateixa iníensiíaí perloí
arreu, ni ían sois va aparéixer simulíániamení. Per a ceníres com ara Venécia, veritable
capital europea de la impressió durant els segles XV-XVH, el període «incunable» —
paleoimpremta—, podría reduir-se forca sensiblemení. Una dada quaníiíiva: al segle
XV ja hi havia a Venécia mes de dos-cenís obradors d'impressors que funcionaven a
pie rendimení i ja hem dit que molís havien esíablií coníractes i convenís internacionals
pels quals s'hi imprimien obres en alíres Uengües que es disíribui'en en els pai'sos
d'origen.
D'alíra banda, impremtes com les alemanyes o les de les ierres hispániques —
íal vegada, a excepció de les del domini catalanoparlant de la Corona d'Aragó— no
experimeníen canvis substanciáis fins a ben entrat el segle XVI i, per tant, la fiía del 31
de desembre del 1500 no implica la íransició de la infaníesa a la maduresa de la
tipografía. En general, convindria considerar incunables molí llibres produits en el
segle XVI, tiráis per impremtes tan primitives com les de la segona meitat del segle
anterior (BOHIGAS, 1976).
En canvi, sembla que sí que podem establir una serie de característiques que
podrien conferir una certa unitat al període compres entre la segona meitat del XV i el
1500: l'organització interna de les diverses íuncions i fases del procés d'impressió i de
distribució no estaven gaire delimitades ni especialitzades; d'ací que un mateix
professional o una mateixa empresa s'ocupés de moltes d'aquestes íuncions (quan no de
totes) —fundició deis tipus, impressió, edició, preparado deis textos, distribució
(inclós el transport) i venda—. I a mes, eren empreses forca inestables, els tallers
sedentaris eren excepció, així com també eren excepció les normes que legislaven de
manera regular aquesta nova activitat.
Aixó no obstant, aqüestes mateixes característiques que, eñ principi, poden
definir la impremía fins al 1500, encara persisteixen arreu fins a miíjan segle XVI,
excepíe en llocs especialmení acíius com ara Venécia, Valencia, Barcelona, Roma o
París. Una alíra rao, ara tipográfica, técnica, aporta un altre argument a favor de la
conveniencia d'ampliar l'abasí del íemps deis incunables: fins almenys la primera
meiíat del segle XVL hi ha una gran diversitaí de tipus, eníre els quals els impressors(editors) vacil-laven. Fins i toí el 1540 encara hi ha aqueixa profusió i, a mes, una
evidení influencia deis motles tipográfics quaírecentistes. Influxos que son perceptibles, per exemple, en els sengles cossos tipográfics dissenyaís pels impressors Claude
Garamond i Antonio Blado: el primer, de redones; el segon, de cursives.
De feí, sembla que podría haver-hi un cert consens entre els estudiosos per
ampliar fins a 1540 i, en general, fins a la mitiania del segle XVI els íemps deis
incunabula i, en qualsevol cas, per a no aplicar aquesía eíiqueía indiscriminadamení.
Segons el sisíema desenvolupaí per Roberí Procíor, els incunables es
classifiquen per orde cronológic (d'encá del 1450, aproximadarnení) després, es
classifiquen per paísos, per üoc d'impressió (ciutat o localitaí), i per impremtes.
Tot i que, com ja hem visí, per la datació. hi pot haver problemes en la
classificació d'un producte de la impremía (clássica) com a incunable, aquests impresos
manifesten d'altres característiques que poden aprofitar per a disíingir-los i poder fer
froní a aqueixes arbiírarieíaís cronológiques:
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•s- Portada: a imitado deis códex manuscrits, prácticament inexistent. El text
comen9ava ja en la primera pagina, on, breument i amb tipografía no gaire
remarcada, podien aparéixer dades com ara el títol i l'autor. No és inusual que
hágem de buscar aqüestes mateixes dades i la resta (impressor, lloc i data) en el
colofó, com també passava en els códexs.
<r Lletres iniciáis: a imitado deis códexs, hi havia arracades i lletres d'espera.
Aixó vol dir que el procés d'impressió ha reproduüt el de la copia (o confecció)
d'un códex.
•> Disposició del text: el text apareix sense solució de continuítat, sense divisió
clara entre capítols, parts. Els punts i apart, sovint sois es marcaven amb calderons
o amb antígrafs.
•> Peu d'impremta: excepte el Psalten de Maguncia (1457), els incunables no en
tenien. Sois hi havia la marca tipográfica, a Yincipit o al colofó. Pero aquesta, per
se, aportava ben poques dades.
•> Paginado: no n'hi ha. Els incunables están foliats. El primer impressor que usa
la foliado és l'alemany Arnal T. Hoernen en les Quaestiones quodlibetales de
Sant Tomás d'Aquino, el 1471 (!). El primer que pagina: Aldo Manuzio en
Cornucopiae de Niccoló Perotti, impresa a Venécia el 1499 (!).
* Format. en general s'imprimeixen en format gran, full (a doble columna) i
quarto, tot i que Aldo Manuzio va introduir els formats in octavo, setzé, etc. abans
de la fi del segle XV.
•> Grafía:finsa les acabalíes del XV, reproduíem la grafía deis códexs, tot i que
amb els márgens mes ampies.
•> Els materials: els trets sovint no estaven perfectament definits, ates que la mólta
i, sobretot, l'aplicació de la tinta al motle tipográfic es feia amb bales o amb
tampons. Per aixó els tipus no quedaven mullats totalment. El paper era gruixut i
no gaire refina!
Hom calcula que, entre el 1450 i el 1500 es van publicar entre 35.000 i 40.000
títols, que devien fer uns vint milions d'exemplars. El tiratge mitjá era d'uns 100 o 150
exemplars fins al 1480, mentre que va augmentar cap ais 400 o 500 a les darreries del
XV. Certament, son nombres forca importants (sobretot el volum total d'exemplars) si
tenim en compte els índexs d'analfabetisme de llavors, molt mes gran que no pas ara.
Crida l'atenció que els índexs de lectura de llavors no devien ser, en termes relatius,
gaire diferents deis actuáis.
Així ho raonava, per exemple, Martí de Riquer (RiQUER (ed.), 1982 [1969]:
95), quant a la primera edició del Tirant lo Blanch (Valencia, 1490):

"Segons el contráete signat per Spindeler i Rix de Cura se'n tiraren [del Tirant] 715 exemplars. Si tenim
en compte que la poblado del regne de Valencia, Catalunya, Rosselló i Balears era, aleshores, d'uns
650.000 habitante, resulta un índex de 910 habitante per exemplar, índex que en la actualitat (1968), on
els habitante de la zona esmentada son uns 7.500.000, suposaria un tiratge de 8.250 exemplars. La
primera edició del Tirant lo Blanc devia exhaurir-se en menys de sis anys."
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No ens han pervingut gaires incunables. Ja veurem que la vida deis escrits,
impresos o no, pot ser molt atzarosa. En el cas deis incunables s'afigen raons
crematístiques.
Si fem una rápida passada ais primers incunables i a les dates en qué van
apareixen, veurem mes facilment de quina manera s'estén la impremta arreu d"Europa.
Comprovarem en quins centres apareix per primera vegada i no costará gens de
relacionar-ho amb la situado de preeminencia económica d'aqueixos llocs al si deis
seus respectius contextos nacionals. A mes, no deu ser casual que, en cada lloc, els
primers incunables siguen les obres que son i tracten les temátiques de qué tracten, hi
deu haver relacions amb la tradició cultural respectiva. A mes, també és significatiu
que molts impressors d'incunables a estats no germánics siguen d'origen alemany. Així,
per exemple —en cite sois alguns deis mes representatius—:
•

Alemanya:
•> 1450 (o abans): el Misal de Constanza, Maguncia.
* 1452 (composició), 1455 (tiratge) i 1456 (es posa a la venda): Biblia de 42
linies o Biblia Mazarina o Biblia ¡latina o Biblia de Gutemberg, Maguncia.
* 1457: Psalmorum codex, Maguncia.
* 1459: Rationale divinorum officiorum, Maguncia.
* 1460: Biblia de 36 linies o Biblia de Schellhorn o Biblia de Bamberg,
Maguncia; Catholicon, Maguncia; Biblia de 48 linies, Maguncia.
•> 1471: Llegenda Áurea, de Jacopo della Vorágine, imprés a Augsburg per
Günther Zainer.
<• 1479: Biblia de Basilea, escrita en baix alemany per Heinrich Quentell.40
•o- 1493: Líber Chronicarum o Crónica de Nüremberg.
•> 1498: Apocalipsis, il-lustrat per Albert Dürer, imprés a Nüremberg.

•

Castella:
* 1472: Sinodal de Aguilqfunte, imprés a Segóvia (o rodalies) per Johann Parix,
d'origen alemany.

•

Corona d'Aragó:
* 1474: Les obres e trobes davall scrites les quals tracten de lahors a la
Sacratissima Verge Maiia, Valencia, sembla que imprés per Lambert Palmart i el
caixista castella Alfons Fernández de Córdoba: 66 fiílls, amb tipus romans, amb
les característiques própies deis incunables (sense portada, ni signatura, ni foliado,
ni colofó). Sois ens n'ha pervingut un exemplar, que es conserva a la Biblioteca de
la Universitat Literaria de Valéncia-Estudi General.
<r 1490: Regiment preservatiu de pestilencia, de Lluís Alcanyís. Imprés a
Valencia per Nicolau Spindeler, d'origen alemany.
•> A Venécia, el 30 d'abril, Psaltiri de Joan Roís de Corella. En va pagar la
impressió Joan Rix de Cura.

40

Un incunable d'aquesta Biblia es conserva a la Biblioteca Pública d'Alacant, no conegut
fins ara (MARTINES, 2002c).
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•s- A Valencia, el 20 de novembre, Tirant lo Blanch, de Joanot Martorell. Imprés a
Valencia també per Spindeler.
•s- 1497: Vita Christi, de sor Isabel de Villena.
•«• Segona edició del Tirant lo Blanch, a Barcelona, impresa per Diego de Gumiel.
•

Franca:
•}> 1470: Epistolariwn libri, de Gasparinus Barzizius. Imprés a París per Michel
Friburguer, Martin Krantz i Ulrich Gering. Amb tipus romans.

•

Italia:
* 1465: un donat, a l'hora d'ara perdut, imprés al monestir de Subiaco, prop de
Roma, per Konrad Sweynheym i Arnold Pannartz: De oratore, de Cicero, pels
mateix impressors anteriors.
•}• De divinis institutionibus, de Lactanci, pels mateixos impressors anteriors.
•Í- 1467: La ciutat de Déu, de Sant Agustí, pels mateixos impressors.
<• Meditationes, del cardenal Torquemada, imprés a Roma per Ulrich Hahn.
•«• 1499: Hypnerotomachia Poliphili, de Francesco Colonna, imprés a Venécia per
Aldo Manuzio, amb uns cent-setanta gravats, que hom considera com el Uibre
il-lustrat amb xilografies mes bell que s'haja publica!

4.3. LA HMPREMTA I LA BIBLIA

El primer llibre imprés amb tipus móbils, és a dir, el primer incunable va ser el
Misal de Constanza, del qual sois ens han pervingut tres exemplars:41 un a la Morgan
Library de Nova York, un altre a Munich i l'altre a Zurich. Hom considera que aquest
llibre es va imprimir a l'obrador de Güttemberg el 1450 o fíns i tot una mica abans. El
1452 comencen a compondré la Biblia —d'altra banda és l'obra de la qual hi ha hagut
mes edicions al llarg de la historia i la que, en principi, mes lectors deu haver tingut—.
Coneixem aqueixa Biblia, veritable meravella de la tipografía, per diversos noms: la
Biblia de 42 línies, perqué té 42 línies per columna; la Biblia Llatina, per estar escrita
en aquesta llengua; la Biblia Mazarina, perqué el primer exemplar que se'n va poder
analitzar amb deteniment formava part de la biblioteca privada d'aquest cardenal
francés; la Biblia Güttemberg, perqué la van compondré al taller d'aquest impressor, tot
i que Eavors Güttemberg ja s'havia hagut de separar —per insolvencia— d'aquest
negoci i el taller pertanyia només ais impressors Johann Fust i Peter Schoffer, els seus
anteriors socis.
Aquesta obra, que va comencar a tirar-se el 1455 i va eixir a la venda l'any
següent, consta de dos volums de 324 fulls el primer i 319 el segon (un total de 1.282
pp.). No se sap exactament quants volums es van imprimir d'aquesta obra, pero hom

De fet el primer llibre imprés va ser la Biblia pauperum. Va ser el 1430 i no amb tipus
móbils, sino amb el sistema xüográfic, és a dir, va ser el primer intent d'impressió mitjancant
blocs de fusta gravada.
Sobre les relacions entre les traduccions bíbliques i els desenvolupament de la
traducció i lafilologíaa Fámbithispánic, vid. el clássic MORREALE, 1959.
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considera que se'n degueren fer entre 100 i 300, una part d'ells en pergamí. A l'hora
d'ara, es conserven pocs exemplars d'aquesta edició, que és una de les joies mes
vaiuoses de la bibliofília internacional: segons uns estudiosos en queden 17 exemplars
en paper i quatre en pergamí, mentre que, segons uns altres, en son nou en paper i set o
deu en pergamí; segons unes altres fonts, se'n conserven fins a 49 exemplars. La
Congress Library deis Estats Units d'América va adquirir un exemplar d'aquesta edició
per 106.000 dólars... l'any 1926; en aqueixa mateixa época, la Yale University (EUA)
en va comprar un altre per 120.000 (!). L'any 1961 la Cowper Press de Nova York va
fer un facsímil d'aquesta edició en un sol volum de 1.282 pagines. El preu: 750 dólars
de l'época.
A les acaballes del 1993, un exemplar d'aquesta edició va ser causa d'una nova
tibantor entre Alemanya i Rússia: se'n va descobrir un exemplar ais dipósits deis arxius
reserváis de la KGB. Hi constava que aquest exemplar hi era d'encá del 1945 i, de fet,
l'última noticia que hom tenia d'aquesta joia bibliófila era de quan les avantguardes de
lExércit Roig van entrar a Berlín aqueix mateix any. Rússia no estava gaire disposada
a reintegrar el volum, pero va hi haver de cedir a causa de les fortes pressions
polítiques i, sobretot, económiques del govern alemany.
L'any 1459 (o el 1460) s'imprimeix, probablement per Gutemberg —qui,
després de separar-se de Fust i Schóffer, el 1458 va obrir un altre obrador a Maguncia
mateix o ben prop, a Eltwill—, la Biblia de 36 línies, Biblia de Bamberg o Biblia de
Schellhorn, de la qual sois tenim noticia que es conserven 13 exemplars. El 1462, Fust i
Schóffer també imprimeixen la Biblia de 48 línies (un exemplar de la qual, en vitella,
es conserva a la Biblioteca Nacional de Madrid). A fináis del segle XV ja hi havia 29
edicions de la Biblia completa: 15 en alt i baix alemany, 11 en italiá, dos en txec i una
en cátala.
Aquesta versió catalana, la impressió de la qual es va fer el 1478 a Valencia, és
la de la versió del dominica valencia Bonifaci Ferrer, germá de Sant Vicent Ferrer.
Pero el frenesí destructor de la Inquisició va cremar públicament exemplars d'aquesta
versió i actualment sois se'n conserven tres. Un exemplar d'aquesta edició va ser el
protagonista de la novel-la de Rafael Tasis La Biblia Valenciana (Valencia, 3i4, 1986).
Hi ha un altre incunable que ha estat ben influent en la historia del llibre
imprés: el Psalmorum codex (o Psalterium o Psalteri llatí o Psalteri de Maguncia).
Tambe imprés per Fust & Schóffer, es va acabar de tirar el 14 d'agost del 1457 i és
important perqué presenta diverses característiques que difereixen del que era general
en els incunables. Aba:
•> indica explícitament el lloc i la data d'impressió, és a dir, és la primera vegada que
apareix el que ara anomenem/?ew d'impremta;
•í* hi ha la marca de l'editor, és a dir, el que ara anomenempew editorial;
• hihacolofó;
<• hi ha iniciáis gravades, és a dir, no s'han deixat les arracades perqué, esperes, els
illuminadors se n'encarreguessen. Aixó vol dir que aquest llibre és imprés a mes d'una
tinta (les iniciáis, depenent de les edicions, eren vermelles, negres o blaves);
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• que les iniciáis anessen impreses vol dir, a mes, que el llibre va anar directament de
l'impressor al relligador, sense passar per l'il-lurninador. Aquest és un tret fonamental,
perqué estableix la possibilitat d'un canvi important en l'organització de les tasques
d'impressió, entre les quals hi havia llavors l'etapa d'il-luminació —les iniciáis, en
concret— com també hi havia hagut quant al códex manuscrit d'encá de l'inici deis
scriptoria monástics i encara abans.
Aqüestes característiques prácticament no tenien precedents i anunciaven,
sobretot, les possibilitats reals que hi havia perqué el llibre imprés fes un camí propi i ja
no subsidian deis códexs manuscrits. Pero, malgrat aixó, crida poderosament l'atenció
que no sois no es generalitzessen sino que no tornem a trobar-nos-les fins a molts anys
després. Per ventura, hom les va considerar massa innovadores i la veterada tradició de
tractament deis textos manuscrits encara hi pesava i hi pesará molt.
L'obrador de Fust i Schóffer va tornar a traure un incunable el 1459: el
Rationale divinorum officiorum, de Guillem Durand. El 1460 apareix a Maguncia el
Caíholicon, que és la versió impresa del diccionari i gramática llatina que el segle XEH.
va compilar el genovés Giovanni Balbus.

4.3.1. hAJMPREMTAJlABÍBLIAPOnGLOTA.
ELREPTE DOBLE: EL REPTE DE CRÍTICA
TEXTUAL ITRADUCTOLÓGIC, I EL REPTE TTPOGRÁFIC

La Biblia Poliglota va teñir una gran importancia en el desenvolupament de la
impremta i de l'edició en general, així com de l'edició filológica en particular. En
concret, es tracta de la Biblia Poliglota, és a dir, editar una Biblia en qué hi hagués
acarat el text d'almenys tres versions en diverses llengües, disposat en columnes
juxtaposades o sobreposades.
Al llarg de la historia, hi ha hagut diverses iniciatives en aquest sentit pero ben
poques han arribat a reeixir, atesa la gran complexitat de la mampresa. Confegir la
Biblia Poliglota implicava haver de fer front a un repte doble: per una banda, filológic i
traductológic, i, per l'altra, tipográfic.
Quant a la crítica textual, l'análisi léxica i morfosintáctica de textos clássics la
Biblia Poliglota implicava la necessitat de disposar de textos fiables i de fer-ne versió o
bé d'acarar-ne les ja existents en d'altres llengües —recensio i collatio codicum—.
Aixó ha tingut molt a veure en l'avanc de l'edició filológica ja que comportava el
desenvolupament de métodes de detecció de variants i d'introducció d'esmenes —
emmendatio codicum—, així com l'establiment fefaent de la traditio (directa o, també,
indirecta) deis textos, a fi de determinar-ne el stemma corresponent.
A mes a mes, hi havia el repte traductológic: bastir noves versions deis textos
sagrats en llengües clássiques o controlar-ne les ja existents i, a mes, fer-ne en llengües
romániques o en anglés o en alemany. Aixó no era una tasca senzilla. Traduir, encara
ara, no és gens senzill. I molt menys ais textos sagrats, on els matisos son fonamentals
(ALONSO FONTELA, 1986) i quan, al llarg deis segles XV-XVII, la fita entre l'ortodóxia
i l'heretgia depenia del criteri —sovint esmunyedís— de la Inquisició i aixó podia
significar la inclusió de l'obra en el Llibre de l'índex i la condemna deis autors...
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El primer a provar de donar satisfácelo a aquests reptes i fer una Biblia
Poliglota va ser Orígens (ca. 183/186-ca. 252/254), en la seua Héxapla. Després, el
gran impressor italiá Aldo Manuzio va projectar una Biblia Poliglota en grec, hebreu i
llatí. Pero no va arribar a fer-la, encara que en va arribar a compondré una página. El
1516 va aparéixer a Genova l'anomenat Psalteri de Giustiniani, en hebreu, grec, árab,
caldeu i llatí. Aquest va ser l'únic volum que es va publicar de la Biblia Poliglota que
pretenia d'editar Agostino Giustiniani, dominic i bisbe de Nebbio. Aquesta mampresa
no va teñir continu'itat. El 1546-1547 els jueus de Constantinoble (llavors Istambul de
feia quasi un segle) van imprimir en diverses llengües el Pentateuc (també en grec
vulgar i castellá).
Juan Draconites va iniciar una Biblia péntapla (hebreu, caldeu, grec, llatí i
alemany), amb textos compostos línia a línia; pero aquesta obra es va abandonar
inacabada.
El 1587 va aparéixer a Heildelberg la Biblia sacra hebraice, greece et latine o
Biblia de Vatable o Biblia de P. de Bertrán, que publicava en dos toms l'Antic
Testament (reeditada el 1599 i el 1616).
El 1596: la Biblia Poliglota d'Hamburg, publicada per J. Lucius; la Biblia
Poliglota de Leipzig el 1713 (el Nou Testament) i 1750-51 (l'Antic Testament); la
Biblia Poliglota de Bagster, impresa a Londres el 1831 per l'impressor Bagster; la
Biblia Poliglota de Stier i Theile, en quatre volums, apareguda entre 1846-55; la Biblia
Poliglota de Llevant, a Londres el 1876; la Biblia Poliglota de Vigouroux, en vuit
volums, a París entre 1900-1909.
D'altra banda, hi ha el repte tipográfic. Tipográficament no és gens senzill —i
menys encara llavors— la compaginado d'un eos de text plural, amb tipus que corresponen a alfabets diferents que imposen, cadascun, una administrado específica deis espais
amb diverses caixes de text, amb diversos jocs de blancs i negres, ifinsi tot amb les il-lustracions, captores, etc.
En cada página hi ha d'haver, de forma juxtaposada, els textos corresponents a
cada llengua, és a dir, ha d'haver-hi el mateix fragment en cada llengua en cada página,
de forma que, quasi línia a línia, el lector tindrá el mateix text segons les diverses
versions... Ara no hi ha compaginado, en general, no és tan dificultosa, pero aquesta
combinado de textos (que pot oscil-lar entre tres —tres llengües— i nou —nou
llengües—) sí que ho era, sobretot, en els temps de la impremta clássica.
La impressió d'aquesta obra també va significar un notable esforc i un veritable
repte per a les llavors encara incipients arts gráfiques. El cardenal Cisneros va teñir
cura d'aplegar un deis millors impressors de l'época: Arnao Guillen de Brocar, a qui va
fer portar des de Logronyo. De fet, la tipografía usada en aquesta obra i, especialment
la grega i l'hebrea, és considerada pels experts com la mes bella que s'haja tallat mai...
4.3.2. LA BIBLIA POLIGLOTTA COMPLUTENSIA O BIBLIA D'ALCALÁ

La primera gran Biblia Poliglota és la Biblia Poliglotta Complutensia o Biblia
d'Alcalá, en llatí, grec i hebreu, encara que hi ha volums que també contenen textos en
arameu. Aquesta Biblia Poliglota representa la cristallització d'una rica tradició en
estudis bíblics fets per jueus i cristians. Encara ara, és un veritable model per a l'edició
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filológica, de collaboració interdisciplinar, en qué van participar estudiosos d'hebreu,
grec, llatí,filosofía,teología i Sagrada Escriptura.
Patrocinada peí cardenal Cisneros, van comencar la cura d'aquesta Biblia el
1503. El cardenal va aplegar els millors i mes bells códexs bíblics i va compondré un
equip en el qual ni havia, entre d'altres, Antonio de Nebrija, per a la versió llatina; el
cretenc Demetri Ducas, per a la grega —amb la col-laboració de Diego López de
Estúñiga i de Fernando Núñez Pinciano—; i, per a l'hebrea, Alfonso de Alcalá, Pablo
Coronel i Alfonso de Zamora —tots tres conversos—. La impressió de 1'obra, sis
volums infolio, va comencar el 1514.
Els continguts de l'obra s'estructuren així: l'Antic Testament ocupa els quatre
primers volums —a la fi del volum IV, que va ser l'últim que es va imprimir (quatre
mesos abans del traspás del cardenal Cisneros), hi ha la data de 1517—; el Nou
Testament, el cinqué —el primer a imprimir-se, amb peu del 1514—; i el sisé volum
consta d'un vocabulari hebreu-llatí i llatí-hebreu, un diccionari etimológic de noms
propis de la Biblia i una gramática de l'hebreu —el segon a imprimir-se, amb peu de
1515—.
D'acord amb aqueixos continguts i quant a la llengua deis textos, l'obra
s'estructura així: el volum I conté textos en hebreu, en llatí (Vulgatá) i en grec
(Septuagintá), amb traducció juxtalinial al llatí; els volums Ü-IV inclouen textos en
hebreu, en grec i en llatí; el V en grec i en llatí.
D'aquesta Biblia es van imprimir sis-cents exemplars, alguns en pergamí, i no
va eixir a la venda fins que el papa Lleó X no la va aprovar el 1520. Llavors la
Inquisició no veia amb bons ulls les versions de les Sagrades Escriptures, tot i que fos
una obra feta a iniciativa i sota el control d'un príncep de FEsglésia com ara el cardenal
Cisneros, no gens sospitós i amb molt de poder també en els afers temporals.
Es una veritable joia bibliófila. Actualment, hi ha una edició facsímil de la
Biblia Poliglotta Complutensia realitzada, amb reprodúcelo anastática i amb tota
fidelitat, a la Premsa Polyglotta de la Universitat Gregoriana de Roma: tiratge de 1.000
exemplars, en sis volums mes un altre de descripció i amb un preu global de 3.420 € .
4.33. ALTRES BÍBLDES POLIGLOTES

ES ha hagut mes bíblies poliglotes:
• La Biblia Poliglota d'Amberes, en hebreu, llatí i grec, parcialment a carree de
Felip n mateix, dirigida i corregida per Benito Arias Montano. El rei li ho va
encomanar ates queja quedaven ben pocs exemplars deis sis-cents que es van imprimir
de la Biblia Poliglotta Complutensia. Molts d'aqueixos es van perdre en un naufragi i,
la demanda que n'hi va haver, van determinar que vora cinquanta anys després ja
calgués una altra Biblia Poliglota.
Arias Montano va comptar amb la col-laboració d'un equip format per d'Andrés
Maes, Francisco Lucas de Brujas, Guido i Nicolás Lefévre de la Boderie, Francisco i
Nicolás Guido Ravlenghien i el jesuíta Johan Wülem. La impressió d'aquesta obra va
comencar el 1568 i va acabar el 1572, en vuit volums, amb un tiratge de 1.213
exemplars —13 en pergamí—. Pero el papa de llavors, Pius V, no la va aprovar. El seu
successor, Gregori XHI sí que ho va fer, pero, tanmateix, Arias Montano encara va
haver de superar mes dificultáis de la Inquisició. Un professor de la Universitat de
Salamanca, León de Castro, va denunciar a la Inquisició espanyola aquesta obra. El
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Sant Ofici la va sotmetre a mes exámens i análisis, pero la va aprovar definitivament
perqué va considerar que els defalts que hi va detectar no eren prou per a condemnarla...
• El 1655 va acabar la impressió, iniciada el 1628, de la Biblia Poliglota de París.
Aquesta pretenia reeditar la Biblia d'Amberes i ampliar-la: hebreu, samanta, caldeu,
grec, siriac, llatí i árab. Aquesta obra va teñir una gestado i una vida forca atzaroses:
projectada peí cardenal francés Du Perron i el bibliotecari reial James de Thou, la
iniciativa va canviar de titularitat perqué aquests van morir només iniciar-ne els
treballs. El successor en aquest afany, Guido Michel Le Jay, va passar l'encárrec a Jean
Morin, Philip de Aquino, Gabriel Sionita i Jean Hesronita. Pero van empresonar Le Jay
en les cel-les del castell de Vincennes el 1640 perqué es negava a lliurar alguns deis
manuscrits orientáis. Mes avant, la impressió de 1'obra, feta per Antoine Vitré, va
arruinar Le Jay.
• El 1666, tres llibreters holandesos, van fer una edició pirata d'aquesta Biblia, la
Biblia Alexandrina Heptaglotta, que, tot i descobert l'engany, va fer mes mal encara a
l'equip de l'original.
• Com que la de París va ser un fracas, l'anglés Brian Walton, qui mes avant seria
bisbe anglicá de Chester, va promoure una altra Biblia Poliglota. Aquesta seria la
Biblia Poliglota Sacra. Amb la collaboració dEdmund Castle, Samuel Clarke,
Thomas Hyde i Alexander Hnish, l'obra presentava textos en nou llengües: hebreu,
llatí, grec, arameu, siriac, samaritá, etiópic, árab i farsi. En sis volums i impresa per
Thomas Royeron, aquesta Biblia va aparéixer el 1657. El 1669 ü van afegir el Lexicón
Heptaglotton d'Edmund Castle. Pero el 1663 ja havia estat inclosa en el Llibre de
l'Index. Com que aplegava les experiéncies de les bíblies poliglotes anteriors, és
considerada la mes completa de totes.
4.4. ESTÜDIS SOBRE LA LECTURA: ESCRIPTORS, LECTORSIINTELLECTÜALS

En aquests epígrafe, ens ocupem, en definitiva, deis productors de cultura. Es
tracta deis «intel-lectuals», d'encá de les civilitzacions mesopotámiques i fins a l'hora
d'ara, passant per la mampresa de la Biblia Poliglota. Podríem dir que els trets del que,
a l'hora d'ara, entenem per intel-lectual comencen a presentar-se lligats a l'anomenat
Renaixement del segle XJJ i a l'expansió de les ciutats que, iniciada en aqueix segle, es
desplega en el XHL Hem de remarcar sobretot la tasca de les universitats (LE GoFF,
1986; PAUL, 1973), l'evolució deis estudis de les escoles catedralícies o municipals -—
llavor de les universitats—, el trivium (gramática, retórica i dialéctica) i el quadrivium
(aritmética, geometría, música i astronomía), i les diverses disciplines que s'impartien a
les universitats (dret, medicina, teología, filosofía) o a altres centres, com ara, escoles
conventuals o col-legis com el de Miramar, fimdat per Llull.
Aqüestes qüestions ens permeten reflexionar sobre la cultura deis trobadors, la
deis cronistes o la de fiares com ara Eiximenis, Ferrer o Cañáis, així com també sobre
la funció deis «intel-lectuals» a la societat en temps de crisi..., qüestió encara pendent i
controvertida. En l'ámbit nacional de la Corona d'Aragó sant Vicent Ferrer i Eiximenis
poden ser uns bons esquers per a la discussió sobre els contrasts —en el fons no ho son
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tant— de les seues propostes ideológiques i literaris. Ho faran amb métodes, cañáis i
recursos diferents i aixó será un altre motiu d'interés. Aixó, contrastat, a mes, a figures
com ara la d'Anselm —o En Telm (?)— Turmeda/Abdal-láh At-Tursimany o Bernat
Metge (ALEMANY, 1994).
L'inteMectual, dones, s'aprofita de la cultura (bíblica, cristiana, greco-llatina
clássica [moralitzada], tradicional) per a incidir en la realitat o per a aprofitar-se'n: figures
contrastades en uns temps de contrasts (CAVALLO, LEONARDI & MENESTO, 1992-1994).
Uns contrasts deis quals no es lliura la qüestió de l'Humanisme en un temps en
qué a Italia floreix esplendent i amb el qual, en la segona meitat del segle XV, alguns
autors de nació catalana teñen contactes mes o menys intensos. Pero aquests contactes
son a Italia, a la cort napolitana del Magnánim, i en llatí. I en tornar ais territoris
hispánics de la Corona d'Aragó, sembla que se riobliden.
Alfons el Magnánim és una figura forca important, políticament i, sobretot peí
que ens fa al cas, culturalment. La seua cort napolitana va ser un centre cultural de
primera magnitud, irradiadora deis studia humanitatis. Especial menció mereix la seua
biblioteca: la constitució d'aqueix espai cultural com un lloc d'exhibició davant els
intel-lectuals i on el rei mostra el seu poder i, alhora, la seua saviesa.42
Arribáis en aquest punt, sembla que pagaría la pena introduir una altra qüestió,
que ens fem i ens fan sovint: ¿qui llegja llavors? Si a l'hora d'ara els índexs de lectura
son tan baixos, ¿com és que llavors hi havia tant de moviment, amb tant
d'analfabetisme i d'altres inconveniente. (PETRUCCI, 1988).
Per satisfer aquesta curiositat, que afecta un tema central, ens serán utilíssimes les
recerques sobre la cultura concreta d'individus concrets, és a dir, sobre els llibres que
posseíen i ais quals podem accedir, almenys, en llistat, a partir deis inventaris
testamentaris (CLANCHY, 20012: 328-343). Aquest és un camp (amplíssim) de recerca que
ens pot fornir dades que poden resultar de gran interés per a la Historia de la Cultura, en
general, i per a la Filología, en particular. Pot resultar tan útil com ho son, en el camp de la
historia, els anomenats —per alguns amb cert debe pejoratiu— estudis d'história local i els
estudis sobre la vida quotidiana. D'altra banda, aquests estudis poden contribuir a establir
les traditiones directa i indirecta (vid. infrá) de l'obra que siga objecte de la nostra edició
(BATLLE, 1981; FERRANDO & ESCARTÍ, 1992; FEREER GMENO, 1987-1988; SANCHIS
SrVERA, 1930 i 1931; TRENCHS ODENA, 1982; WrrTLJN, 1992; CANTAVELLA, 1998;
CABANES CÁTALA, 1986). L'estudi de les biblioteques (i deis inventaris de biblioteques)
privades a fi de teñir una consciéncia mes clara, amb mes detall, de les lectures que

Vid. MARMS, 1947-1952, inventari deis ingente fons bibliográfics que va aplegar el
Magnánim a la seua cort napolitana, veritable focus irradiador de cultura i centre de reunió
dhumanistes. En aquest mateix aspecte, resulta forca interessant PETRUCCL. 1991. En aquest
estudi, Petrucci reflexiona sobre la cultura llibresca a la cort del Magnánim i l'influx que va
teñir en la conformació de rhumanista. Així aporta dades sobre els intel-lectuals que llavors es
van encarregar de la biblioteca reial en aqueix període i del que van estendre arreu quan es van
escampar. Vid, també, PETRUCCL 1979.
Així mateix, també resulten illustratius ROVIRA, 1988; HNOJOSA MONTALVO, 1975:
213-228.
Vid. tambó, quant a la Barcelona del trenc entre els segles XIV i XV, TAVANL 1980.
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realment devien fer els hómens de llavors: quina devia ser-ne la cultura llibresca. Poder
donar resposta a la pregunta «qué llegien?» (BERGER, 1975, 1981 i 1987) i a les relacions
entre lectura, és a dir, la recepció, per una banda, i, per una altra, l'autor i l'impressor(editor) (CHARTTER, 1992): reconstruir tant com podrem la comunicació lingüisticocultural
escrita (també la impresa) que ni havia llavors, en un període crucial com va ser HEdat
Mitjana i tot el segle XVI.43
Com ja hem vist, la impremía va ser una veritable revolució (McLUHAN, 1986).
Una revolució que implica un nou arranjament en les relacions entre els lectors (ja no
tan oidors) i els escriptors. Abans, al llarg de ffidat Mitjana i, en el fons, al llarg de la
historia de la cultura, havien prevalgut l'oralitat i la transmissió oral-auditiva. Aixó
implicava un contacte directe i mes estret entre l'autor (emissor o reproductor) del
missatge i el receptor (oient). Amb la impremía, l'autor passa a mantenir unes relacions
en diferit amb els receptors, els quals lligen. La íransmissió és mes estable..., el lector
pot tornar arrere... Hi ha un altra pragmática —un alíre ritual— de la relació autoriaíransmissió-recepció, a íravés d'un objecíe estable i visualitzable (OLSON & ToRRANCE
(ed.), 1995; CAVALLO & CHARTTER (ed.), 1995), alhora que mes artificiosa i
mediatiízada (HAVELOCK, 1986 i 1995; GOODY & WATT, 1968). Ara mes encara l'acíe
de llegir implica un acte previ d'escriptura i una miíjancera, una premsa, que representa
i necessita una uniformiízació i acceptua la corporificació del íext escrit (NADAL, 1999:
13-14).
De fet, també hi ha elements aliens al que hi havia hagut fins llavors, com ara
les liéis del mercat i de la urgencia... Val a dir, només com a simple Alustrado, el cas
del Regiment de Pestilencia del metge Lluís Alcanyís, imprés a corre-cuita per
Spindeler quan es va declarar la pesta de 1490 a Valencia. Tañía pressa hi havia que
Spindeler va haver d'iníerrompre la impressió del Tirant lo Blanch de Martorell, llevarlo de la premsa i, amb la mateixa tipografía, imprimir l'obra d'Alcanyís. La realitat
manava...

Així, per a la Corona d'Aragó del XV-XVL vid., entre d'aftxes, RUBIO i Balaguer, 1986;
1995; HILLGARTH, 1991; VELALLONGA, 1994; GMENO BLAY, 1994; SOSA,
1982.
Son fonamentals les recerques de CfflNER, 1993, 1997 i el conjunt de la Tesi Doctoral
d'aquest investigador (sota la direcció d'Albert Hauf): D 'Ausiás March a Joan Roís de Corella.
Documents pera la historia de la literatura a la Valencia del segle JSfF(defensada amb éxit a la
Universitat de Valencia, 2002).
Per a l'ámbit Castellá i, en general, per a qüestions de métode, vid. Francisco RICO
(dtor.), Pablo ANDRÉS & Sonia GARZA (eds.), 2000; LUCÍA MEGÍAS, 1998 i 1999; LUCÍA
MEGÍAS (ed.), 1997.
HERNANDO,

44

Tal com ho ha estudiat darrerament FERRANDO, 1994:102:
«Per a editar el Regiment, Spindeler possiblement va interrompre la impressió de la novel-la,
ja que, com ja hem indicar, va usar els mateixos tipus de lletra que en el Tirant i, com a mera
hipótesi, no hauríem de descartar el mecenatge o el consentiment de Rix de Cura.»
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Volver al índice/Tornar a l'índex

Recordem també el cas de la Vita Christi de Sor Isabel de Villena impresa —
segons ens diu, Isabel de Montsoriu, l'abadessa successora d'aquesta autora al Convent
de la Trinitat i qui signa el próleg de l'incunable— per a poder satisfer mes rápidament
el desig de la reina Católica, que no si l'haguessen copiada manuscrita (AA. DD., 1991;
BOfflGAS, 1976; FERRANDO & ESCARTÍ, 1992;FUSTER, 1993).
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5. TRADUCCIÓ I FILOLOGÍA: LES TRADUCCIONS, ESCANDALLS I MTTJANCERES DE
CULTURES

És un tópic típicament acceptat i inexacte dir que «traduir» és «trair», que
«traduir» és «perdre», que la traducció mai no pot ser comparada a l'original
(CHUKOVSKY, NEWMARK 1993). Traduir no és sois establir les equivaléncies verbum
verbo en la llengua hoste (o meta o receptora o...) d'alló que l'autor ha creat en la seua
llengua (llengua emissora) (CLASSE). No es tracta de fer equivaléncies lingüístiques,
sino aconseguir que el complex nódul á'hiperenllagos de relacions, sentiments,
acdons, estats i éssers que Fautor ha establert en roriginal (llengua d'origen o font o de
partenca...) puga donar-se en l'obra nova que és la traducció. Tot i que hom podría
creure que, medievals o contemporánies nostres, les traduccions deuen no ser mes que
traduccions, hem de teñir en compte que les traduccions son exercicis, practiques i, mes
aína, actes de reelaboració quan no de recreació artisticoliterária o, mes própiament, de
transformado d'una obra literaria en una altra (SCHULTE, 1991). Per al lector i per al
seu context, la traducció és o funciona com a una obra original, ates que el receptor no
necessáriament ha de teñir accés directe i simultani a la versió original.
Al llarg de la historia la traducció (i la traductologia i la interpretado) han
tingut una fünció ben significativa -quan no crucial— en la conformado de les
diverses cultures literáries i científiques própies. No es tracta només d'un fet que es
dona en el Renaixement, amb el poder inteMectual deis humanistes (primer els italians
i, després, mentre rHumanisme s'escampa per Europa). Abans hi havia hagut molts
casos (COPELAND, 19952). A casa nostra, per exemple, podem dtar la tantes vegades
anomenada Cancelleria Reial -d'altra banda tan poc estudiada des d'aquest punt de
vista (i des d'altres)—. La traducdó ha estat considerada un element estratégjc en la
concepció del poder i en la seua aplicado, així com també en el desenvolupament de
les llengües nacionals. Així ho podem veure si fem atenció a Fanglés, al francés, a
Falemany, al suec o, mes modernament i no menys ferma, a l'hebreu. També han estat
essencials en l'establiment de les literatures nadonals: com ara a Holanda, Irlanda i
Escocia, F Argentina...
Els traductors han de prendre moltes decisions, que sempre han de ser
correctes, i han de ser capacos de trobar la solució mes avinent entre una veritable
panoplia de conceptes i de casos concrets, aplicáis, fidels i equivalents, en el context
cultural i en el sistema lingüístic de recepdó de tot alió que diu i conté l'original quant
ais seus propi context i sistema (NEWMARK, 1991). Traduir és una praxi cultural
(DINGWANEY, 1994) que sempre és un procés (o exercici aplicat ) de transido
intercultural -almenys, entre dues cultures i ñengues: l'original i la receptora—. Per
aixó la traducció -i també la interpretado, amb la seua immediatesa receptorareemissora— és un bon escandall per a establir connexions entre les llengües (les seues
cultures i dominis de govern), per a mesurar-Íes i per a fer-ho, a mes, de manera
diacrónica i, també, sincrónica (DOLLERUP & LINDEGAARD, 1992-1996). La traducció
-i el traductor, com a agent concret— desplega una fünció moft important en la
conformado d'identitats culturáis i en l'establiment d'equilibris i compensacions
culturáis -i també polítiques— transnacionals (SCHAFFNER & KELLEY-HOLMES,
1995); també d'elements de variacionisme lingüístic i cultural (HEWSON & MARTIN,
1991). Segons el que Budick & Iser ens expliquen, la traducció entre dues llengües
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representa un veritable estira i arronsa cultural. Aquesta dinámica pot ser perillosa per
a la cultura que es trobe en situado d'inferioritat (normalment política, económica...)
en el moment de traduir (BUDICK & ISER, 1996). La traducció és, alhora, un indicador
social i un element actiu de les poderoses forces del canvi cultural (SHAFFER, 1984).
Per aixó l'ética de la traducció és alhora Fética del discurs intercultural: fídelitat,
equivalencia i, sempre, respecte a Foriginal i a la tradició lingüisticocultural de
recepció (DOYLE, 1991). HÍ ha no poques connexions entre els canvis en l'ámbit social
i cultural, per una banda, i , per una altra, els corrents teórics i aplicacions practiques de
traducció que s'hi produeixen (VALVERDE, 1981). La Traductologia i la Historia de la
Traducció ofereixen, per aixó, bones eines per a Festudi de la Historia de les Idees perspectiva diacrónica— i per a l'análisi de la recepció diversa que hi ha de d'unes
mateixes idees en (fiínció de les) diverses cultures que les reben a través deis trasllats
que se'n fan -perspectiva sincrónica— (KUSSMAUL, 1995; BENSSOUSSAN, 1989;
SULTANA, 1987).
Hi ha molts casos al llarg de la historia que ens proven tot aixó, prácticament
des deis inicis de la cultura, és a dir, si fa no fa, de Fescriptura i de la civilització.
Vegem només alguns exemples d'aquestos contactes entre la traducció i les Hengües,
que, de fet, permeten que el contacte de llengües siga mes intens.
L'any 629 d.C, el monjo xinés Xuan Zang va recorrer FÍndia a la cerca de
textos sagráis. En tornar a la Xina guiava una caravana de vint-i-dos cavalls carregats
amb tresors escrits del budisme i va estar-se els 20 anys següents de la seua vida
traduínt-los (ell mateix i tenint cura de les versions que en feien els seus coMaboradors)
del sánscrit al xinés. Aqüestes versions xineses van teñir una importancia cabdal en la
conformado xinesa del budisme i en el desenvolupament d'una parí fonamental de la
filosofía oriental, que, de retruc, també ha influit en Occident.
Les primeres cancelleries reíais conegudes que executen una tasca de traducció
i de formado en traducció com a estrategia d'estat -afers estrangers i Finterior— ja se
sitúen a Mesopotámia. Del 2.500 aC és un vocabulari eixit de les cancelleries de
Suméria. El títol ho diu tot (interés estatal preferendal en un segment molt determinat
del comerc exterior, fonamental en les transaccions amb altres paísos): Préstec i
Interés fixe, vocabulari financer molt específíc, bilingüe sumeri-acadi. De fet, es tracta
d'una de les primeres aines lexicográfiques de la historia, i de llenguatge d'espedalitat
a mes. Sembla que la Terminología no és sois flor del segle passat... Hem de remarcar,
també, la biblioteca de Nínive o, la paradigmática, i mes tardana d'Alexandria. Per a
aquests llocs traduir, saber perfectament les llengües amb les quals Festat, el poder i els
mercaders (les empreses), están en contacte és estratégicament prioritari. És poder.
Al segle XII savis d'arreu d'Europa van arribar a la península Ibérica i
concretament ais territoris d'Al Andalus o ais acabats d'arrabassar ais musulmans i en
els quals encara romanien. Miraven d'accedir al coneixement que transmetien els
textos árabs. Els noms d'alguns d'aquest europeus que volien aprendre deis
musulmans, deis seus textos i del que contenien, son els d'alguns del pares de
Fanomenat pensament europeu: Abelard de Bath, Hermann de Dalmácia, Plato de
Tívoli. Entre ells hi ha vía Robert de Chester (o Robert de Kent), que va formar part
d'un selecte grup que va traduir forca documents i textos sobre l'Islam i FAlcorá
mateix. No cal incidir en el cas de l'Escola de Traductors de Toledo, ni en el contacte
intercultural (i interétnic) que ja es donava a determinats rotles inteMectuals de la
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Córdova califal o, mes tard, a les universitats taifes, com ara per exemple, la de Dénia.
No cal insistir en la convivencia (i coMaboració) intercultural que es va donar a al cort
reial siciliana de Frederic II Hohenstaufen o de Suévia a les acaballes del segle XH i a
comen9aments del XJH; fet que tan important va ser en la conformació de la Magna
Curia Siciliana, que tant va influir en la lírica europea de llavors i, en concret, en el
"disseny" del Dolce Stil Nuovo, pare, el mateix, de la magna obra de Dante Alighieri o
de la de Petrarca.
Al segle XIII (i comencaments del XTV) és paradigmática la figura, la vida i
l'obra de Ramón Llull. No només és tan remarcable la seua ars per a atrobar Veritat, ni
tampoc les seues raons necessáries, ni la magnitud sense igual del nombre d'obres que
va escriure, sino -peí que ara fa al cas— que apliques tan intensament i in extensu el
recurs de la traducció (sovint de Fautotraducció) de la seua obra perqué Pentenguessen
els qui havia de convertir o convencer. De fet, des del comencament va ser conscient
que era fonamental aprendre árab i ho va fer.
Finalment, a Faltra riba atlántica, reportem ara el cas de Doña Marina, també
dita La Malinche, és a dir, la torsimany de Hernán Cortés. Doña Marina va ser
fonamental en les conquestes de Cortés ates que va permetre els enteses deis espanyols
amb els pobles amb qué es trobaven i que se'n guanyessen les voluntáis en contra de
Fimperi azteca. Doña Marina va ser la llengua de Cortés, amb qui va teñir un fill. Doña
Marina és una figura ambivalent al Nou Món, i la seua historia ha estat reescrita
diverses vegades al llarg deis segles.
A 1'América del Nord és significativa la figura de James Evans. Aquest anglés
es va lliurar, al segle XDÍ, a l'evangelització i a Veducado del gran oest del Canadá. Es
va plantejar fer la seua tasca en la llengua deis pobles que havia de convertir -com ja
hem vist que feia Llull—. Evans va inventar un sistema de traducció i de transcripció
textos religiosos. Es feia entendre forca bé, tant que els indígenes li deien "Phome que
fa parlar les escorces deis arbres".
La traducció literaria, així com també la traducció especialitzada, va mes enllá
de la simple transferencia d'informació lingüística o estilística. En Fámbit
d'especialitat el repte sobretot és de continguts, de fidelitat en la transferencia sense
ambigüitat de textos pretesament unívocs. En Fámbit literari hi ha, a mes, un altre
desafiament: Foriginalitat, Fambigüitat, els trets distintius, les llicéncies estilístiques,
etc. han se ser la marca de qualitat i de diferenciado tant de Foriginal com també de la
traducció, i, a mes, han de teñir, en la traducció, el mateix grau, la mateixa intensitat, la
mateixa mena que en Foriginal (BARNSTONE, 1995). Com Adab afirma:
"the translator has to be able to convey to his target text reader the same information, with the same
nuances and resulting in the same effect on the reader, both ofparts (or units) ofthe text as well as of the
text as a whole" (ADAB, 3-4).
Per a reebár en aixó i malgrat que fins i tot hi puga haver una distancia histórica
(diacrónica) entre Foriginal i les traduccions (VLADOVA, 1993), el traductor ha
d'entendre no només els mots i la morfosintaxi de Foriginal, sino que, també, ha de
poder
"to decipher, or decor, any underlying meaning conveyedby effects such as a play on words, or direct or
oblique culture references. He has to know how de SL [source language] reader would nave interpreted
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and reacted to these, in order to recréate these effects within the constraints of the TL [translation
language] norms and in terms of the experience offered to its members by the TL [translation language]
culture" (ADAB, 3-4).

Es tracta de raonaments que teñen molta relació amb els elements cognitius
(lingüístics i culturáis) i amb la percepció global del context en el qual es produeix (o
es va produir) l'original i en el qual es produeix (o es va produir) la traducció
(VERNAY, 1981; MICHELINL 1982). S'ha de teñir una percepció exhaustiva de tots els
components de Fesquema de la comunicació lingüística (o textual) de foriginal, del de
la traducció i de tots els dos (GUTT, 1991; WILSS & NORTON, 1985;
CHERNYAKHOVSKA, 1993; DELPORT, 1989). La traducció no ha de ser entesa, per tant,
només com a una transferencia de significats entre dues llengües, sino com a trabada
en la qual diversos actes d'expressió del món referencia! (real i cultural) convergeixen
en la persona del traductor (WlLSS, 1985). Per aixó, la traducció esdevé una mena
d'actuació lingüística (2 llengües en contacte, almenys) de transferencia literaria o
d'especialitat íntimament relacionada amb la pragmática i amb la variado
(lingüístiques i textuals), amb una base clarament semántica (PERGMER, 1983;
SELESKOVITCH, 1982) i tenint en compte les relacions de forces que hi puga haver entre
les llengües i cultures en contacte alhora de traduir (PONTIERO, 1992).
El text meta o producte de la traducció ha de ser un "text" per ell mateix, és a
dir, s'ha d'empeltar completament i perfecta en el context del receptor, per al qual ha
de funcionar com si fóra l'"original" (FREY & ALBERT, 1994). Per tot aixó plegat, el
traductor esdevé un veritable agent interconnector de cultures (ciéncies, literatures,
idees...). És cert que aixó és una gran responsabilitat, pero no ho és menys que el
traductor no pot ser mes que aixó, un mitjancer, que no té potestat per canviar o per
manipular els textos mes enllá del que pot implicar el canvi d'un sistema referencial
(cultural i lingüístic) a un altre (ÁLVAREZ & VIDAL, 1996; NlRANJANA, 1994). Per a
poder teñir éxit en aixó, la formado del traductor ha de ser tanfilológicai aplicada com
puga ser en les llengües i cultures que, en cada cas, interconnecte. Diacronia,
sincronía, variacionisme i pragmática (lingüístiques i textuals), sempre aplicades i
concréteteles, condensen la globalitat i la profunditat de la formado del traductor.
Odavio Paz (CÉSPEDES, 1985) diu que la traducció poética és una mena de
paradigma deTactivitat de mitjancer de qui la fa. No es tracta tant d'una transformado,
com sí que conforma un veritable "glossary... a mechanism, a string of words that help
us to read the text i its original language" (PAZ 1992: 113-126; HONIG et al., 1985). El
dilema entre transformado i recreado, i, en definitiva, la qüestió deis límits de la
potestat del traductor i les exigéncies de la seua formado en relació a la deis receptors
de la seua versió pot quedar resolta pels comentaris d'Ezra Pound ais seus propis
trasllats a l'anglés de fobra de Cavalcanti. Pound reflexionava sobre la seua primera
intenció de retre compte de l'original amb una versió en prosa "so that the reader
ignorant of Italian could see what the melodic original meant" (POUND, 1992: 83-92).
A desgrat d'aixó, va canviar d'idea perqué va considerar que "more than one person in
every 300,000 has the patience to read a foreign tongue for its sound" (POUND, 1992:
83-92). Li va semblar mes útil, aixó. El lector no nadiu sembla inevitablement i
exclusiva abocat a l'opció mes senzilla de la versió poética que proposa Pound ates que
conté mes elements coincidents amb l'original: tot i ser poéticament diferent, amb les
seues própies mesura, rima i ritme, és, en canvi, mes propera a les de l'original perqué
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no s'aparta del llenguatge poétic, no canvia de genere. Acó té éxit en aquest cas
precisament per la formado del traductor i peí profund coneixement que té de
['original, a mes a mes —en tercera instancia— de la seua mena de poeta.
Román Jackobson (1992: 144-151) ja considerava que, en poesía, "phonetic
similarity is sensed as semantic relationship so that translation proper is impossible".
Per tant, no sembla que fopció de Pound tingues gaire fonament teóric. Eppur si
muove! La traducció és possible! com a (mágica) transformado, com a readaptado: el
mateix que l'original, pero amb uns altres mots, lectors, suggeriments... pero el mateix,
que per a ser-ho sempre s'ha de fonamentar "positivament" en l'original -métode
filológic—; altrament traduiríem "totfantasiant".
A desgrat que hi pot haver qui pense que, antigües, medievals, modernes o
contemporánies, les traduccions només han de ser traduccions, si atenem una mica a
qualsevol tradició cultural o científica, comprovarem que els trasllats son exercicis,
praxis i fets concrets de reelaboració o recreació discursiva en els termes que ja hem
exposat. Cada traducció s'ha de fer a partir d'una total comprehensió de Foriginal
(FOLKART, 1993; JOHNSTON, 1992). Per aixó cada traducdó es el resultat de "repensar"
l'original segons la clau del seu ámbit de recepció en la llengua de recepdó
(CARPENTER, 1992; MÁGRELLl; 1994). En produir el text, l'autor de l'original, de fet,
"repensa" conscientment o no el seu propi context cultural, referencia! i enciclopédic.
En aquest sentit, l'original ja és el resultat d'una traducció de la inspirado (de la
materia ficcional, de la mimesi, del talent creador, de les realia..) o deis resultáis de
l'activitat científica o especializada, i l'autor és el traductor en paraules de tot aixó
(BLOCK, 1981). Així, la traducció és el resultat de les decisions que pren cada traductor
a partir de la seua propia reflexió -o, en altres paraules, la seua propia subjectivitat—
sobre el que conté l'original a partir -conscientment o no— del que és o considera que
hauria de ser la seua propia subjectivitat, ideología o tradició (VENUTT 1992). I tot aixó
ha de ser o s'ha de fer de manera invisible... (VENUTI, 1994; ARROJO, 1992).
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6. L A TRADUCCIÓ I LA TRADUCTOLOGIA AL SERVEI DE L'ESTUDI I L'ENSENYAMENT
DE LA LITERATURA (CATALANA MEDIEVAL I ROMÁNICA)

Costanzo Di Girolamo, unfilólegde gran solvencia i també traductor ben encertat
d'Ausiás March, iniciava un article exegétic seu sobre Ausiás March fet a partir d'haver
de traslladar a la llengua de Dante declarant, quasi en to de máxima: 'Ter l'interpretazione
di un poeta, la traduzione é certamente il piú difficüe banco di prova" (Di GIROLAMO,
1997c: 369).
La traducció i la Traductologia poden ser magnifiques ocasions per a
rensenyament de la literatura i per transmetre tot alió que conté l'obra o obres objecte
d'atenció, des de la llengua a la contextualització histórica.45
La literatura ens ofereix tot un univers en el qual podem "fer servir" els registres i
els nivells lingüístics mes diversos. I aixó encara que només siguem lectors. STia
investigat for9a de quina manera es produeix el text i ha resultat evident que, per a
escriure, per a expressar-nos o comunicar-nos d'una manera eficac, cal utilitzar una serie
d'estratégies i d'habilitats cognitives que van mes enllá, teñen un abast mes general, que
no les estrictament lingüístiques, pero s'hi fonamenten profundament. Així, per a
compondré un text escrit cal, a mes a mes a de teñir en compte la intencionalitat i el
destinatari del text -recomanacions ja d'origen aristotélic i reforcades per Quintiliá—
saber generar idees, saber esquematitzar-les i jerarquitzar-les, revisar, corregir i
reformular, si s'escau, el que devem haver escrit, etc. Es tracta, en definitiva, de produir
textos coherents, adequats i lingüísticament correctes. Peí que fa a la llengua oral, també la
planificació previa d'alló que es vol dir ajuda a aconseguir una expressió mes coherent,
mes estructurada, mes precisa i fluida.

En aquest sentit conicidim plenament amb el que es conté en la resposta de Francisco
Rico, en una entrevista periodística en ocsió de la presentado de la "Biblioteca Rico" —que
aplegará part de l'obra d'aquest estudios— (Barcelona, Destino), a una pregunta sobre el
que mes li interessava de la literatura (ROJO, 2002: 39bc):
"P[regunta]. ¿Qué es lo que le importa cuando se acerca a la literatura, que es de lo que sobre
todo tratan sus libros?
R [espuesta]. Hay que distinguir muy bien al lector del estudioso. El lector sabe muy
pocas cosas, y el estudioso quiere comprender. Tanto uno como otro se acercan a la Htertura,
pero lo hacen de forma distinta. Es importante subrayar que la literatura forma parte de la
vida. Es una más de sus actividades. No es algo místico, como quieren creer algunos poetas,
algo que se basta a sí mismo. En mi relación con la literatura, con esa actividad de la vida, yo
parto con unos conocimientos de segundo grado. No es el encuento inmediato del lector. Es el
de alguien que busca en esa literatura otra serie de cosas que también pertenecen a la vida,
como el pensamiento o las costumbres o lo que se quiera. Como estudioso, lo que me interesa
de la literatura es lo que hay en ella de mezcla. La literatura es algo individual, pero es
también algo social. Es del tiempo en el que nace, pero algunas veces permanece. Así que
voy al Quijote y leo lo que significaban sus palabras en aquel entonces y lo que significan
ahora."
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El text literari no conté sois unes histories, unes frases, unes ratlles o uns versos.
Conté la imatge que té o vol donar Fautor del món o d'ailó que hi vol expressar o plasmar
de manera mes o menys mimética. En aquest procés de mimesi (grau de metaforització,
resemantització d'unitats léxiques, reordenació o desordenado morfosintáctica, etc) convé
que tinguem present el bagatge de recursos que ens aporten els estudis lingüístics. De
manera que
"detrás de cada uno de esos productos culturales [—els textos—] existe un lenguaje, un código de
signos que busca, de manera fundamental, reflejar -y construir— esa mentalidad a la que sirve."
(GÓMEZREDONDO, 1998:

9-10)

Mes encara podem dir que "estamos convencidos de que la unidad cultural
literaria de civilización es propia del objeto literario" (GARCÍA GABALDÓN, 1996: 125). El
text esdevé una unitat lingüística que implica una competencia i una actuado plenament
culturáis, retoriques i literáries.46
Airan d'aquests principis, Gómez Redondo (1998: 10) fa sinopsi de les relacions
entre la historia de la literatura i les necessitats comunicatives (lingüístiques), a mes a mes
de la seqüéncia que se s'hi estableix; val a dir que aquest estudios ho concreta peí que fa a
la prosa, pero que, a desgrat d'aixó, també resulta ben útil per fer-ne projecció quant al
text (literari) en general:
"La historia de la prosa comienza en el momento mismo en que la lengua vernácula se convierte en
discurso, en que, con plena conciencia, se crea un vocabulario para nombrar la realidady se construyen
frases para poder expresar un conjunto de ideas, que son nuevas porque se dicen de otra manera. Y se
trata de un decir que depende de los modos particulares de transmisión: primero son los cauces de la
oralidad, después el soporte gráfico de la escritura, cuando las artes elocutivas determinan una niínima
trama de rasgos formales, de principios de composición, que logran dotar de sentido a un amplio
conjunto de 'espacios culturales' que se van ensayando en función de las necesidades receptivas."
Així la literatura no hi seria si no se sitúes en el context de la llengua i de les
dinámiques comunicatives o expressives que s'hi estableixen. Per aixó poden venir al cas
les paraules de Bloomfield (1970), ja classiques en la lingüística contemporánia:
"Language is speech, but not writting. It's necessary to teach Language, but not things on Language"
Si ho adaptávem al que ens ocupa ara, resultaría que "calensenyar literatura i no
coses sobre la literatura" i que, a mes, "la literatura també és llengua i no només
escriptura". Llegir, estudiar i interpretar textos de diversa tipología, diversa situado
cronológica i pertinenca locativa, i mes encara si ho fem amb una perspectiva multilingüe
o a través de Fanálisi de traduccions, permetrá que Falumnat puga percebre'n els elements

Potser per aixó les arts poétiques medievals, particularment les occitanes i la resta de les
conformades a l'ámbit directe o d'influéncia de la Corona d'Aragó, son, a mes a mes de
tractats de preceptiva literaria, veritables gramátiques o manuals de correcció lingüística
"avant la lettre" (MENEGHETTI, 1994; JEANROY, 1949; PAGÉS, 1936; GÓMEZ REDONDO,
2000; SPENCE, 1999; TAVANI, 1993; GONFROY, 1988; MARSHALL, 1972).
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característics des del punt de vista historie, estilístic i lingüístic, que els individúen i,
alhora, que la posa en relació amb el seu context -particular i general—;47 de fet, ben
semblant al que el llenguatge ens permet: ens individua i ens socialitza.48 En gran mesura
la Historia de la Literatura té molts punts de coincidencia amb la Historia de la Llengua i a
Finrevés. Una i altra disciplines es poden nodrir recíprocament.49 Els diversos nivells

47

Vid. Curt WITTLIN, Repertori d'expressions multinominals i de grups de sinónims en
traduccions multinominals i de grups de sinónims en traduccions catalanes antigües,
Barcelona, IEC, 1991.

48

Com ens diu Echenique (1996: 214):
"debemos tener presente que el proceso de adquisición del lenguaje comporta y exige una
socialización. Esta socialización desemboca en una interacción con el medio y cristaliza en
una conducta que es verbal por su estructura y autocontrolada por su modo de
funcionamiento. Dicho con otras palabras, el ser humano construye un sistema interiorizado
de señales de segundo grado, gracias al cual transforma el complejo mundo de los reflejos en
un sistema simbólico funcionalmente apto para la comunicación lingüística y capaz, a su vez,
de crear una cultura. [...]
Pero, paradójicamente, el lenguaje es también instrumento esencial de la individuación, e
donde se deriva su importancia en el proceso de elaboración de la personalidad, porque en un
mundo como el constituido por nuestro entorno social, la construcción de la persona, o, lo que
es lo mismo, la unidad y la identidad de la persona, depende del instrumento verbal.
De modo que no debemos olvidar que el haz y el envés que el lenguaje permite configurar
en todos y cada uno de los seres integrantes de la especie humana: la individuación, por un
lado, y el dato cultural, por otro. Nuestras vivencias más personales sólo se construyen
mediante los materiales lingüísticos que la comunidad pone a nuestra disposición."

49

Com ens evidencien, entre aftxes, NADAL & PRATS, 1982 i 1996; NADAL, 1992; PRATS,
1983 i 1995; MARTÍ, 1989; MONTOYA, 1989; MlRALLES, 1980 i 1989; SPITZER, 1968;
NICOLÁS, 1998; NICOLÁS (ed.), 1999; MARTÍ & FELIU (eds.), 1995; COLÓN, 1976;
COROMINES, 1980-91; FERRANDO, 1983 i 1993; FERRANDO (ed.), 1999; SCHMID, 1988;
FARRENY, 1986; ARRIZABALAGA, GARCÍA BALLESTER & GIL, 1991; WrTTLIN,1995; o
Josep Martines al front de Fequip redactor de la Guia d'usos lingüístics, 2. Qüestions de
léxic, Valencia, Institut Interuniversitari de Filología Valenciana [en preparació; els altres
membres de l'equip: Héctor Gonzálvez, Maribel Guardiola i Sandra Montserrat]
(MARTINES, Guia).
També ens ho evidencien, també quant a la fonética, treballs i projectes de recerca
com ara les de BADIA, 19842; COROMINES, 19742, 1976-1977 i 1980-1991; DCVB; i
RECASENS I VIVES, 1996. Resulta de gran interés i utilitat la reatítzació de recerques com
ara les del "Laboratori de Fonética ESPRIT - Speech Maps/ACCOR" dirigit per Daniel
Recasens i Vives, al si de la Secció Filológica de l'IEC (IEC, 2001: 390a-393b). Quant a la
fonética histórica, tornem a trobar-nos la necessitat de la multidisciplinaritat i l'atenció a
l'ámbit románic. En aquesta área de recerca en aquest ámbit de recerca "hem continuat un
estudi interpretatiu d'alguns canvis fonétics rellevants en les llengües romániques a partir de
l'avaluació de dades reportades en monografíes dialectals i d'hipótesis sobre canvi fonétic
proposades per romanistes i fonetistes." (IEC, 2001: 391b).
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d'una llengua son una sort de reflex del cabal de Fexperiéncia de relació amb el món que
ha acumulat cada cultura. En analitzar una obra literaria haurem de teñir present que, per
exemple, la cárrega semántica del léxic és una representació de la conceptualització
d'aqueixa experiencia, tant en termes de procés cognitiu, així com també peí que fa a
Fevolució que se n'ha produit en el vector cronológic. Així l'estudi del lleguatge literari
d'un autor, pot ser ben útil des del punt de vista de la semántica i la historia del léxic
(lexicología) i pot contribuir a reformular definicions o accepcions (lexicografía).50 De la

50

Així pasa per exemple amb els estudis sobre el léxic Ausiás March. Es tracta d'una línia
iniciada per HAUF, 1983.
Llavors, Hauf va obrir un camp nou en la recerca filológica sobre el nostre poeta i,
en general, sobre els nostres clássics: poder estudiar sistemáticament el léxic de March, amb
les possibilitats de processament de la informado i de les dades que permeten els mitjans
informátics (índex de freqüéncies, concordances, análisi deis contextos, etc.). Aqueix estudi
era un primer lliurament deis fruits d'un treball mes gran de Hauf: fer la concordanca de
l'obra d'Ausiás March. Aquesta tasca, tot i que acabada, per voluminosa, no va poder veure
la llum en uns anys en qué les dotacions económiques a l'altre costat del Canal de la Mánega
no donaven per a mes —com tampoc no les de les administracions espanyoles—.
Darrerament, la concordanca completa d'Ausiás March, tractada i processada amb mitjans
informátics mes modems, mes potente i mes complete, ha format part d'un projecte de
recerca interuniversitari que aplega els Departaments de Filología Catalana de la Universitat
d'Alacant, de Valéncia-Estudi General i Jaume I (de Castelló) -en concret es tracta del
projecte de recerca GV-3110/95, de l'equip del qual del qual ha format part qui subscriu—.
El primer resultat final d'aqueix projecte ha estat l'edició, el 1996, en format CDRom —a causa de l'envergadura que haurien tingut els volums impresos que nliaguessen
resultat— de la Concordarla de la «Vita Christi» de sor Isabel de Villena (ALEMANY,
MARTINES, MARTÍN, GARCÍA &. PERUJO, 1996). Aqueix CD-Rom inaugura la col-lecció
«Concordances deis Clássics Valencians». Aquest equip de recerca de la Universitat
d'Alacant, amb Josep Martines, desplega el projecte de recerca a fi d'analitzar el
"Diccionario del léxico de Ausiás March".
Val a citar ací també les concordances de de les obres de Joan Roís de Corella
realitzades per WlTTLIN, 1993. Aqüestes concordances Wittlin ha realitzat un marcatge del
text que facilita forca informació morfosintáctica ates que permet renllistat d'oracions que
acaben amb un verb, o amb un adjectiu o amb un nom; o de noms precedite per adjectius; o
de combinacions de dos verbs o de dos adjectius; etc.
A mes a mes de l'Institut Interuniversitari de Filología Valencia i de les universitats
valencianes, hi ha també altres institucions de recerca que desenvolupen iniciatives
semblante. Per exemple, l'Institut d'Estudis Catalans, amb un equip coordinat per Joaquim
Rafel, un deis resultáis de la seua activitat ha estat, per exemple, la concordanca del Tirant
lo Blanch. També és forca remarcable TArxiu Jnformatitzat de Textos Catalans Medievals,
coordinat per Joan Torroella, al Seminari de Filología i Informática (Universitat Autónoma
de Barcelona). Aquest arxiu treballa en la confecció d'un corpus de textos catalans
medievals que, informatitzat de manera avinent, puga ser apte per a totes les possibilitats
d'estudis lingüístics, literaris i formáis. En aquest sentit, vid. TORRUELLA, 1992; BADIA,
BLECUA, CLAVERIA, PUJOL, SOBERANAS & TORRUELLA (eds.), 1995.
Vid. també els clássics PAR, 1923; FABRA, 1926; OLIVAR, 1936; o RUBIO I
BALAGUER, 1955.
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mateixa manera, si parem esment a Festil, en el fons atenem al funcionament deis factors i
ais mecanismes morfosintáctics51 i sempre en atenció a les relacions pragmátiques i
culturáis amb el context i la tradició cultural. En definitiva es pot arribar a un punt de
confluencia que podría concretar-se, per exemple, a la lingüística del text.52
Hi ha dos altres ámbits en els quals el tipus de "treball" amb textos com el que
proposem ens pot proveir informacions precises tan aptes per ais estudis literaris, com
valides per ais lingüístics. Ens referim a les traduccions (i a la traductologia) medievals -i
del Renaixement primerenc—, per una banda, i, per l'altra, a la crítica textual. En aquests
dos casos, podrem veure de quina manera han estat tractades les unitats lexicosemántiques
i sintagmátiques concretes, de quina manera s'ha produit el "trasllat" d'una llengua a una
altra (traducció) i d'un estadi a un altre en la transmissió d'una obra (crítica textual) i quins
n'han estat els "efectes" en la llengua i tradició de recepció (GALLEGO & VÁZQUEZ, 1994;
MARTINES, 1997). La traducció exerceix un "indudable papel preponderante [...] en el
establecimiento de los cánones literarios y de su influencia en el sistema de géneros"

Bé ens ho demostren tasques com ara la de COLÓN, 1976: 176-182, 1978, 1987;
MARTINES, J., 1999; PONS & SANMARTÍN, 1990 i 1991.
52

Convé a teñir en compte el cabal epistemológic i els recursos metodológics de la
lingüística del text. Com ens argumenten AlBALADEJO & CHICO RICO, 1996: 336-337:
"Los métodos empleados por la lingüística del texto para el estudio de esta unidad [—el
text—] se caracterizan, en general, por tender a abarcar no sólo la dimensión sintácticosemiótica o semántico-intensional del discurso -dimensión que había sido básica, si no la
única, para la teoría lingüística de base oracional—, sino también las dimensiones semánticosemiótica o semántico-extensional y pragmática de la comunicación lingüística, ante la
obligada tarea de dar cuenta de la complejidad tanto estructural como relacional de un objeto
de estudio que casi siempre sobrepasa los límites de la oración, que resulta de la adopción o de
la construcción de una determinada realidad semántico-extensional, así como de su
intensionalización o formalización lingüística, y que depende del contexto de comunicación
en el que es producido e interpretado."
Aquests estudiosos ens remeten a Ramón Trives (1979: 181), quan afirma que el
texto "conforma la estructura dominada por la contextualidad como estructura dominante
tanto en la dinámica productiva (síntesis) como en la reproductiva (análisis). Un tratado com
el De Trinitate, de San Agustín, no hubiera podido ser producido fuera de la tradición
helénico-judaico-cristiana, ni podría ser reproducido fuera de ella y sin referencia a ella". A
tall d'aixó i seguint Slama-Cazacu (1970), Albaladejo & Chico Rico (1996: 337) estableixen
la doctrina que:
"En este sentido, sólo una teoría lingüística de base textual estará en condiciones de tratar con
éxito las relaciones pragmáticas que entre sí mantienen en la comunicación lingüística el
productor, el receptor, el texto y el contexto de comunicación, ya que la oración está ligada a
éste mediante su integración en el texto."
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(GALLEGO & VÁZQUEZ, 1996: 277). Tant

és aba que la traducció o -mes própiament i des
del punt de vista d'aqueixa influencia— "literatura tradui'da" (LAMBERT, 1995) ha de ser
"considerada como un sistema más dentro del sistema literario [de la cultura meta] puesto que el
sistema destino utiliza determinados criterios de selección hacia las literaturas extranjeras y, una vez
seleccionados, esos textos entran en relación con las convenciones literarias vigentes en el mismo
sistema que los ha seleccionado." (GALLEGO & VÁZQUEZ, 1996:277).
Quant a la Crítica Textual, la variant, Terror i Fesmena, la preparado del
manuscrit per a la composició, l'activitat autorial, la deis copistes, impressors i correctors,
etc. son "incidéncies" forca valuoses per a la historia de la literatura i per a la de la
llengua. Ben interessant en aquest cas és Festudi especule de la tasca de la preparació de
les obres per a la impremta en els seus primers temps, és a dir, l'objecte d'atenció de
l'anomenada "bibliografía textual",53 i qué fan els correctors, que afigen majúscules,
accents i puntuado, que "normativitzen" o apliquen f ortografía, que fixen les
convencions gráfiques i lingüístiques.54
Hem de realitzar I'ensenyament de la literatura amb el treball constató sobre els
textos, de tal manera que totes les indicacions d'história, de cultura i de context pertinente
hi estiguen referenciades i concretades de manera significativa i substantiva (REYZÁBAL &
TENORIO, 1992). L'análisi de textos literaris ajudará a l'alumne a regular, de manera
progressiva, la noció que ell mateix té de la llengua, de la tradició cultural a qué
pertanyen. L'estudi de la literatura pot eixamplar els esquemes verbals deis alumnes altrament i en general, ben migrats—, els pot oferír models per a les seues própies
necessitats comunicatives, pot promoure'ls actituds critiques, pot contribuir activament a
desenvolupar-los el sentit estétic -valor cultural, plenament—,55 pot ajudar-los en la
integrado dins la comunitat lingüística i cultural que ha produít la societat que fa servir la

Tot i que l'abast cronológic de la Biblografía Textual és molt mes extens. Vid. les
magnifiques mostres que ens ofereix RICO (dtor.), ANDRÉS & GARZA (eds.), 2000 [amb
estudis de: Pablo ANDRÉS, D.W. CRUICKSHANK, Roger CHARTER, Trevor J. DADSON,
Elena DELGADO, Giuseppe Di STEFANO, Arantxa DOMINGO, Sonia GARZA, Julián MARTÍN
ABAD, José MARÍA MlCÓ, Jaime MOLL, Francisco RICO i José Luis RODRÍGUEZ.
Imprescindible].
54

CHARTIER, 2000: 250-251 ens fa sinopsi d'aquests afanys deis correctors i la seua
incidencia "normativitzadora":
"El papel de los correctores en lafijacióngráfica y ortográfica de la lengua ha sido mucho
más decisivo que las proposiciones de reforma de la ortografía expuestas por los escritores
que deseaban imponer una "escritura oral", íntegramente gobernada por la pronunciación."
Així mateix, vid. CATACH, 1968; COLLA, 1984; BLAKE, 1969.
De fet, no debades en ocasions els estudis d'estética han contribuít ais estudis lingüístics
(CROCE, 1926; BRUYNE,1958; TATARKIEWICZ, 1990 i 1991; ECO, 1990; BRUYNE, 1963 i
1987).
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llengua de les obres que estudien, contribuir en el seu coneixement deis referents culturáis
i que s'hi identifiquen.
Oferir visions o perspectives generáis i comparatistes com les que proposem
(GNISI & SINOPOLI, 1996; LITERATURA COMPARADA ACTUAL, 1995; PANGEAU, 1994;

BASSNETT, 1993; VlLLANUEVA, 1994; DURISIN, 1984; MARINO, 1988; PICHOIS &
1969; CHEVREL, 1989), al mig de les quals situem la lectura completa de les
obres a qué atenguem en cada cas, en les seues característiques generáis i exemplificades
en microtextos o fragments significatius i específics, pot ser una bona manera de superar
l'ensenyament tradicional de la literatura, pero planteja també dificultáis (ÉTTEMBLE,
1963). No treballarem només amb un sol microtext o fragment, sino amb diversos
(GUILLEN, 1985). Haurem d'introduir les característiques essencials que caracteritzen cada
obra objecte de lectura, estudi i análisi específica (SCHMELING, 1984). Les obres hauran de
ser forca representatives deis trets que donen naturalesa a Fautor (si no és anónim) i al
període, moviment, corrent, estil, temps, etc. en qué se sitúa.
Altrament, aqueixa mateixa diversitat textual i cultural ens posa a Fabast un
nombre i una diversitat majors de referents i poder acostar-nos a Falumne amb mes
recursos que puguen ser-li mes familiars i coneguts per a després anar construint el seu
accés a la materia particular que ens ocupe (BERNHEIMER, 1995). En definitiva es tracta
d'una concepció clau del constructivisme en didáctica o, com diu Gatch (1991: 598), una
harmonía entre l'especialització i la perspectiva general:

ROUSSEAU,

"The professor may even gain a larger perspective on the more specialized research concurrently in
progress.
If one can assume as a nonti amongst medievalists that it is right, and if one can assume the
activities are complementary, not inimical, it is inconceivable that there should not be some fairly broad
teachingby medievalists, particwarlyforundergraduates. Lestthesecommentsbetakenaspreachingto
the converted, therefore, let it be said that medievalists may have an opportunity to show the way
amongst humanists to exciting and informed introductory teaching for undergraduates that will openfor
them new (albeit oíd) worlds."

Calibrar bé 1'aportado de les nostres obres i fer-ho en un marc comparatista
románic pot ser encara mes convenient i recomanable quant ais nostres clássics. Els
clássics literaris ho son per moltes raons i potser no totes teñen a veure només amb la seua
qualitat literaria intrínseca. En qualsevol cas, poder acarar els nostres amb d'altres
d'equivalents pot ser una activitat doblement rendible: coneixerem millor els nostres i els
altres i, en situar els nostres amb referencia ais altres, potser contribuírem a un efecte de
reconeixement de la valúa del nostre propi patrimoni cultural -i ho farem de manera
contrastada i realista, lluny de miratges emmiralladors—.
Aixó encara és mes avinent -alhora que constitueix tot un repte, docent i
investigador— peí que fa a la literatura catalana medieval. Proposem una docencia
fonamentada en els principis filológics, crítics, historicoliteraris, de teoría literaria,
multilingües i culturáis a propósit, coma referencia de base i principal, de textos escrits en
cátala o en Fámbit deis comtats catalans, primer, i de la Corona d'Aragó, després, escrits
entre els segles XH i XV, i en els quals hi haja definida alguna sort de pretensió artística,
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estética, retórica o simplement expressiva -i a desgrat que no fóra ben bé considerable
com a "literaria" des de les convencions vigents a les hores d'ara— 5 e
En l'Edat Mtjana, el text no pot deslligar-se d'una complexa serie de factors que
no només en determinen la mena. La noció del que és "literari" o de "literaritat" és a dir,
la qualitat específica de Fobra literaria, no pot existir com a categoría abstracta, sino que,
com encertadament ens diu Gómez Moreno (1998: 9-10):57

En un sentit una mica mes ampie que el de les paraules, al nostre albir, encertades de
GÓMEZ REDONDO, 1994: 41:
"El texto se concibe como un discurso formal literario, surgido de un consciente proceso de
transformación de la realidad lingüística, a la que se dota de una nueva identidad expresiva
que, por fuerza, ha de conducir a un singular ámbito de significaciones".
Al cap i a la fi, com feia Gemma RlGAU, Gramática del discurs, Barcelona,
Publicacions de la Universitat Autónoma de Barcelona, 1983, també podem entendre que el
text ós una
"unitat lingüística formada per un conjunt coherent de frases, la qual coherencia ha de venir
determinada per les relacions sintáctiques i pragmátiques que mantenen entre si les frases que
consitueixen el text".
Vid., així mateix, els ensenyaments de LAUSBERG, 1966-1968 i 1975; FAULHABER,
1975.
57

És interessant completar aqüestes raons sobre la "literaritat" amb els trets de la
"textualitat", és a dir, de Fespecificitat del text, que ens defineixen Albaladejo & Chico Rico
(1996: 343-344), sefons Beaugrande & Dressler (1981):
"La especificidad del texto llamada por la mayor parte de los teóricos "textualidad", tiene
como criterios definidores, [...] la cohesión y la coherencia -criterios centrados en el texto y
correspondientes a la construcción de un espacio conceptual y formalmente homogéneo—, la
intencionalidad y la aceptabilidad-criterios centrados en los participantes en la comunicación
lingüística y referidos a los procesos de producción y de interpretación del texto—, la
situacionalidad y la intertextualidad -criterios centrados en el contexto de comunicación y
atinentes a las interferencias e interacciones del texto con aquél—, y la informatividad, la
eficacia, la efectividad y la adecuación -criterios relativos a la "calidad" del discurso—,
criterios todos ellos que responden a la consideración del lenguaje como medio de
comunicación social y como una actividad comunicativo-lingüística y al tratamiento del texto
como producto en el ámbito del hablar ("parole"). La cohesión, la coherencia, la
intencionalidad, la aceptabilidad, la informatividad, la situacionalidad y la intertextualidad
son las normas de textualidad que funcionan como principios constitutivos de la
comunicación lingüísticc-textual, puesto que crean y definen la forma de comportamiento
identificable como "comunicación textual" y su incumplimiento atentaría contra el proceso de
comunicación mismo. Por su parte, la eficacia, la efectividad yla adecuación son las normas
de textualidad que funcionan como principios regulativos que controlan la comunicación
lingüístico-textual, es decir, la constitución y el uso de los textos."
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"va creándose, paulatinamente, en virtud de un conjunto de probaturas y de ensayos con los que la
propia lengua, como sistema de expresión de una comunidad, afirma su existencia y, a la par, posibilita
la construcción de un marco de relaciones políticas y humanas.
[...]
la dimensión de la autoría, por muy importante que parezca, en estos momentos de orígenes, no es más
que un simple fenómeno de construcción textual. Una obra adquiere una forma (oral o escrita) cuando
es requerida por un público, no porque un autor desee dejar constancia de su capacidad creadora. [...]
Mas que preocuparse por los autores y por su presumible condición estética, hay que atender entonces a
esos grupos de recepción que no exigen obras, sino procesos de textualidad para ser y para existir en
función de las ideas que cobran presencia formal ante ellos."

En definitiva, el text queda relacionat -quan no vinclat...— al context i al grup de
recepció, a la comunitat lingüística i cultural que l'ha generat, en suma (BAD1A I
MARGARTT, 2000: 9-11).58 Tractem d'aconseguir que els alumnes adquirisquen un
coneixement directe i tan complet com puga ser possible de la producció literaria catalana
medieval en el seu estatut formal, epistemológic i contextúa!, tant des del punt de vista
propi o intern, així com també peí que fa a les seues relacions romániques, és a dir, amb
les altres produccions de la Románia en llengua románica (CURTIUS, , 1955 [i 1989]).
D'altra banda, tot i que no siguen els objectes d'estudi fonamentals per se, convé a no
negligir tampoc els lligams que, en cada cas, hi puga haver amb els ámbits culturáis,
histories, lingüístics i literaris fiters: Fárab, sobretot Al Andalus (i Sicilia); la cultura
hebrea; i el món céltic.
No és un caprici atzarós estudiar la nostra producció literaria medieval i les seues
relacions romániques, com tampoc no ho és fer el mateix peí que fa a llengua. El concepte
de "literatura románica" -medieval— no deixa de plantejar problemes, essencialment:
d'en9á quan ifinsquan podem parlar de "literatura románica"? (TAGLIAVINI, 1993) i com
podem organitzar aqueix amplíssim corpus d'autors i obres> quins criteris podem seguir en
haver de fer-ne una classificació?59
No es tracta d'una qüestió baldera i, de fet, com a estrategia docent i
investigadora, així com també peí que fa a la millora i a la transferencia del coneixement,
no seria sobrer que superássem aqueixa tensió, i que ho féssem fins i tot des d'un punt de
vista fenomenológic hegeliá. La traducció és una disciplina centaure: estudis literaris,
estudis lingüístics i estudis culturáis; a mes, hi ha la perspectiva contrastiva o
comparatista. Es tracta que es produi'sca una dinámica de sinergia entre aquests "blocs" i
que hi haja una veritable sinapsi entre els avancos respectáis.
En general, tractem de definir el concepte de cultura medieval des d'una
perspectiva histórica que estudie la relació amb la cultura clássica i humanista, per tal de

8

Vid., a mes a mes, HESS, SlEBENMANN, FRAUENRATH & STEGMANN (eds.), 1995: 109a-

112b [s.v. filología románica] i. 107a-109b [s.v. filología].
59

En será prou, per convéncer-nos de la diversitat d'opcions taxonómiques al respecte i, el
millor del cas, a les imbricacions que s'estableixen entre autors, obres, períodes, etc.
diversos, si atenem, per exemple, ais índexs del Boletín Bibliográfico de la Asociación
Hispánica de Literatura Medieval.
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revisar els talls cronológics de la historiografía tradicional. Així podrem acostar-nos ais
textos literaris catalans i ais autors de la "tardor" de la nostra Edat Mitjana i establir les
seues relacions romániques per veure com, i fins a quin punt, reflecteixen la cultura
medieval.
En aquest sentit convindrá, així mateix, atendré a les altres manifestacions
distintes de la literatura d'aqueixa cultura medieval. Convé que fem referencia a les arts
plástiques, l'arquitectura, els productes de la cultura material, i així mateix ais fets de la
historia humana i económica que puguen ser un referent significatiu d'alló que, en l'ámbit
literari, constitueix la nostra atenció principal.60 Complementaren! aquest panorama i
Fampliarem fent atenció al marc contextual acarat entre diversos ámbits románics (per
exemple, en forma de cronologies paral-leles) (MARTINES, 2002), a la terminología
específica de la materia, i ais conceptes de ciéncies i disciplines auxiliars (MARTINES, en
premsa a).
Per tot aixó plegat ens semblen molt encertats els postuláis de Roger Chartier
(2000: 243) quan afirma que l'objectiu fonamental ha de ser l'estudi de la historia cultural
i que, en funció d'aixó:
"el objeto esencial de la historia de la literatura, de la crítica textual o de la historia cultural [...] es el
proceso a través del cual lectores, espectadores y oyentes dan sentido a los textos que se apropian."
Coincidim amb Stock quan afirma que aixó encara és mes necessari per ais texts
medievals i si tenim en compte que (STOCK, ¿¿¿¿¿¿¿¿: 47):
"Furthermore, what took place in the Mddle Ages was not a simplereplacementof oral by written
tradition, although this was what it was in part and that was how it was perceived at the time. Instead,
there was a realignment of oral discourse within a real or imphcit system of meaning involving texts,
readings, interpretations, and audiences"

De fet, les arts plástiques mantenen moltes característiques coincidents amb els texts o
discursos literaris, com ens en diu PORTÚS 1996: 453, especialment allá on afirma:
"Las artes plásticas poseen una naturaleza eminentemente comunicativa por cuanto
intervienen en ellas un emisor consciente y no tienen sentido sin la idea del receptor. Además,
en la medida en que hacen uso de convenciones de carácter formal que permiten la
transmisión del mensaje constituyen un lenguaje. [...] Es o puede ser un lenguaje altamente
connotativo, en el que además existe una continua reflexión sobre sí mismo, sus límites y
reglas y las posibilidades de ampliar estas fronteras, y al que están asociados muchísimos
juicios de valor, entre ellos ligados al carácter histórico que tienen ya la mayoría de sus
productos a los ojos del espectador, y también los de tipo social o el tópico muy extendido de
su naturaleza históricamente progresiva. Por otra parte, es un lenguaje que crea una gran
variedad de perspectivas distintas por parte de los receptores, que en un objeto artístico
pueden buscar muy distintos tipos de información, que puede ser de carácter histórico y
documental, psicológico (sobre la personalidad de su autor o de su época), estrictamente
narrativo, emotivo, etc."
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Considerat així, en el complex global que l'envolta, el text esdevé la forma
principal de mediado cultural (STOCK, 1995: 48):
"What the Middle Ages lacks is a notion common to ancient and post-Renaissance criticism to the effect
that everything which pertains to literature is highly literate. In this respect the study of its Latín and
vernacular writings has a good deal to teach the informed contemporaiy reader."

No és, aquesta, una qüestió novella peí que fa a la historia de les literatures i
planteja problemes de teoría literaria i de lingüística. De fet, ja va donar recer, en reacció
contra Pestricte formalisme del New Criticism, a tots els esforcos crítics que han mirat de
distanciar l'estudi de la lectura del text, considerar-la en la seua autonomía i reflexionar
sobre la producció de la significado, bé a través de la relació dialógica entre les
proposicions de les obres, les categories i judicis estétics de les obres, i les deis receptors
(Rezeptionstheorie), bé siga a través d'una interacció dinámica text-lector (Readerresponse Theory), bé a través de l'establiment d'un compromís (agreemenf) entre les
obres i els dicursos rectors de la creació estética (New Historicism).
Tanmateix, aqüestes perspectives no ofereixen una concepció plena deis criteris
d'un enfocament global deis textos en la seua tradició. No permeten, per se, teñir plena
consciéncia ni de la creado ni de la recepció mateixes de Pobra estudiada. Per aixó
coincidim amb el parer encertat de Hahn quan ens parla de Tinevitable historicisme"
d'aqueixes perspectives, que les determina en excés (HAHN, 1990: 6):
"The inevitable historicism embedded in our academic and cultural discourses of medievalism has. in its
very inevitability, blocked offthe way in which these discourses are themselves historically determined,
or overdetermined."

William E. Cain ja parlava de la "crisi del Criticism", de les relacions entre la
teoría literaria i un conexement mes profund i "ampie" deis texis (CAÍN, 1984: 249):
"Theory can be of valué to us only, if, instead of being converted into another series of methods, it can
help us become more self-conscious about the intellectual labour we are engaged in, seeing its
connection to our cultural moment and preoccupations more clearly. Theory, in short, can historize
Hterary studies themselves, making it possible for us to think about—and debate—what we are doing
and for what ends"

En línia amb aixó, ens diu Chartier (2000: 244):
"De ahí la importancia que, en el campo de los estudios literarios y culturales, han recobrado las
disciplinas cuyo objeto es justamente la descripción rigurosa de las formas materiales en que se
presentan los textos, manuscritos o impresos: paleografía, codicologia, bibliografía."

Aixó ens permetrá fer minva deis apriorismes i prendre en considerado tots els
elements possibles que els textos ens donen perqué els coneguem realment en la seua
veritable tradició. Aba estarem en condicions de no negar evidencies codicológiques o
paleográfiques, tan cares en els estudis medievals literaris -i en els d'História de la
Llengua i Dialectología amb perspectiva diacrónica—, alhora, pedrés de tot -per ser dades
mes objectives— a fi que l'exégesi o Fhermenéutica literaria no siga tan boirosa i
intangible.
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Si atenem a les obres en la seua tradició i en el context literaris i histories, i si ho fem
amb una metodología filológica rigorosa alhora que pluridisciplinar en els termes que
exposem ací, els textos que estudiem no serán només el resultat d'un exercici creatiu o de
recreació mimética. Tampoc no quedaran reduíts a un estatuí purament "documental",
sino que s'expressaran en la significació de les relacions que mantenen amb el món social
i amb la tradició cultural a la qual pertanyen. Fins i tot les proves codicológiques, així,
prendran significació i validesa plenes. La literatura s'ha de poder explicar ella mateixa, és
cert, pero ho ha de fer inserida en el seu context i atenent a les proves "literáries" i a les
documentáis i contextuáis, i, aquelles, de manera coherent amb aqüestes. No podem bastir
el nostre estudi de la literatura sobre constructes que se sustenten en referéncies o bases no
certes o boiroses. Hem d'anar molt alerta amb aixó i mes encara peí que fa a la literatura
medieval, quan hi ha tants autors deis quals no sabem prácticament res, o hi ha obres que
no només no podem datar amb seguretat, sino que tampoc no podriera, fefaentment,
situar-Íes en el mapa lingüístic (com ara, entre altres, el Girart de Rosselló)...
La historia de la literatura es tracta, per tant, d'un constructe epistemológic complex,
com a productes complexos que, al seu tora, també son els textos (CLANCHY, 20012:224252; MUSSON, 2002: 36-120). Stock ja ens defineix la seua problemática i dual identitat
(STOCK, ¿¿¿¿¿¿: 50):
"The growth of literacy in the medieval West, then, is both a literary and an historical problem, not, as
same would see it, a problem in historical rhetoric or literary history alone."

A tall d'aixó Chartier (2000: 246) ens planteja defiígir "temptacions" reduccionistes i
ens avisa que hem d'enfrontar-nos a diversos "distanciaments" i no només conceptuáis:
"Lejos de la tentación -que fue grande entre los historiadores— de reducir los textos a un puro estatuto
documental, hay que trabajar sobre los distanciamientos. Distanciamiento entre las representaciones
literarias y las realidades sociales que representan, desplazándolas hacia el registro de laficcióny de la
fábula Distanciamiento entre la significación y la interpretación "correctas", tales como intenta fijarlas
la escritura, el comentario o la censura, y las apropiaciones plurales, que siempre inventan, desplazan,
subvierten. Distanciamiento, finalmente, entre las diversas formas de escritura, de transmisión y de
recepción de las obras."

Es tracta, en definitiva, de situar les coses en el seu lloc, temps i termes. Chartier
(2000: 247) rebla l'argumentació:
"Distinguir los efectos propios de los diferentes modos de representación, de transmisión y de
recepción de los textos es una condición necesaria para evitar todo anacronismo en la comprensión de
las obras."

D'aquesta manera, l'estudi i Fensenyament de la literatura no será una mera Dista
de noms, dates i petits -a mes de sovint biaixats en els apunts presos pels alumnes—
resums d'arguments.61 Ara bé, el que proposem planteja diverses dificultáis, algunes de

Altrament poden produir-se efectes de "desconnexió" entre I'obra i el seu context. En
aquest sentit, sia'ns permés d'establir una analogía mab la nova problemática que es
plantegen els entesos quant a II Cenacolo (L 'Última Cena) de Leonardo Da Vinci. Aquesta
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les quals ja les hem apuntades. A mes, hi ha el fet que la perspectiva comparatista entre
diverses tradicions literáries pot ser molt atraient, pero aixó implica que tractarem amb
obres diferents escrites en llengües diferents... A casa nostra, aixó pot no plantejar gaire
problemes si aqueixes llengües son el cátala i l'espanyol. Ara bé, per a determinades
obres, períodes i corrents, la millor referencia comparatista no será -només?— la
literatura espanyola, sino que haurem d'adrecar-nos a la literatura italiana, a lafrancesa,a
Foccitana o a qualsevol altra de Fámbit románic.62 Aquí els estudis traductológics
guanyen tota la seua significado. La plusválua europea és precisament la diversitat deis
seus patrimonis lingüístic, literari, artístic, científic i cultural, en la seua riquesa i pluralitat.
En aquest context, l'ámbit románic esdevé clau per a la noció mateixa d'Europa; i no
només per les seues dimensionsfisiquesi la seua extensió geográfica -ja respectables per
se—, sino per la seua aportado al pensament occidental.
Aquesta aportado s'ha realitzat al llarg de nombrases segles i en una trajectória de
constató evolució i continua imbricado, combinado i transformado entre les diverses
tradicions culturáis i patrimonials. En aquest llarg, ríe i complex ñus de processos i
bescanvis culturáis hi ha hagut dos "factors" fonamentals:
• per una banda, els "béns culturáis" concrete; en el nostre cas, les obres literáries o obres
d'art verbal;
•I* per una atora, la traducció com a practica fonamental en la difusió d'aquelles i també en la
seua transformado i innovado (BADIA, 1991: 31-50; PREMINGER, HARDISONJT. &KERRANE (eds.),
1974; KOMSSAROV, 1991; NORTON, 1984:227-251), esdevé un ámbitfonamentalper a l'estudi del
canvi i la variació cultural i lingüística (MALLAFRÉ, 1991).

obra pictórica és una veritable obra mestra i, tanmateix, ha patit múltiples problemes
prácticament des del mateix moment en que Da Vinci la va acabar. A mes a mes, les
diverses restauracíons a qué ha estat sotmesa al llarg deis segles no han fet sino agreujar la
situado. Finalment, el 1982 es va inciar la restaurado que hom té per "definitiva", dirigida
per la Dra. Brambilla. Després de 20 anys, l'equip de restauradors han retomat a l'obra la
vivor deis colors, la textura deis cosos i teles deis personatges, i l'expressió individuada,
plena de matisos, de cada profeta. S'ha rescabalat les ferides del temps (i de les
intervencions anteriors...). A mes, hom ha pres totes ls mesures per a la longevitat de l'obra:
visites en grups de només 25 persones, sensors de control de fums, humitats iflaixos,finsi
tot un absorvidor de pols al queal s'han de sotmetre els visitante... Pero queda un problema
que, segons els experts, no és poc important (GARCÍA GARCÍA, 2002: 41a):
"Queda, no obstante, una cuenta pendiente. Varios críticos se han pronundado ya al respecto,
en particular el superintendente del Opificio delle Pietre Dure de Florencia, Giorgio Bonsanti;
creen que "la cena" está duramente castigada por la completa ausencia de cualquier intento de
contextualización: la pintura flota en un frío vació que la empequeñece, entre paredes
desnudas y descuidadas. Bonsanti propone una recuperación de la sala que emule el antiguo
refectorio para el que Leonardo la había diseñado."
62

I encara també, en la mesura en qué siguen necessaris, ais ámbits céltic, anglogermánic i a
l'árab -andalusí, sobretot—.
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Aquest binomi pot ajudar-nos a donar satisfacció a les necessitats epistemológiques
derivades de la voluntat d'aprehensió de les obres literáries en la seua completa i
complexa globalitat, precisament per la pluridisciplinarietat que implica cadascun deis
seus tres vértexs, la qual, altrament, és propia de la romanística i deis reptes que ha
d'afrontar a les hores d'ara (BADIAIMARGARTT, 2000: 19-20):
"ais seus termes tradicionals [...], avui la romanística afegeix una nova atenció, dirigida al vessant
románic que forcosament descobrim en totes les ciéncies humanes i socials. A l'era de la
pluridisciplinarietat, on no fa acte de presencia la lingüística? I, arrelats que som a la Romanía, qué no
afecta les llengües romániques? Lingüística general i teoría del llenguatge. Critica textual. Antropología,
sociolingüística, llengües en contacte, pragmática. Psicolingüística, transtorns en l'ús de la Üengua.
Lingüística aplicada i didáctica. Comparatística, lingüística contrastiva, cognitiva, traductologia.
Etcétera."

Atendré a aqueixos dos factors ens forrará eines per poder teñir mes consciéncia
de Facte complex de la creació deis béns del nostre propi patrimoni cultural que
constitueixen les obres literáries al si de les seues relacions (o tradicions) romániques.
Almenys, tindrem mes informació:
1.

PEL QUE FA A LES OBRES ORIGINALS I LA SEUA TRADICIÓ LITERARIA
(GENÉTICA): com és que han estat creades pels seus autors (anónims o

coneguts) i quines característiques teñen en funció d'altres de semblants
de Fámbit románic: les intertextualitats literáries (o plagis);
coincidéncies en el tractament literari de tópics i temes genérics entre
autors de casa nostra i autors románics, que poden ser conseqüéncia
de coneixenca documentalment atestada o d'intertextualitat o de
possessió d'obres concretes, o, d'altra banda, de la pertanyenca a una
tradició cultural semblant o a circumstáncies históriques semblants
donades a aqueix espai que ja hem vist que Badia i Margarit
denomina "Romanitat".
D'aquesta manera, podrem atendré ais aspectes formáis i ais de
tradició cultural i transmissió deis textos. A l'albir de Chartier (2000:
245), amb coherencia amb el que exposem en aquesta tasca:
"Una historia de los textos es, por lo tanto, para mí, una historia de las diferentes
modalidades de su apropiación. Debe considerar, por una parte, que el "mundo del
texto" [...] es un mundo de objetos y de performances cuyos mecanismos y reglas,
a la vez, permiten y limitan la producción del sentido. Por otra, debe tener en
cuenta que el "mundo del lector" es siempre el de la "comunidad de
interpretación" [...] -a la que pertenece y que es definida por un mismo conjunto de
competencias, normas, usos e intereses. De ahí la necesidad de prestar una doble
atención: por un lado, a la materialidad de los textos; por otro al núcleo social y
cultural de los lectores."
Així la historia de la literatura sorgeix de Fanálisi deis discursos
textuals i del complex ñus de relacions que s'estableixen, al seu voltant
i a través d'ells, en el context en qué s'han generat i en al si de les
tradicions lingüística i cultural a les quals pertanyen. En la línia de
l'enunciació de Chartier, se sitúa Fordenació deis principis teórics que
es deriven d'aqueixa práctica textual en qué es fonamenta Festudi de la
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prosa castellana que realitza Gómez Redondo (1998: 11-12) i que
considerem rendible peí que fa a la tasca en aquesta tasca:
1. "La obra literaria logra armarse en el momento en que es portadora de
un peculiar código sígnico, en el cual se van enhebrando referencias
de muy diversa naturaleza, que descubren, siempre, el pensamiento
de la colectividad a la que se dirige. Por ello, un estudio de estas
características debe definir qué grupos sociales -la aristocracia, la
clerecía, la realeza— son los que necesitan de esa producción para
definir un modo de acercamiento a un mundo que sólo puede ser
comprendido desde la trama de valores que en cada creación logra
afirmarse." (GÓMEZ REDONDO, 1998: 11)
2. Per tant, "será tarea preliminar la fijación de unos contextos de
producción literaria que permitan comprender el sentido que cada
obra adquiere en virtud de la afirmación social e ideológica que, en su
interior, tiene lugar. Cualquier texto [...], por muy insignificante que
parezca, es una pieza básica de ese entramado referencial al que se
dirige y del que se van desprendiendo las intenciones -formales y
temáticas— que explican el proceso de escritura creado." Gómez
Redondo (1998: 11-12)
3. "Y tal es el orden: primero "proceso de escritura", después "proceso
de construcción literaria". Se considera esencial ese acercamiento al
modo en que un código lingüístico [...] va descubriendo sus
posibilidades expresivas, mediante una serie de realizaciones
formales" (GÓMEZ REDONDO, 1998: 11-12).
4. "Un "proceso de escritura" es, a tenor de lo dicho, un "discurso
ideológico", en cuanto que el lenguaje constituye una estructura de
pensamiento." (GÓMEZ REDONDO, 1998: 12). S'ha de teñir ben en
compte de quina manera es realitza una obra, la trama, l'argument, les
parts en qué s'estructura -si s'escaü—, l'estil... Ara bé, i en
concurrencia amb els altres punts -i en la línia de Chartier (suprd)—,
es tracta "de explicar cómo se organizan y evolucionan unas líneas de
contenido textual que son el mejor reflejo de esa mentalidad
colectiva." (GÓMEZ REDONDO, 1998: 12).
5. "Por ello, son esos ámbitos de configuración literaria los que acaban
impulsando un cuadro de relaciones genéricas. [...] Los géneros
literarios surgen del ajuste entre un pensamiento colectivo y el grado
de saber que transmiten los "discursos formales": cuando agotan sus
posibilidades de explicar o analizar el mundo o cuando aparecen
nuevas preocupaciones, corresponde al grupo receptor orientar la
identidad formal y expresiva con que deben crearse las nuevas obras."
(GÓMEZ REDONDO, 1998:12).
6. "La noción de "espacio textuaF se constituye, entonces, en soporte
especial de esta indagación histórica, por ser el único plano en el que
es posible apreciar el modo en el que el autor puede participar de la
obra que está construyendo" (GÓMEZ REDONDO, 1998: 12).
7. "La singularidad de cada obra procede, por tanto, de la serie de
categorías ideológicas, sociales, poéticas" (GÓMEZ REDONDO, 1998:
12).que han de tenir-se en compte en el context global de l'espai
textual concret de cada obra.
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8. Així, "esos marcos contextúales son los que permiten ordenar unas
líneas de desarrollo cronológico, una suerte de diacronía, que debe
ante todo determinar unas pautas de estudio, permitir el
reconocimiento de los marcos de producción textual, en los que late
una ideología que aspira a formar parte del propio proceso de
configuración sígnica y cultural que se está creando." (GÓMEZ
REDONDO, 1998: 12).
En aquest entrellat conceptual, que prova de cabdellar deis diversos
fils parats en la xarxa del text literari, l'estudi d'una literatura
"particular", en el nostre cas, la catalana medieval, en el context de les
seues relacions romániques, desplegará la seua validesa per a
rensenyament la considerado deis llocs comuns (els KOWOÍ XÓKOI, O
loci communes). Provinent de la retórica quintiliana -i els seus arrels
aristotélics—, aquest concepte és particularment útil per a Panálisi
literaria i cultural (i artística) (KAISER, 1968: 70-102; SEGRE, 1985:
339-366; TODOROV, 19839: 254-258). Els llocs comuns ho son perqué
pertanyen a l'ús o coneixement comú d'una tradició cultural
compartida, bé per decurs o evolució histórica, bé per formació
(ensenyament-aprenentantge) (LAUSBERG, 1975: §§260, 373-399,
400). Els "llocs comuns" no vol dir "idéntics". De fet, es produeix, en
l'ámbit románic medieval, una transformado, una evolució específica
que fa que, tot i les imbricacions i les relacions literáries trenades que hi
ha, es generen entimemes específics. L'análisi de traduccions de
clássics medievals románics ens ofereix bons contextos d'estudi
comparatistes i contrastáis precisament per calibrar les trajectóries
(paral-leles, tangents o interseccionades..,) deis llocs comuns.
L'estudi deis tópics -la Tópica— literaris manifesta la seua
veritable dimensió en la considerado de les relacions entre tradicions
literáries -i també, entre autors o obres en concret— si hi fem atenció
des de la perspectiva histórica, la qual posa de relleu la permanencia i
l'evoludó deis tópics i el seu valor com a constants histories (CURTTUS,
1938 i 19844), i és en la historia de la literatura on es manifesta
plenament fundonal, en l'anomenada "tópia retórica". Curtius (19844:
vol. 1,109), així, ens explica que:
"la retórica perdió su sentido original y su meta primitiva; en cambio penetró en
todos los géneros de la literatura y su sistema, artificiosamente elaborado, se hizo
común denominador, arte de la forma y tesoro de formas de la literatura. Este
hecho [...] hizo que también los tópicos adquieran una nueva función, que se
convirtieran en clichés literarios aplicables a todos los casos y se extendieran por
todos los ámbitos de la vida literariamente concebida y formada."

L'atenció, en la Historia de la Literatura, ais tópics porta a la
considerado del context historicocultural, que determina el grau de
coincidencia i especificitat deis 'llocs comuns" i resseguir-ne la
transformado en altres de nous (SAIZ, 1996). Atendre-hi des de la
perspediva de la traducció ens aportará moltes mes informacions i, a
mes, una necessária reflexió sobre el valor de la relació entre tradició i
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originalitat -o renovado— literatura d'unes i altres époques i, a través
d'aixó sobre conceptes com ara el d'autoria i, en definitiva, l'evolució
deis generes, del pensament, del coneixement, de les idees estétiques i
de la seua plasmado literaria. Reconstruir aqueixa evolució ens oferdx,
dones, una via globalitzadora, completa i complexa, per a l'estudi de la
literatura a fi de calibrar la imbricado, Fextensió i els límits del
caramull format per tres nusos fonamentals que interactuen i
s'influeixen: text-obra-autor-context (CURTIUS, 19844: vol. 1,122)
2.

com a cttransmissores" i
dinarnitzadores (importadores i exportadores) literáries i d'idees, a mes
d'indicador interessant per a la Historia de la Llengua (NADAL & PRATS,
1982-1996; WrrrLiN, 1991). Les traduccions han estat fonamentals en la
constitució de la cultura románica i de la seua producció literaria.63 Al
llarg de la historia, la traducció ha tingut una fundó ben significativa
en la conformado de íes diverses cultures literáries i científiques. No
es tracta només d'un fet que es dona en el Renaixement, amb el
poder intel-lectual deis humanistes (primer els italians i, després,
mentre FHumanisme s'escampa per Europa). Abans hi havia hagut
molts casos. Podem citar la tantes vegades anomenada Cancellería
Reial o, abans, l'Escuela de Traductores de Toledo (LAFARGA, 1996;
VEGA, 1994; SANTOYO, 1987). La traducció ha estat considerada un
element estratégic en la concepció del poder i en la seua aplicado,
així com també en el desenvolupament de les llengües "nacionals"
(PAREDES NÚÑEZ & MUÑOZ RAYA (eds.), 1999). La traducció és, alhora, un
indicador sodal i un element actiu de les poderoses forces del canvi
cultural i lingüístic (MARTINES, 2001 [2002]; VÁZQUEZ, 1996; VAN
2
HOOF, 1991; GARCÍA YEBRA, 1989 ). Tinguem present 1'apostiHa
amb qué els redactors deis Reports de la recerca a Catalunya.
Literatura Catalana (medieval) expliquen la importancia de l'estudi
de les traduccions, ates que:
PEL

QUE

FA A LES TRADUCCIONS,

"algunes de les quals [—de les traduccions—] engendren la gran prosaartísnea
del XV, alhora imitativa i creativa."

En les nostres lletres hi ha un corpus ingent de traduccions i
amb una gran diversitat pel que fa a la mena, les técniques, el genere,
els estils, les expectatives, els objectius i els criteris lingüístics
aplicats (NADAL & PRATS, 1996; MUÑOZ MARTÍN, 1995; MARTINES,
en premsa b). No oblidem que el nombre, la mena i la qualitat de les
traduccions importades a una llengua i de les exportades d'aqueixa
llengua a d'altres, és un símptoma forca fiable de la qualitat, de la
valúa, de l'impacte, de la influencia d'aqueixa llengua, d'aqueixa

BADIA I MARGARTT, 2000: 12: "La literatura culta en romane sovint es fa a base de
traductions de la llengua clássica."
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cultura, d'aqueixos productes... i fins i tot d'aqueix "estat" en el
context internacional. A mes, també indica el grau d'interconnexió
entre aqueixa cultura i les que li son a l'entora. En aquests dos
sentíts, 1'estudi de les traduccions i de la traductologia ens pot formr
informacions valuoses peí que fa a la transmissió de les idees
estétiques romániques i peí que fa a la historia de la literatura, de la
llengua i de la cultura catalanes.
Aba es desprén, peí que fa a la historia de la literatura i de la
cultura, per exemple, de 1'análisi que Lola Badia fa de la versió
catalana -anónima— del Decameron de Giovanni Boccaccio,
acabada el 1429. Aquesta traducció es relaciona "amb la vida
cultural d'un suposat estament burgés consumidor de literatura up to
date, al marge deis 'erudits' o 'humanistes' de la Cancellería Reial i
al marge deis ambients pietosos i medievalitzants que protegía la
reina María, esposa del Magnánim"64 Hi ha un context social i
cultural divers, el mateix amb el qual relaciona aquesta estudiosa la
Griselda en la versió de Bernat Metge.
Peí que fa a la historia de la llengua catalana, podem reportar,
com fan Nadal & Prats (1996: 208), el Prólech de Ferrando Valentí a
la seua traducció catalana de les Paradoxes de Tul-li Cicero:65
"Hi ha diferente elemente que fan d'aquest próleg un document particulaxment
interessant per a la historia de la llengua catalana: ens mostren una sensibilitat
educada en l'ambient i en els criteris de rhumanisme itaüa contemporani. El punt
de partenca és el reconeixement del valor exemplar deis clássics [...]. Advertirá la
clara consciéncia histórica amb qué empren el seu treball: l'inscriu -seguint
aquells majors damunt recitáis e infinits altres— en una tradició europea que va
deis passats ais tnoderns e moderníssims, i en una tradició nacional que és el
primer de dibuixar."

A mes a mes, la traducció pot ser la clau que permeta els estudis
literaris románics i, en general, qualsevol altre fonamentat sobre
materia primera multilingüe. Com diu Shoaf (1997: 78):
"responsible medievalists must appeal to hterary theory for an epistemology and,
indeed, an ontology of translation that can enable them to teach monumento of
medieval Europsan hterature in translation without sacrificing all of the
irreductible difference of their original languages and cultures."

En definitiva, ja ho va dir, a casa nostra, Ferrando Valentí mateix,
en la seua versió de les Paradoxes ciceronianes, quan justifica

64

Pot resultar d'interés acarar aqüestes evolució "social" amb la que es produeix a altres
indrets, amb una altra estructura social i, alhora, amb uns "lletraferits" coetanis ben influits
també pels models románics, com ara Anglaterra (LBLLEY, 2001) .
65

Vid. ací també: BADIA, 1994; MORATÓ, 1959; BARCELÓ & ENSENYAT, 1996; MARTINES &
ENSENYAT, 2003 [enpremsa].
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históricament la traducció "de molts llibres e obres de una lengua en
altra, que per rao poguessen a molts valer e aprontar". Tot aixó amb
una funció didáctica de les llengües vulgars "per ensenyar e erudir lo
vulgo e popular, lo qual comunament és ignorant de lengua erudita e
latina" (NADAL & PRATS, 1996: 207).66
Com sentencia Chartier (2000: 246-247) peí que fa a un tipus de munió
pluridisciplinarietat com la que ens plantegem en aquesta tasca:
"Relacionar la diferencia que fundamenta -diversamente!— la especificidad de la "literatura" y las
dependencias -múltiples— que la inscriben en el mundo social: tal es, a mi entender, la mejor
formulación del encuentro necesario entre crítica textual y la historia cultural. Se trata, por lo tanto, antes
que nada, de construir un nuevo espacio intelectual que obligue a inscribir las obras en la serie de
condicionantes que las limitan, pero que también hacen posible su producción y su comprensión. El
cruce inédito de enfoques que fueron durante largo tiempo ajenos entre sí -la crítica textual, la historia
del libro, la sociología cultural— intenta dar cuenta deraíproblema fundamental: comprender cómo la
recepción particular e inventiva de un lector singular -o de un oyente o de un espectador— está
mediatizada por una serie de condicionantes complejos y entrecruzados: los efectos de sentido buscados
por los propios mecanismos de la escritura; los usos y las recepciones impuestas por las formas de
"representación" del texto -en lo escrito o en la voz, en el volumen o en el codex, en el manuscrito o en
lo impreso, sobre la escena o en la lectura, en el Vibro o en la pantalla, etc.—; las competencias, las
categorías y las convenciones que gobiernan la relación de cada comunidad con los diferentes
discursos."

I tan precisa és per a la recerca com per a la docencia, aquesta pluridisciplinarietat.
Ai» ja ho conclo'ía la revista Specuhcm a través de Farticle de Gath sobre "doctrina"
docent deis estudis de literatura medieval (GATH, 1991: 600 i 602):
"Finally, medievalists cannot afford to restrict themselves to a singlé discipline. There is, of course, no
substitute for mastery of one's chief discipline, andthis requires almost all our energy. But for the sake
of both our teaching and our research, we need to be not uninformed in other áreas. For students,
informedbreadth will invariably be stimulating; in our research the results can often beffluminatingfor
more than one group of specialists.
[.-]
To be a medieval historian or literary scholar or art historian or whatever is, within a basic discipline, to
make a scholarly commitment in which it is virtually impossible to restrict oneselfto a single method of
a single body of materials. Gone is the time when narrow philology or diplomatic sufficed
methodologically or pedagogically to build the career of a medievalist. One must know some
palaeography, one must know something about the physical culture and its artifacts; one must introduce
students to an alien culture, a distant time, and strange ways of proceeding."

Som del parer que aba podrem contribuir a la formació defilólegs.De fet, aquests
factors, amb els raonaments realitzats, poden contenir bona part deis requisits del perfil del
filóleg. Pero aixó tampoc no és nou. Ja trobem aqueixos "requisits" deisfilólegsavant la
lettre en textos explícitament referits a practiques (professionals) que teñen molt a veure
amb la munió de literatura i traduccions (coneixement multilingüe i multicultural) que
proposem ací, etc.

Podem completar la perspectiva, en aquest sentit, amb BADIA, 1994: 161-184; i
COPELAND, 1987: 143-154.
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En aquest sentit pot ser ben iHustratiu Finforme derivat de les visites fetes, en
1572, a les impremtes de Granada i Alcalá d'Henares per orde de Felip II (MARTÍNEZ RUIZ,
1968; DADSON, 2000: 98) perqué "entre los libros que se imprimen en estos reinos ay
comúnmente muchos errores, y faltas, que resultan grandes inconvenientes" (MARTÍNEZ
RUIZ, 1968: 95-96). L'informe fa una crida perqué en les impremtes se cerque persones
doctes per a l'ofici de componedors i correctors i que tinguen un perfil ben determinat:67
"y que estos, especialmente los correctores, fuesen buenos gramáticos, ortógrafos leídos en artes
liberales, que aunque la obra que se imprime sea de una sciencia particular, andan tan trabadas y
hermanadas las sciencias y artes entre sí, que siempre en una se ofrece algo de las otras, de claro juicio,
que entiendan theologia scolástica, y alguna scriptura y letras de humanidad y si fuesen entendidos [...] y
muy vistos y leídos y de juicio comprehensivo, sería muy mejor."
En 1619, Gonzalo de Ayala, en la seua Apología de la impremta, va completar aqueix
perfil (INFANTES, 1982,39; DADSON, 2000: 98):
"El Corretor (que huuo antiguame[n]te y ay muchos graduados en las Vniversidades en diferentes
ciencias) ha de saber Gramática, Ortografía, etimologías, Apuntuación, colocación de acentos, tener
noticia de las Ciencias y buenas letras, haziéndose capaz del assumpto del libro que se imprime,
conocimiento de Autores, de caracteres Griegos y Hebreos, cifras Médicas, Astrológicas, abreuiaturas
escolásticas, reglas de Música para libros de Canto [...] Elocución y Arte para emendar barbarismos,
solecismos, y otros defetos que se comete[n] en Latín y Romance, saber el compartimiento de las
planas, para que salgan en orden, y numerosos, y cuenta para los folios. Demás desto ha de tener el oydo
atento a lo que se lee, la vista a lo que mira: el entendimiento a la contextura de lo que se corrige para
emendar faltas, y tanta ate[n]ción, que cualquiera defeto corre por su cuenta."
Finalment, sia'ns permés reportar les condicions del perfil del corrector que
indicava Joseph Moxon, que proposa, en 1683-1684, uns "mechanik exercises" sobre la
edició (MOXON, 1962: 246-247):
"A Corrector should (besides the English Tongue) be well skilled in Languages, especially in those
that are used to be Printed with us, viz. the Latín, Greek, Hebrew, Syriack, Caldae, French, Spanish,
Italian, HighDutch, Saxon, LowDutch, Welch, &c. neither oughtmy innumeratíngonly thesebeastínt
to his skiU in the number of thern, for manytimesseveral other Languages may happen to be Printed, of
which the Author has perhaps no more skill than the bare knowledge of the words and their
Pronunciations, so that the Orthography (if the Corrector have no knowledge of the Language) may not
onty be false to its Native Pronunciation, but the Words altered into other Words by a little wrong
Spelling, and consequantly the Sense maderidiculous,the purpose ofit controvertible, and the meaning
of the Author irretrievably lost to all that shall read it in After times.
He oughttobevery knowinginDerivations andEtymologjes of Words, very sagaciousinPoí'«tíng,
skilful in the Compositers whole Task and Obligation, and endowed with a quick Eye to espy the
smallestFaw//.

En aplicació de l'informe de Qualitat de la titulado de Filología Catalana (2000) i del
que hem exposat quant al context professional i la docencia del departament, bona part de
Factivitat de les practiques pre-professionals que qui subscriu ha organitzat pal si del
Deptartament se centren en la correcció de textos. El Departament organitza un Máster
Universitari (II edicions) i diversos cursos d'Especialista Universitari en Tradueció General
i Específica i Correcció de Textos-dirigits per qui subscriu—.
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But I shall say no more of his qualifications; but suppose him endowed with all necessary
accomplishments for that Office."
A Italia la correcció era una activitat plenament filológica, ates que aquesta
activitat era "fornita no solo da studenti universitari, maestri di grammatica o di retorica,
ma anche da professori universitari e da molti insigni umanisti" (COLLA, 1984: 41). Ho
veurem ciar si pensem, per exemple, en 1'Academia Aldina de Manuzio.
Ferrando (1999) ens il-lustra magníficament sobre el paper deis primers editors
(1473-1523) a casa nostra en lafixaciódel cátala modern. Hem de teñir en compte que les
in tenses relacions amb la Italia d'aleshores degué de teñir no poc a veure amb la
introducció de la impremía a la Corona d'Aragó i amb les maneres de fer en els obradors,
també peí que fa a la correcció deis textos (FERRANDO, 1999: 114):
"el naixement de la nostra impremía degué estar estretament relacionat amb els cercles humanistes de
les respectives dutats, tal i com també ocorria a Italia. Aquests cercles, integrats majoritariament per
professors universitaris, notaris, juristes, eclesiástics ifiíncionarisde la Cancellería Reial -des del 1494,
Consell d'Aragó—, deis arxius reials de Barcelona i de Valencia -aquest creat el 1429— i de les
escrivanies municipals de les grans ciutats, especialment les de Valencia i Barcelona, no sois impulsaren
l'establiment de la impremía i la publicado d'un determinat tipus d'obres -textos deis clássics grecs i
llatins, gramátiques, vocabularis, etc.—, sino que influíren decisivament en la formulado de les noves
pautes gráfiques, gramaticals i léxiques del cátala que feren servir els curadors de llibres, els curadors de
les impremtes i els copistes de manuscrits."

Els correctors deis llibres -o curadors— son "vertaders protagonistes de la tasca de
regularització, modernització i ennobliment del registre escrit del cátala" (FERRANDO,
1999: 115) i van fer un "gran servei" ates que "en imposar a la impremía uns criteris de
regulariízació i de modernització lingüística, van contribuir, conscientmení o no, a la
cohesió iníerna de la llengua caíalana i alhora la van homologar a les alíres grans llengües
europees de cultura" (FERRANDO, 1999: 125). Finalment, com a balanc de totes aqueixes
cures, Ferrando afirma (1999: 133), eníre les conclusions lingüístiques i estilísíiques a qué
arriba:
"El cátala deis textos impresos durant aquesta época, molt influít per rhumanisme, revela una
simplificado gráfica i una modernitzadó gramatical i léxica que l'homologa amb les grans llengües
veínes. El model lingüístic que imposá la impremta, consolidat grácies a una intensa activitat editorial,
va ser dedsiu per a la continuítat del cátala com a llengua de cultura durant segles de subordinado
política i transculturadó. Fou un model cuite i alhora modern. A través deis seus usuaris mes preparats,
el cátala compartí amb les gran llengües vemes la voluntat d'elevar-lo a la dignitat que aqüestes havien
adquirit grácies al recurs al llatí. ParaHelament, també manifestá una voluntat de modernització
estilística, allunyada de 1'estil artitzat de les darreries del segle XV. Així dones, el llatí no sois va
ennoblir el cátala escrit, sino que va actuar d'element cohesionador d'una llengua políticament
desemparada i culturalment en crisi."

I aixó va ser tasca de persones que complien amb molts deis requisiís del fílóleg
(FERRANDO, 1999: 133):
"La meritoria tasca d'actualització i dignificado literaria del cátala de la primera impremta no hauria
estat possible sense Fimpuls renovador d'una nómina selecta de notaris i juristes que, tocats d'esperit
humanista, o almenys amb una fina sensibilitat lingüística, intervingueren actívament en la vida editorial
de l'época, i sense una nómina molt mes nombrosa, gairebé sempre anónima, de runcionaris reials o
munidpals, eclesiástics, professors i estudiants que, generalment ben formats en les escoles de
gramática, en les aules universitáries, en les institudons eclesiástiques i en les escrivanies munidpals, es
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dedicaren a les tasques que correcció lingüística. Grades a ells, una part considerable deis textos
impresos catalans de les dues o tres primeres décades del segle XVI presenta una notable regularitat
gráfica i gramatical i una apreciable voluntat de modernització léxica."

Tenim una documentació medieval molt significativa de la importancia de la tasca de
correcció d'impremta i deis efectes que pot teñir per a la nostra historia literaria, cultural i
lingüística. Es tracta deis interrogatoris a qué la Inquisició de Valencia va sotmetre cap al
1483 Daniel Vives, el cirurgiá Andreu Forcadell, el P. Jaume Borrell i mossén Berenguer
Vives de Boyl, que van estar relacionáis amb la impressió de la Biblia valenciana (NADAL
& PRATS, 1996: 377-379; VENTORA, 1993: 151-230). Així, el 12 d'abril de 1483
interroguen Daniel Vives i la primera pregunta no pot ser mes reveladora:
"Fonch interrogat en la correcció de hun original de una biblia escripia en vulgar, de mossén Berenguer
Vives de Boyl: com hi és entrevengut e qué és lo que hi ha fet."

Les respostes ens informen d'una serie de fases i passes de correcció ortográfica,
morfosintáctica i textual ("de la sentencia") i traductológica, que ens indiquen que hi
degué haver un original o model de la Biblia valenciana de procedencia occitana, que a
mes n'hi havia un altre model llatí, que algú llegia i manava a f altre que ho "adobes"... i
que hi calgué fer faena... i que algún, en algún moment, no la va fer bé del tot i calgué ferne revisions, i algú se'n va fer arrere "peí gran traball" que aixó comportava (NADAL &
PRATS, 1996: 377-378):

"[mestre Andreu Forcadell va proposar a Daniel Vives d'] entrevenir en corregir un original de una
biblia qui-s devia estampar en vulgar, quant a rhortografia e quant a la sentencia. La qual correcció ell
havia de fer ensemps amb mestre Borrell, frare de prei'cadós, e llavós inquisidor. [...]
E aprés, los dos [Daniel Vives i el P. Jaume Borrell -dominica—] comencaren a corregir un original de
una Biblia en vulgar llemosí la qual solia ésser d'en Llagostera. E per quant havían gran traball de mudar
los vocables limosins en valencia, dexaren-se de corregir dit original. E mestre Andreu hagué un original
de una Biblia de Mossén Berenguer Vives de Boyl.
[•••]
Lo qual original ell, amb mestre Borrell, comenca a corregir en la forma següent: co és, que mestre
Borrell tenia una Biblia d'estampa en llatí, e ell tenia la de mossén Boyl. E ell llegia en la de vulgar e
mestre Borrell corregía, dient a ell: 'Adobau axó'. E ell adobava-ho, segons mestre Borrell deia. E en
esta forma corregjren quatre o cinc quinterns, poc mes o menys."

Jaume Borrell se'n cansa i es va reservar la tasca de "consultor" per "si en Daniel
Vives en res dubtava". Encara va acabar la traducció del tercer llibre "de FEsdras lo qual
mestre Pineda havya comencat de traduyr", i Fhavia de mostrar a la consideració, a
mesura que el fes, del bisbe, Jaume Peres. Hi va participar en la correcció també fia
Comes, pero Vives "hi tenia a recorregir". També va participar, segons el testimoni
d'Andreu Forcadell, també cridat a declarar peí tribunal de la Inquisició— un tal mestre
Rovira peí quefe.a la 'Biblia escrita en llengua llemosí". Pero aquest, "perqué havia gran
treball en mudar los vocables llimosíns a la llengua valencia, cessá de fer dita correcció."
(NADAL & PRATS,

1996:378).

Tot aquest pía de treball peí que fe a la Biblia valenciana permet, a l'albir encertat
de Nadal & Prats (1996: 380), "una conclusió que ens sembla important en una historia de
la llengua":

85

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

"En les declaracions de tots els testimonis f...] es repeteix que el text imprés és el resultat d'una labor
d'adaptació d'un text antic. Aquesta operació és formulada fonamentalment com un treball de correcció
que consisteix a: mudar los vocables llemosís en lengua valenciana."

Aqueixes tasques i el que hem vist que hom demanava que sabessen fer els correctors
d'impremta en própies de veritables (pre-)filólegs aplicáis i amb un bon domini deis
fonaments de la Uengua i la tradició cultural. Pensem, per exemple, en els casos, ja ben
coneguts, de Pere el Cerimoniós o d'Alfons el Magnánim, que exigien obres, copies i
traduccions fetes amb cura i, alhora, amb prestesa.... Per tot aixó hem parat atenció a la
impremía i, en general, a la plasmació formal deis textos com a conseqüéncia d'un procés
cultural, literari i lingüístic.
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6.1. LES TRADUCCIONS, EINES PER A LA HISTORIA DE LA CULTURA

La historia de les traduccions així com també de les diverses teories i praxis
traductológiques a la Corona d'Aragó medieval ens ofereix moltes possibilitats d'estudi,
en les quals no han aprofimdit gaire els estudiosos. Si féiem una passejada per les
Uetres de la Corona d'Aragó, comprovarem que hi ha un corpus ingent de traduccions i
amb una gran diversitat peí que fa a la mena, les técniques, el genere, els estils, les
expectatives i els objectius. No oblidem que el nombre, la mena i la qualitat de les
traduccions importades a una llengua i de les exportades d'aqueixa llengua a d'altres, és
un símptoma forca fiable de la qualitat, de la valúa, de l'impacte, de la influencia
d'aqueixa llengua, d'aqueixa cultura, d'aqueixos productes... i fins i tot d'aqueix estat en
el context internacional. A mes, també indica el grau d'interconnexió entre aqueixa
cultura i les que li son a l'entorn. En aquests dos sentits, l'estudi de les traduccions i de
la Traductologia ens pot fomir informacions valuoses peí que fa a la transmissió de les
idees estétiques, literáries i lingüístiques.
La Corona d'Aragó importa obres de l'árab, de 1'anglonormand, del grec, del
francés, de l'hebreu, de l'italiá, del llatí, de l'occitá, del portugués, i de l'espanyol; i
exporta traduccions, és a dir, té obres tradui'des a l'árab, a l'anglés, al francés, a l'italiá,
al llatí i a l'espanyol68 El context ric, dinámic, influent internacionalment de la Corona
d'Aragó deis segles XTV-XVI és ben indicat per desenvolupar projectes de recerca com
el que ara i ací hem desplegat.
Son molts els autors de llavors per ais quals la traductologia és ben significativa
quan no essencial. Molts son traductors, pero molts altres que no ho son també es basen
en les traduccions a fi d'establir els elements fonamentals de les seues idees o del seu
estil literari; son receptors de les tradicions literáries i de la cultura del seu temps i deis
clássics, que reelaboren i adapten (HOLLANDER, 1959; FANG, 1959).
L'estudi de les traduccions obra d'autors hispánics medievals i del Renaixement
1982; RADICE & REYNOLDS (eds.), 1987; RECIO (ed.), 1995; SAVORY, 1968)
pot ser ben instructiu sobre les seues estratégies compositives generáis, així com també
per fer una mica mes de llum sobre els mecanismes estilístics concrets que hi feien
servir, sobre la manera com reutilitzaven, traduien o simplement traslladaven de
context i de cotext les obres (completes) o els lléneos o les üesques de text que traduien
(CHAVY, 1981). En definitiva, la Traductologia ens pot aportar cabals d'informació que
ens permeten conéixer millor de quina manera componien i redactaven aqueixos autors
i, a mes, fer-ho amb perspectiva comparatista i, en el nostre afany concret, románic
(BUTTERWORTH, 1994: 19-35; KELLY, 1990: 399-873; BASSETT-MCGUIRE, 1980;BOVTE,
1961). Coincidim amb García Gabaldón (1996: 126) quan afirma, amb trellat:
(RUSSELL,

68

Quant al cas, per exemple, del Tirant, també exporta, en l'actualitat, a altres llengües mes:
finés, neerlandés, suec o xinés.
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"Toda traducción constituye, de hecho, una operación comparatista, ya que opera, al menos, sobre dos
lenguas y, en el caso de la traducción literaria, sobre dos literaturas. [•••] [DJesde una concepción de la
traducción como reconstrucción fondada en la búsqueda del análogo, es posible situar la traducción
literaria en el centro del comparatismo. Es más, nos atrevemos a afirmar que la traducción literaria
constituye, desde una perspectiva menos superficial, tanto respecto del saber y de la cultura humana
como de la dificulta y complejidad, la esencia del comparatismo, ya que ha sido, es y será el más alto
género de traducción, la opción más inasible y profunda a que puede enfrentarse todo traductor y,
correspondientemente, toda reflexión traductológica; en ella, la elevada complejidad del lenguaje que
aborda, la actividad estética y de pensamiento que éste representa, pone de manifiesto la calidad intensa
del soporte verbal del Espíritu. Es evidente que, algunas grandes operaciones comparatistas -desde las
traducciones de la Biblia a las de Platón, desde la escuela de Toledo al idealismo alemán— han sido
operaciones de traducción. Urge, creemos, la recuperación de la tradición de las traducciones desde una
nueva perspectiva comparatista."

Aqueixos contactes culturáis a través d'elements traductológics teñen una base
lingüística (JACKOBSON, 1959). A mes, podrem comprovar de quina manera les
traduccions, en la mesura que son productes del contacte de llengües (encara que siga
un contacte puntual, només per a la traducció i com a mínim de dues, Foriginal i la de
recepció o meta...), contribueixen al canvi lingüístic, en termes d'introducció, per
exemple, de cultismes (CARNE-ROSS, 1961). Nadal & Prats (1996) ho han estudiat
forca i ho han clarificat per a Fámbit del cátala -i ens hi referirem infra—. També
podem veure clars els "guanys" que les traduccions van significar per a la millora de
Fespanyol medieval (CARR, 1982), almenys quant ais cultismes (HARRIS-NORTHALL,
1999; COLÓN, 1989; CLAVERÍA NADAL, 1991; BUSTOS TOVAR, 1974; GODDARD, 1980;
69
LAWRENCE, 1985). Aixó feia rninvar la pobresa de Fespanyol, com ens diu Dworkin

(2002: 424):

"Los letrados de los siglos XTVy XV que querían verter al castellano la sabiduría del mundo clásico se
lamentaban de la pobreza léxica de la lengua vernácula en comparación con la superioridad, riqueza y
variedad de la lengua de Roma, queja que se convertía en un tópico de los prólogos de las traducciones
del siglo XV."

Ja només en el segle XV hi va haver quinze traduccions de Fitaliá a Fespanyol
(ALVAR, 1990) i els seus efectes no van ser neutres, ni en els elements lingüístics
específics (GÓMEZ CAPUZ, 1998; HERRERO INGELMO, 1985; Vozzo, 1983), ni en les
idees o concepcions lingüístiques, com ara peí que fa a Alfonso de Cartagena
(MORRAS, 1995, i 2002; IMPEY, 1972; SCHOLBERG, 1954) o don Enrique de Villena
(CÁTEDRA, 2002; CÁTEDRA, 1989; CÁTEDRA (ed.), 1989; PASCUAL, 1974; SANTIAGO

De manera semblant a la millora que va experitmentar de manera análoga la llengua anglesa,
amb l'exercici traductológic i a través de traduccions d'autors de referencia. Aixó va ser una
mica" mes tard, en temps deis Tudor, també a partir deis autors italians i quant, en concret, a
l'adopció de Fanomenat "plain style" com a model
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1979; RECIO, 1995;
en fa sinopsi aclaridora:

LACUESTA,

RECIO

& MARTÍNEZ, 2002)7" Dworkin (2002: 425) ens

"En el siglo XV, se llevaron a cabo en España traducciones del latín, del italiano, del trances, y de los
otros idiomas peninsulares. En no pocos casos una traducción o romanceamiento de una obra latina se
basaba en una versión intermedia en otro idioma vulgar, sobre todo italiano. [...] Varios adjetivos cultos
aparecen con -e en textos del siglo XV: p. ej.facile, diflcile, debile, utile. Estas variantes se prestan a una
doble interpretación. Pueden representar un intento de adaptar estos adjetivos con su acentuación latina
esdrújula. Puesto que estas variantes salen en obras de autores que conocían y manejaban el italiano
literario, p. ej. Enrique de Villena, el Arcipreste de Talavera, Juan de Mena, y en traducciones de obras
italianas, no se puede descartar la posibilidad de que algunos presuntos latinismos procedan de la lengua
italiana literaria (donde se percibían como latinismos) o que hayan seguido caminos distintos según el
escritor/traductor para entrar en el castellano del siglo XV'

En aquest procés va ser essencial "el papel desempeñado [...] por Aragón, que
gozaba de una relación más íntima con la cultura y lengua italianas. [...] varios [...]
latinismos se documentan por primera vez con cierta frecuencia en textos del siglo XTV
procedentes de Aragón" (DWORKIN, 2002: 425).71

LEdat Mitjana és una época clau també per a la historia de la traductologia, i,
en concret, de la catalana (BADIA, 1991: 31-50). Els regnats de Pere el Cerimoniós i
d'Alfons el Magnáriirn, potser, representen els dos moments mes intensos i importants
peí que fa a la historia, la ciencia i la cultura de la nostra Corona. Ara els podem
prendre com dos referents per exposar amb una mica mes de detall la nsotra recerca:

6.1.1. ABANS DEL REGNAT DE PERE EL CERIMONIÓS
En la primera meitat del segle XTV i fins l'inici del regnat del Cerimoniós, no hi
ha gaires versions d'obres de ficció. Sobretot hi ha traduccions de textos jurídics
(Forum iudicum, Usatges), medies (Regiment de semitaf), astrológics i d'altres branques
científiques. També hi ha versions d'obres de pietat; de fet es tracta de les primeres que
hom té documentades a la nostra llengua, com ara la Llegenda amia o els Diálegs de
Sant Gregori o versions de textos bíblics (la Biblia versificada de la Colombina), i
algunes obres de mena histórica. Sembla que no deu ser causal aquesta tria temática en
les traduccions... La Corona d'Aragó es trobava en un període de reafermament intem
(per exemple, encara tenia els seus territoris dividits —territoris peninsulars ibérics per

El cas de Don Enrique de Villena pot ser ben bé paradigmátic ates que sabia cátala i, de fet,
escrivia en cátala. Així, per exemple, Los doce trabajos de Hércules és una obra que va compondré
primer en cátala -esperem amb cobejanca de Pedro M. Cátedra per fi en faca l'edició, tant de
temps anunciada...— i deprés se la va autotraduir a l'espanyol. L'análisi traductológica acarada
(lingüística i estilística) podría ser de gran interés (CÁTEDRA (ED.), 1994-2001: 1; MORREALE,
1954; MORREALE (ed.), 1958)
71

Vid. MACKENZIE, 1984.
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una banda i, per 1'altra, el Regne de Mallorca—, renfrontament directe amb Castella
peí sud de l'antic Regne de Valencia o els conflictes sempiterns amb raristocrácia
aragonesa), i d'inici del seu expansionisme internacional (renfrontament directe amb
Franca i el papat per la conquesta de Sicilia...).

6.12. EL REGNAT DE PERE EL CERIMONIÓSIFINS AL DEL M A G N Á N I M

El regnat del Cerimoniós és un temps de posats vitáis i literaris diversos, un
temps efervescent, de diversa i nombrosa producció literaria, frontissa entre diferents
menes de concepció de la literatura. És efervescent un ideal de món —i la seua
expressió literaria— que s'escola i assoleix expressions llampants mentre un altre hi
pren forma.
La cort del Cerimoniós era punt de referencia de poetes, joglars i cavallers de
tot arreu. Fins i tot ell mateix, a mes de ser cronista del seu propi regnat i de ser el
potenciador de la Cancellería i de la seua activitat de traducció, feia versos i en tot aixó
seguia la veterada tradició deis monarques de la Corona d'Aragó. Del seu puny no se'ns
conserva cap composició. Pero sabem peí seu propi testimoni que s'hi va dedicar quan
era jove —recordé que Joan Fuster va deixar de fer versos perqué també deia que és
cosadejóvens.
Peí que ara ens fa al cas, son especialment interessants els versos que Pere UJ
va trametre al seu fill menut, que seria Martí I Mumá, sobre la manera d'armar cavallers. En l'Arxiu de la Cancellería, constaven com a escrites "en llemosí les presents
cobles". És una pega cadenciosa, farcida de preceptes de l'Orde de la Cavalleria (RUBIO
ILLUCH, 1914: 219-247).
Ben bé podríem dir que el Cerimoniós és el primer rei governant. No és conqueridor, encara que amb ell es van assolir els ducats grecs i la Corona d'Aragó va
dominar —amb permís de Genova i de Venécia— la Mediterránia tota. La seua és la
primera cort sedentaria, organitzada, burocrática (SALRACH, 1984: 753-772; RlQUER,
1987: 22-23). El Cerimoniós no sois va fer Xordinació de la Cancellería Reial, veritable
"taller literari, historiográfic i jurídic" (GuBERN, 1987: 48). Va protegir les arts
(ALCOLEA I BLANCH, 1987), les ciéncies, les lletres i la traducció com a activitat
d'innovació cultural i científica -i, també, literaria i lingüística— (BADIA, 1991a;
CONTAMINE (ed.), 1989; ARDEMAGNI, 1995; MARTINES, 2001 [2002] i en premsa b).
Peí que fa a les ciéncies, especialment les aplicades, val a dir que el regnat del
Cerimoniós no té comparado amb d'altres reis catalanoaragonesos (ROMANO, 1981:
26a [558a]). A mes del desenvolupament de la cartografía (SAMSÓ, 1981), durant el seu
regnat podem comptar amb diverses traduccions d'obres importants, sobretot, árabs. Hi
ha dos tractats medies ben remarcables: el Libre de la figura de l'uyl, versió de Joan
Jacme, professor i canceller de la universitat de Montpelher, i el Libre de les medecines
particulars, trasllat anónim de l'original d'Ibn Wáfid. Tenim noticia d'una versió de el
Fragani, en romane o en llatí, així com també de diverses traduccions del llatí a
l'hebreu. No sois es tracta de traduccions de texts científics i, sobretot, medies, sino
també d'una intensificado -en nombre i qualitat— de la práctica de la medicina.
Romano (1981: 28a [560a]) parla de llistes de «mes de 200 noms de metges jueus i
només per al període 1350-1391».

90

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

També es tracta d'un avan9 considerable en la concepció, disseny i
desenvolupament d'instruments per a observacions astronómiques i en l'establiment
d'almanacs i taules astronómiques. En aqüestes dues ultimes qüestions, durant el temps
de Pere IV van circular, sota la denominado de taules de Pere el Cerimoniós, dues
obres en l'elaboració de les quals el monarca va estar molt interessat. La primera va ser
el fruit de les observacions que van fer, de 1361 a 1366, Pere Gilbert, mestre en arts i in
astroTum scienciam peritissimum, i el seu deixeble Dalmau Ses-Planes. Aquest va
continuar l'obra quan, el 1362, el seu mestre va morir (GASCÓN URIS, 1998-1999).
Aquesta obra sois era un almanac, encara que válid des del 1361 fins al 1433. Pere el
Cerimoniós, pero, volia alguna cosa mes i va encomanar unes autentiques taules astronómiques a Jacob Corsuno, jueu d'Espanya.
Pere IV també va propiciar el conreu de l'astrologia i l'alquímia, pseudociéncies
que, de retruc, van ajudar el progrés de la ciencia. El rei tenia molt d'interés, i mes
encara el seu fill Joan, futur Joan I, per l'astrologia i per ralquímia. De fet, a mes deis
diversos llibres que se'n conserven a la biblioteca reial, sabem que el 1373 Pere IV va
encomanar a mestre Bartomeu de Tresbéns una obra astrológica i que el 1359 ja
n'havia encomanat una a dos astrónoms. El tractat de Tresbéns té una valúa singular ja
que sintetitza els dos corrents astrológics que llavors hi havia a Europa: l'astrologia
grega (o de cossos) i l'árab (o de parts i cossos).
El regnat de Pere el Cerimoniós és la connexió —mes intensa, si mes no— amb
la cultura i literatures foránies (RUBIO ILLUCH, 1914: 219-247; RlQUER, 1984: 480).
Crescini (1917: XLVl), en aquest sentit, ens diu que aleshores les terres de la Corona
d'Aragó
"si assimilarono la cultura straniera con la gran copia delle traduzioni d'ogni materia, si puó diré, cosi dal
latino come dalfrancesee dal provenzale, e accolsero in sé bramóse il lume e la soggestione delle piú
svariate discipline e forme, aperte alia scienza del pan che alia letteratura."

El Cerimoniós es va envoltar de figures no sois hábils en les tasques de mena
mes própiament burocrática i escrivent de la Cancellería, sino també en la traducció. Hi
havia Mateu Adriá, a qui el rei va encomanar el 1344 la traducció de les Leges Palatine
del regne de Mallorca per a convertir-Íes en les Ordinacions sobre el regiment de tots
els oficiáis de la cort, mena de manual d'organització interna del seguid reial.
Provablement, també li va encomanar la versió catalana de la Segona Partida d'Alfons
X el Savi. Jaume Conesa, successor d'Adriá en el carree de protonotari de la
Cancellería, va ser mes destre amb el seu trasllat de les Histories Troianes de Guido
delle Colonne. Després, Ferrer Sayol, padrastre de Bernat Metge i protonotari de la
reina Elionor de Sicilia, va traduir el tractat d'agricultura de Pal-ladi Rutili.
A mes a mes, també hi havia, encara que fora del rotle de la Cancellería,
diversos traductors mes que val la pena remarcar. Els dominicans Pere Saplana i
Antoni Ginebreda, que es van encarregar de la versió de De consolatione philosophie
de Boeci i que, ben oportunament, van dedicar a l'infant de Mallorca, llavors captiu del
seu oncle, el Cerimoniós. Guillem Nicolau, de la Gapella Reial i, mes avant, rector de
Maella, provablement va ser Fautor d'una versió llatina de la Crónica deis reís d'Aragó
i Comtes de Barcelona, iniciativa de Pere el Cerimoniós. Havent mort el rei, aquest
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capellá mateix va traduir les Heorides d'Ovidi. També, el dominica Jaume Doménec,
alt carree del clergat de la cort, va dedicar al Cerimoniós un Compendi historial,
traducció i adaptació de la llavors ben estesa i anomenada historia general de Vicent de
Beauvais. Doménec va morir sense haver conclós aquesta obra. La va continuar
Ginebreda, qui tampoc no va poder acabar-la. El rei Pere, que es complaía molt amb
aquesta obra i que cada nit feia que li'n llegiren un fragment, va ordenar que en feren
una copia per al seu lili Martí, el futur Martí I l'Humá. Doménec va traduir, així mateix,
els Stratagemata de Juli Frontí i encara va rebre mes encomandes de petites obres
d'história genealógica.
En aquest context, fácil és comprendre l'interés per una literatura esotica
que tant d'éxit havia tingut arreu de la Románia i que durant tant
de temps s'hi havia conreat, la materia de la Taula Redona. Crescini (1917: XLVí) ens
ho explica en un parágraf ben aclaridor:
(CRESCINI,1917: XLVI)

"Letteratura esotica, dicevo: ma nei tempi di Retro IV, prima dell'ascender trionfale dell'Italia alia
signoria degli spiriti europei, del quale awento sentirianno la possa rinovellatrice i regni successivi dei
duefigliuolidel cerimonioso, la letteratura esotica di gran lunga predominante era quella di Francia,
nella duplice forma, che le conferivano a gara il settentrione e il mezzogiorno del gran paese. E i re e i
principi e quanti erano nel noveno delle classi baronali leggevano, press'a poco in ogni parte dEuropa, i
romanzi cavallereschi, ond'era altrice e maestra la Francia, e se li íacevan trascrivire e li raccoglievano e
custodivano nelle loro biblioteche, ció che altrove, accadeva pare in corte d'Aragona."

Isabel de Riquer (1989: 114-116) ens illustra amb mes detall l'interés del
Cerimoniós per les traduccions catalanes —que sempre tardaven mes del compte— o per la
compra d'originals d'obres franceses de la materia artúrica (RUBIO ILLUCH, 1908: 118,
119-120, 130, 159-160, 168-169, 172, 201-202, 217-218, 231, 183-184, 314, 314-315,
324-325). No queda gran cosa de la biblioteca d'aquest rei, pero, com Isabel de Riquer
(RIQUER, I., 1989: 114-116) mateixa diu:

"En cambio, son abundantes los testimonios indirectos que indican el conocimiento y aceptación de la
literatura francesa medieval dentro de la Casa Real. En los inventarios de la Biblioteca real aparecen
registrados el libro de la Tabula Rotunda y otro de la Taula Redonda; el «liber regis Meliadux» escrito
en francés, que en 1383 envía el infante Juan a su esposa Violante de Bar junto con otro, «de Tristany,
istoriat», es decir, con miniaturas. Juana condesa de Ampurias, hija del rey y de María de Navarra,
poseía el Román de Renart y el infante Martín, el Román de la Rose."

I sembla que no sois quant ais gusts de lectura i ensomni. També —i sobretot—
peí que fa a les praxis literáries (RIQUER, 1,1989: 118):

"No son muchas las muestras de esta literatura en la segunda mitad del siglo XIV, pero la variedad de
temas, caballerescos, de aventuras, poemas corteses, alegóricos, fabliaux, satíricos, ponen en evidencia
el gran atractivo que tenía esta literatura para el escritor y para los lectores."

92

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

Pero no és un interés nou a la Corona. Perqué com Sharrer (SHARRER, 1991:
425b) afirma —actualitzant d'altres opinions anteriors en aquest sentit— "Catalonia was
particularly receptive to the Arthurian legend and showed considerable originality in its
literary treatment of the subject." Potser, en el XIV, tot aixó sobta per la intensitat de
les lectures i de les regestes. L'afecció de les ierres de la Corona Catalano-Aragonesa
per la Materia de Bretanya no és nova. Lida de Malkiel ja ens ho havia dit i també
Martí de Riquer (19802: 12),

"Des del darrer tere del segle XII, quan era una novetat per ais llegidors mes cultiváis de Franca, ja es
coneixien a Catalunya les narracions novellesques de la "materia de Bretanya", amb les seues grans
figures, com el rei Artús, la reina Gueneviévre, Lancelot, Gauvain, Erec, Tristany i Iseut, i la meravellosa llegenda del Graal."

En la nómina d'obres "no técnicoaplicades", nómina hauríem d'esmentar
traduccions d'obres materia artúrica, de viatges, de materia antiga, de clássiques
llatines; tota un caramull plural en generes literaris i divers en les técniques de
traducció. Entre d'altres, Antoni Cañáis i les seues versions del clássics, Jaume Conesa
i la seua versió de les Histories troianes, la versió catalana de la Queste del Saint Graal
(«escrita y acabada per G. Rexach a 16 jorns del mes de mayg de 1380») (Martines, en
premsa c), els Viatges de Marco Polo (GALLINA (ed.), 1958), Bernat Metge i la seua
versió del Griseldis de Petrarca (TAVANI, 1972; BUTTNYÁ, 2002b), Andreu Febrer i el
seu trasllat de la Divina Commedia de Dante Alighieri (ALIGHERI, 1974), Jordi de Sant
Jordi i la seua Congo d'opósits (1985: 58-60 i 219-222), la versió catalana del
Decamerón (BOCCACCIO, 1926)...
Els successors del Cerimoniós, els seus filis Joan I i Martí I, reafermament la
política del pare. Deuen ser deis seus regnats les traduccions d'obres tan significatives
com ara: les de les Heroides d'Ovidi, atribuídes a Guillem Mcolau; de les Décades de
Titus Livi; del De officis de Cicero, feta per Nicolau de Quilis; deis textos de
cavalleries de Frontí i Vegeci; de les Tragedles de Séneca, obra d'Antoni de Vilaregut, i
d'altres textos d'aquest elássie; del Flors sanctorum; del De amore d'Andreu el Capellá,
atribuida a Doménech Mascó; les obres de Bernat Metge i les de Cañáis... Un
panorama ben plural quant al nombre i ben divers peí que fa a la mena de les textos
traduits i de les técniques o expectatives o intencionalitats deis traductors.

6.1.2.1. Joan Fernández de Heredia
Per exemple, la figura i la tasca de Joan Fernández de Heredia, resultará especialment interessant per a un estudi com el que proposem (CACHO BLECUA, 2002). La figura
de Fernández de Heredia, mestre de Rodes, ben poc estudiada en comparació amb la
magnitud de la seua obra i de la seua influencia política en un temps tan problemátic
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per a Europa i per a la Corona com va sr la fi del XTV i 1'inici del XV. La seua doble
dimensió —que en el fons n'és una de sola— de polític i de militar influeix
poderosament en la seua tasca intel-lectual. Castellania d'Amposta, les corts
hispániques i a la papal d'Avinyó —on va conéixer Bernat Metge, que hi va anar en
quaütat d'ambaixador de Joan I—, l'Orde de Sant Joan de Jerusalem (els cavallers de
Rodes) i la seua aventura bizantina son fites d'un periple vital que fa d'aquest
personatge un deis protagonistes de la historia de llavors i difllment la seua obra
literaria hagués pogut restar a banda (VlCENS, 1927).
Ben possiblement aixó explique el seu interés per la historiografia i la
traducció. Entre les traduccions que va supervisar —i encomanar— hi ha YOrosi,
YEutropi, la Historria longobardorum de Paule Diaca. La Gran Crónica de Espanya
(GEDERSTAM, 1960 i 1964) és un cas forca interessant en el panorana historiográfic de
llavors en la mesura que se sitúa en la confluencia de la tradició historiográfíca
castellana de la línia alfonsina amb la deis cronistes aragonesos del XTV (RAMOS Y
LOSCERTALES (núm 28-29)). Aixó fa que, sense teñir el carácter que individua les
anomenades Quatre Grans Cróniques catalanes, posseeix un to i una concepció que la
fa sensiblement diversa respecte a la tradició castellana. Aquesta orientado
historiográfíca, així com també els seus intyeressos polítics, com a mestre de lHospital,
fan que s'interesse per la historia contemporánia de Bizanci. Les seues traduccions son
prova d'aqiexos interessos: el Libro de les enperadores, una secció de XEpitome
historiarum de Ioannis Zonaras, i l'elaboració d'una versió ampliada de la Crónica de
Morea, el Libro de losfechos et conquistas delprincipado de Morea.
És important que no perdem de vista la relació entre vida, política o carrees del
Mestre de lHospital i les seues tasques intel-lectuals. Mes que no creació, cercava
models, arguments, exemples, referéncies en l'actuació diplomática, militar i política.
Per aixó, els clássics, els historiadors grecs clássics, les ciéncies poHtiques clássiques i
bizantines, així com també els llibres i les tradicions de viatges de llavors, constituíen
un corpus de textos amb una importancia innegable ates el cabal d'informacions que
podia aportar-li, amb una aplicado prácticament directa en els interessos de les seues
tasques militars i polítiques. Per aixó ben bé no podem trobar en Fernández de Heredia
ni prerenaixentisme ni humanisme. Que atenga ais clássics —a determináis clássics—
no indica directament que els vulla repristinar, depurar de corrupcions en la traditio
textual respectiva... els dona una funcionalitat clara... que no té gaire a veure amb la
que els conferirán —a aqueixos i a alatres clássics mes variáis— els humanistes italians
de la segona meitat del XV i del segle XVI. Aixó no obstant, com diu Cacho Blecua,
no podem negar que la tasca del Mestre de lHospital siga difícilment comparable i que
siga innovadora en diversos aspectes, que una visió del món fonamentalment i
innegable medieval comencé a deixar-se amerar per diversos trets deis textos clássics
que li apronten de font.
Especialment significativa és la importancia del Plutarc en la difussió de les
Vides paral-leles, ben poc conegudes en l'Edat Mitjana i ben poc estudiades. Ben
interessant és el Tucídides, és a dir, un resum de la Historia de la guerra del Peloponés,

Un deis millors estudis i mes complets sobre aquest autor i home cabdal és CACHO BLECUA,
1991: 171-195; CASTAÑER MARTÍN & MONTANER FRUTOS, 1992-1993.
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que és una selecció deis discursos que hi ha al text grec (RIERA SANS (núm 28-29)). A
Fernández de Heredia li interessaven especialment les artes arengandi, no oblidem
que, com a Mestre de lHospital, era una figura política, diplomática i militar de primer
orde en el context internacional.
També va atendré, pels seus interessos mediterranis orientáis a la Flor de las
ystorias de Orient i al Libro de Marco Polo. També hi ha una clara relació entre la seua
dimensió político-militar i una de les seues mampreses intel-lectuals mes ambicioses: el
Libro de los conquiridores (ÁLVAREZ RODRÍGUEZ, 2002). El contingut d'aquesta obra
té també els factors comuns que hem assenyalat fins ara: es tracta d'una col-lecció de
biografíes considerades exemplars peí mestre de lHospital, especialment de grans
governants73 Cal remarcar que inclou una traducció de la crónica del rei Jaume I
(FOULCHÉ-DELBOSC (ed.), 1909).
Tota una mampresa ambiciosa i sense precedent en l'ámbit aragonés estríete de
la Corona d'Aragó. A mes, ho feia en aragonés i la dificultat augmentava ates que quasi
no tenia una tradició literaria previa que li aportas referéncies o models, amb les
vacil-lacions i els problemes —d'estándard— que aixó comportava. El mes interessant
del cas és que, ateses les condicions deis seus carrees, va poder i va saber realitzar una
tasca que arar diríem d'equip també en la seua tasca intellectual —íntimament lligada a
la seua faceta política i militar—.

6.1.2.2. BernatMetge
A Avinyó estant, Joan Fernández de Heredia va conéixer Bernat Metge. Riquer
(19802: 380) dona la noticia que el 7 de gener de 1395 Joan I va escriure a dos
cardenals de la cort pontificia dAvinyó i els anunciava que els trametria uns
ambaixadors ais quals havien de creure en tot el que diguessen de part del rei. El 20
d'aqueix mateix mes, el rei Joan signava les credencials a favor deis seus ambaixadors
extraordinaris a Avinyó, entre els quals hi havia Bernat Metge, secretan del rei i de la
reina. El rei adreca aqüestes caites a personalitats forca influents de la cort dAvinyó, el
Papa, el Sacre CoMegi Cardenalici, a altres altes jerarquies i a altres vassals il-lustres de
Joan I mateix, que llavors eren en aqueixa Seu. Entre aquests hi havia Joan Fernández
de Heredia. Martí de Riquer (19802: 380) indica que el mestre de Rodes era

POTTIER, 1950 ens ofereix un estudi especialment interessant perqué realitza, a mes, una
análisi sistemática del manuscrit que manifesta les característiques essencials de l'aragonés literari
medieval. Com diu aquest investigador (p. 248):
«Las Vidas contienen formas mucho más interesantes que por ejemplo Los Conquiridores u
otras obras mandadas hacer por Fernández de Heredia. Queda por llevar a acabo la
clasificación de la obras a és atribuidas según los rasgos lingüísticos que, a pesar de la
uniformidad de su lenguaje, presentan sin embargo algunas particularidades».
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"bon amic de Joan I, amb qui es lletrejá sovint per afers de llibres i cultura. Hem de creure que Bernat
Metge, ne entrar en contacte personal amb el Mestre Heredia, a Avinyó, degués establir un lligam
literari que li fou profitós."

El que és cert és que hom els ha considerat tradicionalment —certament mes a
Metge que no a Mestre Heredia— les claus d'un pretés humanisme a la Corona d'Aragó
(RUBIO I LLUCH, 1917-1918). Les recerques de Rico (1982: 83-84, i 1983) i —
sobretot— de Lola Badia (1980, 1984, 1987b, 1991b, 19832 [1975]; BADIA, CABRÉ &
MARTÍ (eds.), 2002) demostren que no podem parlar d'un pretés "humanisme cátala", ni
—afegiríem— aragonés. Ja hem vist qué cercava el Mestre de Rodes en els clássics de
grecs... ja ens han demostrat qué cercava hi Metge. Ara bé, si hem reconegut que, quant
al Mestre de Rodes, hi havia símptomes d'una concepció diferent de l'acostament i de la
reutilització deis clássics, també ho comprovarem peí que fa a Metge, encara que amb
uns motius i amb unes plasmacions literáries ben diferents.
Metge també tradui'a. Ho feia professionalment. Era protonotari de la
Cancellería Reial. Conebda el llatí i el grec, a mes del cátala i de l'aragonés. També
tradueix per crear, el cas emblemátic és el seu Valter e Griselda, versió del text
original boccacciá. Pero no ho trallada a partir de la versió original de la darrera
novel-la del Decammeron, italiana, en llengua vulgar, sino a partir de la versió llatina
que en va fer Petrarca. Metge ho tradueix a partir d'una de les epístoles llatines de
Petrarca recollides al seu Rerum senilium (llibre XVIJI, epístola 3). Petrarca hi afegí un
proemi i unes consideracions fináis, que varíen lleument el to de l'original boccacciá, i
li ho va enviar al seu amic Boccaccio (TAVANI, 1979; RIBERA, 1998; RECIO, 2001;
BUTTNYÁ, 2002).
Potser que situem aquesta traducció "indirecta" de Boccaccio, pero directa i
conscient respecte a Petrarca, com una de les representatives de la tasca de recepció de
Petrarca; tot i que en aquest cas del Petrarca llatí i (mes) moralitzant. Mes avant, ja ben
avancat el XV, ens trobem una ben interessant traducció deis Triomfs d'Amor
pertrarquescos (RECIO, 2000a, 2000b; ), que se sitúa ja plenament -si és que no n'és un
deis resultats senyera— en el corrent petrarquesc hispánic, en relació, per exemple, a la
que en va fer Alvar Gómez (RECIO, 1996c; RECIO (ed.), 1998). En el que seria el
próleg, el traductor avanca unes interessants reflexions sobre la tasca de la traducció i
de la relació entre la literalitat i Fautonomia de la llengua meta, que encaixa amb el que
veurem després que exposa magníficament Valentí al próleg de la seu versió de les
Paradoxes.

6.1.3. EL REGNAT DEL MAGNÁNIM

Durant la part central del segle XV minva el nombre de les versions
romániques d'obres llatines a favor d'iniciatives literáries remarcables, com ara les
traduccions del Decameron de Boccaccio o de la Divina Comedia de Dante Alighieri.
Aquest regnat esdevé una veritable "pedra de toch" -com diría Ausiás March—
en un temps tan apassionant en la nostra historia cultural. El segle XV no sois significa a
casa nostra l'assoliment del zenit en Fexpansió política i militar, com a veritable potencia
mediterránia, amb una Corona ja ancorada de feia seglesa Italia i que, amb el Magnánim,
aconseguí Nápols i fou testimoni no sois del sorgiment en aquella cort "vesubiana"
d'alguns deis primers trenes d'alba de l'humanisme del Renaixement. S'hi produeix,
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també, la presa de consciéncia de la importancia de la llengua no sois com a eina per
expressar natures d'anguiles mes o menys pragmátiques i mes o menys heurístiques, sino
també com a objecte d'estudi, de debat, d'importáncia en ell mateix. Es tracta d'un
context de gran importancia tant per a la literatura com per a la llengua -sense aquesta no
hi pot haver l'altra—.
Alfons el Magnánim és una figura forca important, políticament i, sobretot peí
que ens fa al cas, culturalment. La seua cort napolitana va ser un centre cultural de
primera magnitud, irradiadora deis studia humanitatis. Especial menció mereix la seua
biblioteca: la constitució d'aqueix espai cultural com un lloc d'exhibició davant els
intellectuals i on el rei mostra el seu poder i, alhora, la seua saviesa (MARIMS, 19471952;PETRUCCI, 1991).
Val a dir que la primera expedició, la de 1420, del Magnánim contra Nápols té
mes importancia de la merament militar —que no és poca—. Determina dos moments en
la cort del Magnánim; dos moments del seu regnat, fins i tot. Primer, 1416-1423, període
—diguem-ne— "cátala", amb els primers anys del seu govera, la consolidado del casal
forsater d'Anterquera —Ferran I (d'Antequera) prácticament no havia fet de rei—, la
preparado diplomática i militar de Fassalt itálic" i els tres primers anys d'operacions i
gestions. Després (segon període), 1433-1458, la cort napolitana.
L'expedició de 1420 no era cap improvisado, tampoc no era un gest generat
espontániament i sense tradició a la Corona. ES havia d'encá Jaume I, vora dos segles de
contactes, relacions, interessos militars, assalts, combats, casaments, arranjaments,
manifasseries, conspiracions... amb, per i contra les terres Itáliques i les potencies locáis
(Genova, Pisa i el Papat, sobretot) i les que també hi operaven (Franca, sobretot).
Ja feia dos segles que rexpansionisme cátala era un fet. Ara bé, un expansionisme
circumscrít a la Mediterránia Occidental; rOriental, era massa lluny deis interessos
territorials i comerciáis de la Corona. I a occident hi havia Genova, Pisa i també Florencia,
a mes del Papa i del seu dofi, Franca. I, a mes, els "sarrains".
Sois Pere el Cerimoniós voldrá desmarcar-se una mica. La Companyia d'Orient,
Neopátria i Atenes... No res que cuallás. A mes, Pere el Gran, Jaume JJ, Joan I, Martí I,
Ferran I (si hagués tingut temps) mai no van mamprendre res que exedís l'expansió, si
podia ser evitant xocs frontals amb els enemic poderosos. Ni raimada, ni la milicia, ni el
Tresor ho haguessen pogut recolzar. Per aixó el domini marí, amb Roger de Llúria i els
almovávers, era tan sorprenent: atacs rápids, audacos, flexibles.
El Magnánim, sense ebdr-se del tot d'aquestes directrius, va assumir millor i mes
intesament la voluntat d'expansió de la Corona com a poténia i potser imperium
mediterrani —només, pero— occidental. No sois va ser una inflexió política, l'expedició
de 1420. Aqueix assalt també va ser una inflexió cultural. El segon període, sobretot
(1433-1458) va ser el de la cort napolitana del Magnánim; allá on —sengons la tesi del
Dr. Alemany, que ens sembla ben encertada— hi havia el Triomf que cercava l'Alfonso
de Palencia.
Aquest no va ser un temps ni un espai ríes en autors catalans que escriguessen en
cátala. Sembla que Italia i els itálics eren un model, un mite que calia seguir i imitar; som
en el Quattrocento, Renaixement i Humanisme —-no cátala ni Hispánic-, la cultura
italiana enlluerna (sois allá i en llatí...).
Ens sembla interessant de fer aquesta reflexió ais alumnes ja que és en aquest
mateix període (fináis del XTV i comencaments del XV) que hom ha volgut parlar de
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r'Humanisme" cátala, com si fóssem a la cort napolitana del Magnánim i compartint
studio amb Lorenzo Valla o amb el Panormita, o com si la nostra lírica fos plenament
italianista, quan sois té algún tret, algún símptoma, i mes aína aülat i migrat, de la lírica
italiana... Mes avant (Tema 7) ja ho desenvoluparem.
Ja el 1429 Andreu Febrer dona una mostra de l'atracció italiana. Tradueix la
Divina Commedia de l'Alighieri... Pero poca cosa mes...
Peí que ens fa al cas, ens interessa de centrar l'atenció deis alumnes en la "cort
catalana" o "ibérica" del Magnánim.
Entre 1416 i 1423 tenim un Jordi de Sant Jordi al servei del rei, a la cort. Hi havia
d'altres Uetraferits amb els quals, de segur, el nostre es va relacionar. Així, la
documentació que se'ns n'ha conservat, ens diu que sois l'expedició de 1420 va reunir —
encara que aixó no vol dir que tinguessen amistat—, a mes de Jordi de Sant Jordi,
personatges especialment significatius per a la literatura catalana com ara Andreu Febrer,
Ausiás March i Lluís de Vilarrasa; individus per raons de sang i llinatge relacionats amb
un gran autor: el pare i dos germans de Joanot Martorell; un tal Joan Metge, ben fácil fill
"natural" de Berant Metge.
La Cangó d'opósits de Jordi de Sant Jordi és un altre paradigma d'adaptació
literaria a partir d'una traducció. Aquesta caneó del gran poeta valencia, que comenca
"Totjorns aprec e desaprenc ensemps", és una versió en cátala del sonet CXXXIV de
Petrarca, que comenca "Pace non trovo, et non ó da far guerra" i que tants versos té tan
semblants (RlQUER & BADIA, 219-229). El valencia ho fa en forma de canco perqué
aqueixa era la el genere que llavors pertocava en l'ámbit de la literatura catalana per
expressar aqueixos sentiments, de la mateixa manera que el sonet era el que pertocava
perqué Pertraca en compongués la versió original.
En aquest cas, no és gaire apropiat parlar de traducció. De fet es tracta d*un
deute literari, d'una mena d!intertextualitat, de resseguiment d'un model literari. Així i
tot, considere que aquest cas pot resultar válidament ¿Ilustrador ja que traduir no
solament vol dir que hi ha un traductor que fa una versió mes o menys fidel, mes o
menys literal d'una obra..., és a dir, un criteri textual. També hi és relacionat un criteri
cultural, de connexió amb una cultura i —en aquest cas— amb una obra literaria
concreta, que hom coneix, llig, tradueix tot i que no per fer-ne una traducció i, al
remat, en fa una adaptació i una re-utilització. 4

Cjr. MARTINES, 2003 [en premsa], que analitza com Bastero (La Crusca provéngale.,.) va
marcar la pauta de la recepció i la imatge a Italia també quant a Ausiás March i d'altres deis
nostres poetes valencians medievals (Jordi de Sant Jordi, Jaume Roig i Fenollar). Hauríem de
teñir present que, en la percepció d'aquests autors i com ell mateix explicitava, Bastero seguía
la línia marcada per Gaspar Escolano i, abans, per Beuter, la qual cosa ens hauria de fer mirarnos-los, almenys, com una referencia a teñir en compte com a uns deis punts de partenca de
l'exégesi sobre els nostres creadors literaris.
Així, Bastero, en la "Prefazione" de La Crusca, ja reprodueix el nucli de les relacions
d'anada i tomada entre la lírica valenciana i la italiana. Independentment que hi ha Terror de
partenca quant a la cronología deis autors esmentats -es pensava que Petrarca era posterior a
Jordi de Sant Jordi, per exemple—, el bo del cas és la percepció de les nostres liebres i de les
seues relacions romániques. Tambó no hem d'obviar que Bastero cha, com a coordenades
d'aquesta concepció románica del seu estudi de les lletres catalanes: Bembo, Equicola, Bouche,
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Amb el segon assalt, el del "triomf" del Magnánim, amb l'expedició que va
salpar deis Alfacs el 1432. Els catorze anys següents van ser un rosari de batalles i
enteses militare i polítiques, fins que es va produir l'entrada amb pie imperi del
Magnánim a Nápols. Ja des del comencament d'aquesta llarga campanya, el Magnánim
s'empara d'Ischia, a tocar de Nápols i on encara perviu la gran fortalesa dita "dei
Aragonese". Aixó va ser el 1433 i Lorenzo Valla i el Panormita ben possiblement ja
devien ser amb el rei. Aixó vol dir, inequívocament el grau de compromís del
Magnánim amb la cultura i l'alt nivell cultural i humanístic de la seua cort. No debades
aquests dos noms encapcalen qualsevol nómina deis humanistes. En concret és
important la figura de Valla també peí que fa a la traducció i la relació amb els clássics.
Deixeu que cridem l'atenció sobre el seu próleg a una versió d'Aristótil en el qual
blasma del pecat de traduir, ates que, qualsevol defecte de la versió tradui'da será
inculpat al traductor encara que siga una errada de 1'original, i qualsevol encert de la
versió tradui'da será adjudicat a Fautor original, encara que siga responsabilitat del
traductor, precisament, per esmenar "pecats" de l'original.75 En la cort magnánima de
Nápols hi havia o s'hi van relacionar també Bartolomeo Fació (o Fazio), Guniforte
Barzizza, Aurispa, Leonardo Bruni, Poggio Bracciolini, Gianozzo Manetti, el cardenal
Bessarió, Teodor Gaza, Pier Candido Decembrio, Enea Silvio Piccolomini (Papa Pius
H), Francesco Fielfo i Flavio Biondo, etc. (NADAL & PRATS, 1996: 85-120).
Aqüestes figures ens confirmen els efectes deis intercanvis culturáis entre la
Corona d'Aragó i Italia, intensificáis arran de l'establiment deis nostres poders a Nápols
i a Roma, així com del reafermament a Sardenya i a Sicilia.
6.1.4. ACABADLES DEL XV I EL SEGLE XVI
A l'última part del segle XV i els primers anys del XVI hi ha un factor
determinant: la impremta. L'escriptura comenca a regir-se per condicionaments de
mercat. Els traductors catalans queden una mica al margé de la renovado intel-lectual
que signifiquen les idees renaixentistes i humanístiques. Així, Roís de Corella produirá
la gran traducció del Cartoixá i la moralització de faules mitológiques. Aixó no
obstant, la traducció d'aqueixa gruixuda i important obra és ben orientadora de la
significado de la seua activitat traductológica.
Ffi ha una minva de les traduccions (conservades), pero les temátiques, de mena
mitológica o clássica en general, ens pot suggerir que hi ha un cert amerament deis
interessos renaixentistes, sense que aixó no signifique que a casa nostra tiguem, encara
en el XV un Renaixement realment i veritablement pie. Així, hi ha: la Historia
d'Alexandre que Quint Curci, tradui'da per Lluís de Fenollet (1481); les Antiguitats
judaiques, de Flavi Josep, atribuida a Pere Llopis; la Consolado de la filosofía de
Boeci (1488) i les Transformacions d'Ovidi, obra de Francesc Alegre (1494).

Paschieri, Pittoni i Nostradama. En aquest context metodológic, cita explícitament els
valencians Escolano i Beuter.
75

Aquest próleg és la imatge que qui subscriu ha elegit com a representado deis Másters i Cursos
d'Especialista Universitari en Traducció i Correcció de Textos (catalá-espanyol-anglés) que
dirigeix dins el Departament de Filología Catalana.
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En l'inici del XVI hi ha traduccions pietoses, jurídiques i doctrináis: la Biblia
vulgar atribuida a Bonifaci Ferrer, un Psalteri, la Imitado de Crist de Gerson, VArí de
Ben Morir, les Flos de virtut, la Visió delectadle del batxiller Francisco de la Torre, els
Usatges, el Regiment de princeps de Gil de Roma (PRATS, 1983).
En el segle XVI hi ha les traduccions al espanyol i a l'italiá del Tirant lo Blanch
(MARTINES, 1997).
6.2. ANÁMSI DE I A RECEPCIÓ I DE I A /ÜSEMISSIÓ TRADUCTOLÓGIQUES
El contrast de les traduccions amb els origináis constitueix una magnífica
ocasió per a l'estudi de la recepció d'una obra i, a partir d'ací, deis mecanismes que
n'han guiat o determinat la creació (VnXANUEVA, 1994). Qui signa pretén oferir una
visió global de la transmissió de les obres a través de les seues versions i les opinions
que cadascuna d'elles ha generat en la crítica al llarg deis segles. Aixó permetrá omplir
un buit existent en la bibliografía dedicada a la Historia de la Cultura, en general, de la
Corona d'Aragó que és, en altres aspectes, certament nombrosa.
Per una altra banda —i aixó pot ser mes interessant—, aquest estudi intentará
teñir en compte els tres aspectes de l'anomenada comunicado literaria establida a
l'entorn de les nostres obres i de les seues versions o traduccions, i, també, a l'inrevés,
és a dir, de les versions en cátala o en aragonés d'obres originalment escrites en altres
llengües.
Pretenem ensenyar ais alumnes la importancia de realitzar un acarament entre
els textos (o versions) origináis i les traduccions. Aixó no sois ens aportará informado
de tipus historicoliterari, sino que també resultará de gran interés per a qüestions de
Traductologia i des del punt de vista de la Fíistória de la Llengua.
Ja potser una bona mostra la tesi doctoral de Cesáreo Calvo Rigual (Universitat
de Valencia, sota la direcció d'Albert Hauf i Emili Casanona):76 La traducció italiana
del "Tirant lo Blanc". D'altra banda, deixeu-nos reportar dos exemples mes que, al
nostre albir, ens ho podem mostrar ben bé: per una banda, Joan Roís de Corella i la
seua traducció deis Psalteri, en contrast amb la que una setantena d'anys abans en va
fer hom atribueix a fra Bonifaci Ferrer, dins de l'anomenada Biblia Valenciana; d'altra
banda, la traducció espanyola de la Biblia feta per Casiodoro de Reina, impresa, a
Basilea, el 1569, la primera en espanyol.
En la traducció de la Biblia del 1478 atribuida a Bonifaci Ferrer, germá de Sant
Vicent Ferrer, i que degué ser feta entre 1396 i 1402, quan va ser a la cartoixa de
Portaceli, la impressió que devia fer-ne la llengua ais lectors devia ser ben estranya,
pero l'acceptaven com a escaient a un text religiós: hirsut, literalment servidora de
Foriginal, amb un léxic i una sintaxi del tot allunyada de la llengua de cada dia —tot i
aixó, aquesta versió no és va lliurar de la flama inquisitorial...—. "Pero un bon
traductor i estilista com Roís de Corella devia veure que el mateix to extraordinari i
sublim es pot aconseguir sense fer violencia a la llengua. Eli també creia que les
pregáries no podien usar mots i frases de cada dia; pero ell veia la possibilitat d'arribar
a aquesta 'alteritat', no cales de l'ús deis pronoms llatins, per exemple, sinóp emprant

De fet, aqueste dos codirectors, en la respectiva especialitzaciófilológica,ja son una bona síntesi
de la válua que l'análisi traductológica pot ser ben profitosa també per a la Historia de la Llengua.
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un cátala mes refinat i retóric, la 'valenciana prosa'" (WITTLIN, 1995: 25). Unes quantes
décades mes tard, sembla que la llengua i la traducció a la nostra tradició ja havien
evoluciona!77
El cas de la versió bíblica de Casiodoro de Reina ens evindencia un altre cas de
cadencia, innovado cultural i encert en els criteris lingüístics aplicáis. Ens sembla ben
definidor el que ens en diu Luis Manuel Ruiz (2002: 48d), que també ens aprontaría per
al que acabem de veure en sinopsi peí que fa a la versió del Psalteri atribuida a
Bonifaci Ferrer i la de Roís de Corella:
"Estamos acostumbrados a que el Espíritu Santo se exprese en un lenguaje ceniciento y monótono, que
se resigne a la pobreza de los artículos jurídicos. Cuando se abre el texto de Reina en cualquier página, el
lector es acariciado por la soberbia cadencia de la prosa, y entiende que por primera vez los intérpretes
han hecho justicia al estilo de una divinidad Casiodoro compuso este monumento desconocido de
nuestro idioma durante 10 largos años en que sufrió el exilio, la acusación de herejía, la persecución de
las autoridades eclesiásticas: verter la palabra de Dios a una lengua vernácula era un delito mucho mayor
que matar en su nombre. El olvido enterró ecuánimemente al autor y a la obra años más tarde de la
publicación; fue un correligionario de Reina, Cipriano de Valera, perteneciente como a él a la Orden de
los Jerónimos Observantes, quién logró resucitarla con ayuda de un prólogo y notas, en 1602. Desde
entonces, hace hoy 400 años, Dios maneja un excelente castellano."

Així els alumnes podran comprovaran no solament el grau á&fidelitat de les
traduccions, sino també —i sobretot— en qué modifiquen l'original i de quina manera
ho fan. Tindrem mes dades per reflexionar sobre la manera en qué devien entendre(rebre) el contingut de les obres en qüestió els respectius traductors, així com també els
seus respectius contextos culturáis i histories: qué és el que van modificar, remarcar,
ometre, glossar, esvair, afegir, etc. respecte a la versió original, preguntar-nos-en el per
qué i assajar-ne una explicado. Com afirma Shoaf (1997: 85 i 87):
"And if medievalists would successfully meet the crisis of difference in the classroom, then other
alternative they can consider is teaching translation as well as teaching various texto in translatioa They
can teach reading as translation along lines [...] And in doing so, they will gain one other significant
advantage: they will also be teaching one of the most fundamental characteristics of medieval culture—
or, precisery, translation.
[...]
we must train our students to reorient themselves toward the whole through translation and theories of
translation, especially when they are reading literature 'already' in 'translation'."

6.3. ANALES! DELS ELEMENTS DE TRANSFORMAOÓ TRADUCTOLÓGICA
Diuen que «traduir» és «trair», que «traduir» és «perdre», que la traducció mai
no pot ser comparada a l'original... (CHUKOVSKY, 1984). Traduir no és sois establir les
equivaléncies verbum verbo en la llengua hoste d'alló que l'autor ha creat en la seua
llengua (llengua emissora) ( H A T M & MASÓN, 1990; SANTOYO, 1984; MALLAFRÉ,
1991; STEINER, 1980; SANTOYO, 1994; SÁEZHERMOSUXA, 1994).

WITTLIN, 1995: 27 acara diversos passatges deis textos de la Biblia
Bonifaci Ferrer) i els corresponents del Psalteri de Roís de Corella.
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Pert tot aixó, hem de considerar específicament les alteracions o variacions que
observem en les traduccions que poden explicar-se per la intervenció de la voluntat del
traductor, o perqué conscientment vol fer-ho abd, o perqué ho determina —-encara que
siga de mode inconscient— el context literari i cultural en qué se sitúa (NEWMARK,
1992: 248-259)78 Ho farem de manera que podrem observar, principalment (GALLEGO
ROCA, 1994):

•

si aqüestes alteracions mantenen cap relació entre si, és a dir, si son coherents;

• si podem relacionar-Íes amb altres elements que caracteritzen l'estil, el genere o el
context literari en el qual se sitúa cada traducció o versió.
Així, a mes, podrem comprovar de quina manera se produeix una evolució
fonamental i que pot quedar ben condensada en el títol d'un llibre de Curt Wittlin: De
la traducció literal a la creado literaria (1995). Es un procés complex i que té a veure
amb qüestions de creació literaria i també amb evolució lingüística, que és coincident
en el temps amb el camí cap a la complexitat i maduresa de Fexpressió literaria camí
de la novel-la (per exemple, Tirant lo Blanch o Curial e Giielfá), les proses d'art,
mitológiques o no (Joan Roís de Corella) o la paraula poética (Ausiás March). Qui
subscriu a citat uns exemples i no ha estat per sort que hagen estat aqueixos -tot i que
n'hauria d'altres que també hi aprofitarien—. En tots aqueixos autors i obres trobem
magnifiques mostres de la traducció integrada en la creació literaria, com a provei'dora
de "materials de construcció". Cada autor i en cada obra en fa un ús determinat que
contribueix, d'altra banda, a individuar-los literáriament.
'T)ir lo latí en so de romane", segons el felic títol d'un article al respecte de
Nadal (1989) com a epítom de la traducció i del tipus de relació s'estableix entre la
llengua de partenca o d'origen i la d'arribada , no és un exercici gens senzill. Hi ha
factors de teoría de la litertura, de traductologia i d'história de la literatura i de la
llengua que en determinen el pas del verbum verbo a Yod sententiam (o a Yod sensum).
Don Enrique de Villena, que estava plenament a l'aguait del que passava a la Corona
d'Aragó, i també de les innovacions culturáis, va arribar a escriure alió de "por la orden
que mejor suena", que ja se sitúa en aqueixa línia (RECIO, 1996D; GÓMEZ REDONDO,
2002: 2473-2516). De fet, hi ha traduccions de llavors dotades d'un próleg en qué els
traductors reflexionen de manera torca interessant sobre les estratégies de traducció que
fan servir en cada cas. Les opcions que hi preñen teñen a veure amb el sorgiment d'una
consciéncia diferencial entre la llengua culta (el llatí) i la llengua parlada; i també
quant al públie destinatari de les traduccions. Aixó explica que, tenint present -avant
la lettre— elements de pragmática i variació lingüísticques, i d'adequació al tipus de
receptor, hi ha dobles traduccions, és a dir, obres tradui'des diverses vagades. Aixó

En aquest sentir, resulta un model a seguir COLÓN, 1974.
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evidencia, a mes, Fevolució lingüística (léxica i semántica, especialment, tot i que
també morfosintáctica) que es produi'a en el vector diacrónic (NADAL, 1989).
Tot aixó és especialment útil d'observar peí que fa a les traduccions del llatí al
cátala, tot i que també és bo d'analitzar-ho contrastadament peí que fa a les
traduccions d'altres llengües romániques (francés i italiá, sobretot) al cátala i, en la
mesura del possible, completar la perspectiva amb Fanálisi criticotraductológic de les
diverses versions romániques d'unes mateixes obres origináis.
Nadal & Prats (1996: 190) remarquen la necessitat de portar avant una
recopilació del corpus de traduccions catalanes deis segles XIV i XV. Nosaltres hi
afegim que també hi cal que els textos d'aqueix corpus estiguen establits d'acord amb
els criteris de la crítica textual. Així disposarem d'una base crítica completa,
contrastada i rigorosament establida per ais estudis literaris i lingüístics que se'n
derivaran.
Hem de teñir en compte que en el decurs de la práctica de la traducció a casa
nostra -sobretot en textos del llatí al cátala— durant els segles XIV i XV s'han
generat interessants -tot i que breus— reflexions traductológiques i que, lluny de la
"questione della lingua" humanística, demostren que apareix aviat la consciéncia
clara de l'estatus o condició superior del llatí amb respecte a la llengua "vulgar".79
Aixó explica que la forma amb qué els nostres traductors medievals resolen les
dificultats que implica tot trasllat verbum verbo. De fet, pero, aixó comportava
problemes d'inteHigibilitat i, alhora, justifícacions d'interés en els traductors. Les
traduccions literals eren difícils de seguir, fins i tot pels lectors que sabien llatí.
Jaume Conesa i Ferrer Sayol ja havien fet referencia al lector incapac de llegir el
llatí i, també, una traducció massa literal (NADAL & PRATS, 1996: 191). D'altra
banda, també hi ha lectors que no saben llatí i que només poden serguir les
traduccions en román?. Per a aquests, les traduccions literals també son, óbviament,
un problema. Aquests son els que justifiquen la declarado de "vocables escurs, no
usats ne acostumats comunament en nostre llenguatge: perqué aytals vocables no
serien comuns ne entesos per los simples ydiotes, qui usen solament lo llenguatge
vulgar, qui és imperfet, per lo qual hom no pot declarar vocables ne rahons naturals
sens gran multiplicado de paraules." (Estanyol apud'NADAL & PRATS, 1996: 191).
Aqüestes dues menes de lectors i de raonaments dobre elles fan que hom
assage altres técniques de traducció. Així "s'arribará a la plena consciéncia de
l'alteritat total del llatí en relació amb el román?" (NADAL & PRATS, 1996: 191),
mes enllá de les raons de Russell a fi d'explicar la multiplicitat de traduccions i les
traduccions dobles. Russell (1974: 9) ho explica a partir del nacionalisme i de la
barrera que separava les diferents llengües romániques... Nadal & Prats (1996: 193),
amb encert, no hi están d'acord. Lola Badia (1983-1984: 206, nota 9) fa referencia
ais canvis de gustos literaris en els traductors, "que fa que hi hagi diverses
traduccions d'una mateixa obra". No li deu faltar rao, hi ha un canvi de valorado
quant al llatí i un gust personal diferent peí qual un traductor critica una
vulgarització anterior. En definitiva, hi ha un procés de precisió lexicosemántica. Els

Fins i tot sembla que hi ha indicis d'una considerado diferent del "llatí clássic" i del "llatí
medieval" (NADAL & PRATS, 1996: 191).
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binomis (o series) sininómics ja no en son tant, de sinonímics. Cal calibrar millor i
potser per trobar el trasllat mes avinent caiga fer-hi una tria léxica diferent o, fins i
tot exedir les fites de 1'ámbit Uéxic de 1'original, com a unitat crítica de traducció, i
passar al sentit de la sentencia. Aixó implica passar del nivell léxic (polisémic) al,
almenys, sintagmátic o oracional (amb objectiu mes monosémic) . Aixó vol dir, en
qualsevol cas, millorar el domini de la llengua catalana, la de recepció.
Mes tard, després de l'ús de les glosses de 1'original en la traducció,
"comenca a obrir-se camí una altra forma de traduir els textos llatins" (NADAL &
PRATS, 1996: 191), camí de la traducció de sentencia en sentencia. Aixó implica que
hi ha mes consciéncia en la valúa del propi romane. Així, Arnau d'Alfarrás defmeix
aqueixa nova forma així:
"en la trasladó de la dita regla [la de Sant Benet] en llengua cathalana, ha tant plagut aderir al estil del
latí e tan seguir mot a mot lo dit latí ab lur román? [mentre que ell ha] deliberat fer la dita translació
aderint mes a la intenció que a les diccions de la letra" (NADAL& PRATS, 1996:192)

Aquesta traducció, datada el 1457, és una peca essencial en aquest sentit,
perqué ens fa adonar-nos de la maduresa lingüística de llavors. Será prou si llegim el
próleg que reprodueixen Nadal & Prats, (1996: 191) i si Facarem amb fragments
d'extensió semblant del Tirant lo Blanch, del Curial e Giielfa o de Joan Roís de Corella,
per citar coetanis. Ho corrobarem, aqueix procés de maduració, si ho acarem, també, amb
les Metamorfosis d'Ovidi en la versió de Francesc Alegre, en el darrer quart del segle, i si,
aquesta, la acarem amb la traducció del Psalteri feta per Joan Roís de Corella, per
exemple -també de llavors—.
El traductor de la regla de Sant Benet parla de tres menes de traducció del llatí.
Primer, es refereix a la traducció del llatí al vulgar que és feta sense art i sense profit,
perqué no trasllada els mots llatins ais vulgars, sino que fa servir mots llatins que sonen a
román?. En segon cas, es refereix a ua traducció "falsa", en la qual un mot llatí es fa servir
per un altre, també llatí, que s'hi assembla, per bé que té un sentit diferent. D'aixó, en diu
"interpretar". Hi ha un tercer cas en el qual aquest traductor, mes que no "interpretar"
parla d'"enfosquir" ("obfuscar"), i llavors és quan les traduccions no son llegidores. Tot
seguit podem llegir "dues cosas" que afig aqueix anónim traductor:

"E las translacions segons la textura de la epístola de Sant Jeroni dessus allegada auen hauci almenys
dues cosas: la primera que comprenguen tot lo effecte substancial de llurs origináis ab ueritat, la segona
que sien escrites axí estiladas segons lo lenguatge per lo qual son tetas, que tots los ben sabents aquell
llenguatge las puxen clarament entendre" (ff. 2v-3r)

Amb aixó, aqueix traductor desenvolupa tot un debat sobre les idees de Sant
Jeroni i les aplica, básicament, a textos en llatí. De fet, desmitifica la rigidesa del llatí, la
pobresa de la llengua "vulgar", i, alhora, el tipus de trasllat verbum verbo. Aquest
traductor mostra de quina manera s'havien estés a la Corona d'Aragó les idees de Sant
Jeroni, el corrent traductológic peí qual ja s'havia decidit Petrarca.
En definitiva, que els nostres traductors es plantegen aqüestes raons ja son de
forca interés per a la historia de la llengua, en la mesura que aixó té una plasmació
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lingüística, i per a la de la literatura ates que parteix de la plena consciéncia per part del
traductor com a mitjancer en l'acte de traducció i alhora com ha autor que reconeix les
seues facultáis i márgens de maniobra; els quals augmenten a mesura que aquest procés
avanca al llarg del XV. En el fons hi subjau, en aquests plantejaments deis traductors
qüestions de menafilológica-avant la letíre—. Aquesta mena s'afermará encara mes si
tenim en compte que diversos d'aquests traductors no sois saben que potser ja hi ha altres
traduccions preexistents de l'obra que volen traslladar, sino que, a mes, les consulten i les
teñen en compte. D'alguna manera en fan recensio i collatio, és a dir, segueixen, potser
que tímidament i no amb la rigorositat exigible a les hores d'ara, procediments propis de
la crítica textual. De fet se sitúen en la base del métode tradutológic que anomenem
"traducció crítica" i que consisteix a teñir en compte (amb aparat crític i complementan,
almenys durant les fases de treball i independement que Feditorial les haja de publicar
definitivament o no) els diversos testes de la traditio de traduccions d'una obra; i, fins i
tot, teñir en compte els diversos testes de la traditio directa de l'obra a tradudir
(manuscrist, també -si s'escau—) (MARTINES 1999 i 2001).
Així ho trobem en Arnau Estanyol, Fencertat traductor de la Regla de Sant Benet.
Cita explícitament les altres tres traduccions catalanes preexistents, que coneix de primera
má. D'altra banda, un deis manuscrits en qué se'ns han conservat les Regles segons la
versió d'Estanyol, conté traces del ara coneixem, en crítica textual, com a "apart crític", i,
des deis estudis literaris, també podríem dir-ne "crítica genética", aplicada a la traducció i
a les seues tries com a traductor: especifica a quin comentarista ha recorregut a l'hora
d'interpretar els passatges de la Regla i ho justifica. Aixó és extraordinari en el món
medieval... Com també ho és que en aqueix manuscrit Alfarrás copie davant de cada
capítol de la Regla en vulgar el text llatí corresponent, és a dir, traducció bibüngüe acarada
o juxtaposada -textos paraHels"—. Alfarrás aplica aquests métodes i criteris "filológics"
amb encert i de manera que ho fa "amb un gust i una sensibilitat que el transformen en
una de les millors plomes catalanes del seu temps".(VALLVÉ [per BADIA], 1984: 836-840,
839, n. 10; NADAL & PRATS, 1996: 197-198).
D'altra banda, poden reportar els criteris de Ferran Valentí en la seua versió de
les Paradoxa de Cicero, la qual aporta una altra dimensió a la traducció. Ja hem vist
que la traducció pot ser ben útil per a l'estudi literari i de la llengua; fins i tot hem vist
que la traducció medieval pot teñir no poc de filología avant la lettre i fins i tot hem
parlat d'un deis primers casos de traducció crítica. Valentí ens aporta Faltra perspectiva
que volem tractar en aquest treball peí que fa a la traducció i de la qual hem parlat en
realitzar la fonamentació del perfil i la seua aplicado a la formació de filólegs. Valentí
realitza una justificado histórica de la traducció i de l'ús literari de les llengües vulgars
-i de la traducció a elles d'obres clássiques— "per ensenyar a erudir lo vulgo e
popular, lo qual comunament és ignorant de la llengua erudida e latina". (BADIA,
1994b; BARCELÓ & ENSENYAT, 1996)
Valentí es declara deixeble de Bruni ("pare e preceptor meu") y mostra una
"sensibilitat educada en l'ambient i en els criteris de l'humanisme italiá contemporani"
(NADAL & PRATS, 1996: 208; vid. infra, l'aprofitament que fem de Valentí quant ais
contactes culturáis). Tot i aixó convé a no creure que siga un "humanista", la seua
traducció no passa de ser rudimentaria peí que fa a l'encert deis criteris lingüístics, encara
creditors del llatí. En definitiva li interessava mes la doctrina que no la curafilológicaen
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el trasllat. Aixó ho tindrem en Bruni mateix o en Valla o, mes tard en Erasme...
(MELCZER, 1981; MONFRW, 1983, i 1964).
En Valentí tenim la culminado del desenvolupament de les idees hispániques
sobre la traducció, alhora que representa la confirmació de l'alba traductológica
renaixentista; almenys segons el delme que el Renaixement deu a la traducció. Es un
camí, certament, complex. En definitiva es tracta de bona part del rumb de les idees
lingüístiques i literáries medieval (QuiNT, 1983; PETRIS, 1975). Des d'Antoni Cañáis fins
a Valentí, tot passant per lesfiguresi obres que hem esmentat (i esmentarem) peí que fa a
la Corona d'Aragó, i els seus correlats a Castella -amb una notoria demora respecte a
l'activitat i reflexió deis nostres—, completen el panorama; entre els castellans hem de
remarcar, les opcions "encontrades", entre la "fidelitat" al llatí i la autonomia del traductor
-i per tant de la llengua de recepción—, podem remarcar les figures Pero Lope de Ayala
(ORDUNA, 2002), Alfonso de Madrigal (el Tostado) (PARRILLA, 2002), Juan de Mena
(GÓMEZ MORENO, 2002), Obregón (RECIO, 1996a, 1993) o, a l'alba del XVI, Pero
Fernández de Villegas (RECIO, 1991, 1995, 1998, 1999; SANTOYO, 1990). Hi ha dos
veritables "mercuris" entre les idees traductológiques -també— de la Corona d'Aragó i
les castellanes, dos figures clássiques de les lletres castellanes i que coneixien ben bé el
nostre context cultural: el Marqués de Santillana i el Marqués de Villena, els quals,
altrament, no sois es coneixien, sino que sovint coHaboraven (RECIO, 1996d; GÓMEZ
REDONDO, 2002: 2516-2547). Tot aixó ho podem veure de manera resumida si atenem a
la petita antología sobre les idees traductológiques hispániques en el XIV i XV que situem
en l'annex de classes practiques de l'assignatura "TRADUCCIÓ I CULTURA A LA CORONA
D'ARAGÓ", corresponent,
aqueixa "crestomatía" al subepígraf "Les idees
traductológiques hispániques (ss. XIV-XV)". Al llarg de les reflexions i praxis
traductológiques que examinem -i del panorama traductológic a considerar que tot seguit
indiquem— i a través de la manera com explicitem en aquest treball de quina manera ens
proposem realitzar l'ensenyament en aquesta materia, podem veure de quina manera
avanca l'aprenentatge del Renaixement. Kristeller (1974) reflexiona de manera, al nostre
albir forca suggerent, sobre l'aprenentatge del Renaixement que feien els medievals -o
precisament per teñir satisfer mes requisits del perfil ideal de FinteHectual de llavors—
(KRISTELLER, 1974, i 1961). Els traductors, igual que els altres "intel-lectuals" medievals,
a mesura que avanca per l'Edat Mitjana i recorren el segle XV, ensenyen i aprenen les
innovacions; de fet, els prólegs de les seues traduccions quasi son manifestos sobre la
materia, encara que no sempre -com potser també passará segles mes tard amb els
manifestos de les avantguardes artístiques de comencaments del segle XX— els posaven
o podien posar-los en práctica (LASPÉRAS, 1980).

6.4. PANORAMA TRADUCTOLÓGIC CÁTALA MEDIEVAL

En fünció de tot el que hem dit, tindrem en compte, com a referéncies
fonamentals les obres següents i d'altres que hi están relacionades. En el llistat d'obres
n'hi ha que no han estat estudiades i d'altres que, tot i que ho han estat, hom no hi ha
incidit tan pregonament com potser caldria, almenys amb la perspectiva integral que
ens proposem en aquesta recerca. Ho farem de manera classificada, per grans unitats
genériques o temátiques, perqué així podrem veure mes nítides les connexions entre les
traduccions i els intercanvis culturáis:
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• obres amoroses o sentimentals:
a) del De amare d'Andreu el Capellá, atribuida a Doménec Mascó (PAGÉS, 1930;
KARNEIN, 1985).
b) la Cárcel de amor, de Diego de San Pedro, la Cárcer d'amor catalana i la Carcere
d'amore italiana,versió de Lelio Manfredi (MINERVINI& INDINI (ed.), 1986)
c) Belle dame sans merci, d'Alain Chartier (s. XIV), traduída per fra Francesc Oliver
(s. XV) (RIQUER (ed.), 1983).
•

obres de cavalleries:

a) Quesía del Sant Grasal, versió catalana de la Queste del Saint Graal («escrita y
acabada per G. Rexach a 16 jorns del mes de mayg de 1380») (MARTINES,
1993d,il995g).
b) deis textos de cavalleries de Frontí i Vegeci (BADIA, 1983-1984).
c) la Tragedia de Langalot de Mossén Gras (RlQUER, 1984).
d) en el segle XVI hi ha les traduccions al espanyol i a l'italiá del Tirara lo Blanch
(MARTINES, 1997).
•

obres de classics grecollatins:

a) Histories Troianes de Guido delle Colonne, Jaume Conesa (MiQUEL i PLANAS
(ed.), 1916).
b) De factis et dictis memorabilium (Romanorum externarumque gentium), de
Valeri Maxim, tradució d'Antoni Cañáis (WITTLIN, 1988; AVENOZA, 1994;
BUEZO, 1988; NADAL, 1989).
c) el tractat d'agricultura de Palladi Rutili, traducció de Ferrer Sayol (HAUF, 1989;
PICCAT, 1992).
d) De consolatione philosophie de Boeci, encarregada ais dominicans Pere
Saplana i Antoni Genebreda, i que, ben oportunament, van dedicar a l'infant de
Mallorca, llavors captiu del seu oncle, el Cerimoniós (CROPP, 1987; FÁBREGAI
ESCATLLAR, 1990; RIERA I SANS, 1984).
e) Heroides d'Ovidi, traduídes per Guillem Nicolau (BADIA, 1986b).
f) Compendi historial, de Jaume Doménech, dominica, traducció i adaptació de la
llavors ben estesa i anomenada Historia General de Vicent de Beauvais
(BADIA, 1991).
g) Antoni Cañáis i les seues traduccions (Rico, 1984; CASANOVA, 1988;
AVENOZA, 1994).
h) Décades de Titus Livi (FERRERES, 1991).
i) De qfficis de Cicero, feta per Nicolau Quilis (WríTLlN, 1995).
j) les Tragedles de Séneca, obra d'Antoni de Vilaregut, i d'altres textos d'aquest
clássic (MARTÍNEZ ROMERO (ed.), 1996).
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k) Les Paradoxa de Cicero, de Ferran Valentí (MORATÓ, 1959; NADAL & PRATS,
1996: 206-215 i 226-228; BADIA, 1994b).
1) les versions obra de Joan Roís de Corella (WrnLiN, 1995; MARTINES (trad.),
2001).
m) la Historia d'Alexandre que Quint Curci, traduida per Lluís de Fenollet (1481)
(BADIA, 1991).
n) les Antiguitatsjudaiques, de Flavi Josep, atribuida a Pere Llopis (BADIA, 1991).
o) les Transformacions d'Ovidi, obra de Francesc Alegre (1494) (TURRÓ, 1994;
DURAN, 1996;BADIA, 1986; NADAL &PRATS, 1996: 426-432).
•

obres de classics italians:*0

a) Beraat Metge i la seua versió del Griseldis de Petrarca
RIBERA LLOPIS, 1998;BUTINYÁ, 2002).

(GIUSEPPE,

1979;

b) Andreu Febrer i el seu trasllat de la Divina Commedia de Dante Alighieri
(ALIGHERI, 1974; Closa Farrés, 1990; PlCCAT, 1994; PRATS I DOMINGO, 1988;
RIQUER, 1966).
c) la versió catalana del Decameró (BOCCACCIO, 1926; BoURLAND, 1905; MASSÓ
I TORRENTS (ed.), 1910; ANNICHIARICO (ed.), 1983-1987; BADIA, 1973-1974;
BRANCA, 1970; FÁBREGA I ESCATLLAR, 1992;
ROMANO, 1979).

d) la Fiammetta catalana
1987).

(BOCCACCIO,

1983-1987;

RIBA, 1926;

RIQUER,

ANNICHIARICO

1978;

(ed.), 1983-

e) el Corbatxo de Boccaccio (RiQUER, 1935; ROMANO, 1983-1984; MoiX, 1982).
*t* obres de medicina:
a) el Regiment de sanitat (BATLLORI, 1947).
b) el Libre de la figura de l'uyl, versió de Joan Jacme, professor i canceller de la
universitat de Montpelher (BADIA, 1991).
c) el Libre de les medecines particulars, trasllat anónim de l'original d'Ibn Wáfid
(BADIA, 1991).
•

obres de textos religiosos:

a) Llegenda cturia (KNIAZZEH& NEUGAARD, 1977).
b) Diálegs de Sant Gregori (BOFARULL & SOBERANAS (eds.), 1931-1968).

Vid., sobre aspectos referits en general a la traducció d'aquests classics itálics en Pámbit
hispánic, RECIO, 2001; RUSSELL, 1979; CASSATA, 1999; BAROLM, 2000; VERDICCH, 2000.
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c) el Mirall de la Creu (CAVALCA, 1967; Comagliotti, 1987) i De la ira e de
paciencia (SACHETTI, 1991), de Domenico Cavalca, traduides per Pere
Busquéis (NADAL &PRATS, 1996: 127-130).
d) versions de textos bíblics (la Biblia versificada de la Colombina i la Biblia
vulgar atribuida a Bonifaci Ferrer).
e) La Regla de Sant Benet, d'Arnau d'Alfarrás (NADAL & PRATS, 1991: 191-192 i
194-198; BADIA [=VALLBÉ], 1984) i les Constitucions benedictines, traducció
de Joan Benet Dez Coll (NADAL & PRATS, 1996: 425-426).
oí

f) el Flors sanctorum (BADIA, 1991).
g) Cartoixá de Landolf de Saxónia, de Joan Roís de Corella 0.
h) els Psalteris (WrTTLIN, 1995 i 1996)
i) les Flos de virtut (CORNAGLIOTTI, 1975)
•

obres de viaíges.
*

els Viatges de Marco Polo (GALLINA (ed.), 1958).

••• obres jurídiques:
a) Usatges (BASTARDAS (ed.), 1984).
b) les Leges Palatine del regne de Mallorca per a convertir-Íes en les Ordinacions sobre el regiment de tots els oficiáis de la cort, Mateu Adriá.
c) la versió catalana de la Segona Partida d'Aífons X el Savi, atribuida a
Mateu Adriá.
d) el Regiment de princeps de Gil de Roma (WrTTLIN, 1988; PRATS, 1983;
NADAL & PRATS, 1996: 588-591) i el Regime principum d"Egidi Roma,
versió d'Aleix de Barcelona (Wittlin, 1988; ÁLVAREZ TURTENZO, 1995).
e) les traduccions "científiques" (medicina, filosofía natural, astrologia
medieval, etc.) i jurídiques (el Llibre del Consolat de Mar, traduit a l'italiá
per Biscontini (COLÓN & GARCÍA, 2001).

Val a dir que fem atenció, en aqueix panorama -i en el programa que
despleguem en aquesta recerca—, a obres catalanes que han estat traduides a altres
Uengües, és a dir, exportades -si bé no a totes—. En aquest sentit, remarquem que fem
esment:

81

Els estudis sobre la Biblia a carree d'IZQUIERDO, 1994; per a estudis traductológics bíblics
hispánics, vid. MORREALE, 1960.

109

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

• al Tirant lo Blanch i a les seues traduccions a l'espanyol, a l'italiá i al francés deis
segles XVI-XVin (MARTINES, 1997).
• a Ausiás March i a les seues traduccions a l'espanyol, a l'alemany, l'anglés, al
francés, a l'italiá i al llatí deis segles XVI-XX (MARTINES, 2001 [2002]; CORONEL,
1997a i 1997b).
• al Llíbre del. Consolat de Mar i la seua traducció a l'italipa, feta per Biscontini
(COLÓN & GARCÍA, 2001).
D'aquesta manera farem un esguard a Taltra dimensió", a les nostres obres, que
"impactaren", i deixaren sentir la seua influencia mes enllá. D'altra banda, atendré la
tasca deis traductors, sien del XV, o del XVI-XX, ja va bé a fi de calibrar l'abast
semántic de les solucions lexicosemántiques adoptades pels autors origináis i que,
allunyats com n'estem en elvector diacrónic i potser també en altres, ens poden ajudar a
saber les tresques per arribar a entendre'ls, els origináis, millor.
Amb aquests textos tindrem una bona mostra de la producció traductológica i
d'innovació (literaria i lingüística) a la Corona d'Aragó.
Ho combinarem amb el que aquests texts mateixos ens evidencien quant al
paronama cultural.

6.5. ELS ESTERCANVTS CULTÜRALS, EINES PER A LA HISTORIA DE LA CULTURA

L'altre gran vessant a prendre en consideració deis intercanvis culturáis, deis
quals, d'altra banda, les traduccions en si mateixes ja en son heralds. En aquest cas, en
tindrem en compte, principalment, la presencia, durant els segles XIV-XVI, de
"productes" culturáis (manuscrits o impresos) italians en biblioteques, arxius o fons de
la Corona d'Aragó, per una banda, i, d'altra, de "productes" culturáis (manuscrits o
impresos) en llengua catalana a biblioteques, arxius o fons románics.82

En aquest cas, entre d'altres, ens serán ben orientadores troballes fetes per qui signa aquesta
recerca a biblioteques com ara 1'Apostolica Vaticana, algunes de les quals ja han donat lloc a
publicacions:
• d'exemplars desconeguts d'edicions d'obres d'Ausiás March del segle XVI: aquests exemplars (amb escolia i marques de lectura diverses) son mostres de com era de coneguda l'obra
d'Ausiás en els ambients itálics del XVI.
• de manuscrits de lírica catalana, de les acabañes del XV i de comencaments del XVI (sonéis, genere líric que no és tan conreat en les nostres lletres de l'época).
• de manuscrits d'obres religioses, de la segona mertat del XV, no coneguts fins a l'época (un
Psalteri, complet i en perfecte estat).
• noticies de traduccions a l'italiá en el segle XVI d'obres catalanes del XIV i del XV (com
ara de YSpill de Jaume Roig).
• de manuscrit d'obres d'idees i dheráldica, amb profussió de colors i no conegudesfinsara,
de comencaments del XVI.
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En general, es tracta de veure de quina manera, al llarg del XV i, sobretot, del
XVI, hi ha obres catalanes origináis (manuscrites i impreses) presents, des del XV i el
XVI a biblioteques romániques. Aixó demostra una coneixenca deis nostres productes
culturáis. Farem atenció mes intensa a les biblioteques italianes. No son novetat que les
relacions entre la Corona d'Aragó i les ierres italianes van ser especialment intenses -i
sovint tenses—. Només hem de teñir present que Sicilia (des del segle Xm), Sardenya
(des del segle XEI) i el Regne de Nápols (des de la mitjania del segle XV) van ser, per
conquesta, dominis de la Corona d'Aragó. A mes, no deu ser casual que, almenys en els
casos citats —i de fet n'hi ha mes—, aquests manuscrits i edicions es troben en uns fons o
tinguessen uns possessors (i hem de suposar que també n'eren lectors) que mantenien, al
llarg de tot el segle XV i del XVI, unes intenses relacions amb la Corona d'Aragó a Italia,
localitzats ais Estats pontificis, al Regne de Nápols (BARCELÓ & ENSENYAT, 1996) i en
els ámbits de Torí (Piemont i Llombardia) (NADAL & PRATS, 1996: 123-124), Florencia,
Pisa, Venécia-Mántua i Ferrara (MARTINES, 1997).
Cal atendré les aportacions de projectes tant importants i necessaris com ara el
"Corpus documental de les relacions interaacionals de Catalunya i de la Corona d'Aragó"
que, dirigit per María Teresa Ferrer Malloll i Manuel Riu i Riu dins els Programes de
Recerca de la Secció Histórico-Arqueológica de FInstitut d'Estudis Catalans (IEC, 2001:
250b-253b). Aquest projecte té com a fínalitat paliar alguns deis grans problemes que
planteja la recerca en materia d'história de la cultura; alhora, indica les solucions que, a
mes de la recerca d'arxiu mateixa, té, d'altra banda, una basefilológicaben clara, per una
banda, l'edició crítica, essencial per establir els textos, i, per l'altra, fer-ne la
contextualització:
"La finalitat del projecte és publicar en edició crítica els tractats internacionals de Catalunya i, després,
de la Corona catalanoaragonesa a fi de paliar la dispersió de fonts, moltes d'inédites, i la molt diversa
fiabilitat de les edicions existents. Cada tractat compiara amb una introducció breu, destinada a
ambientar-lohistóricament i a estudiar les circumstancies en que se signa." (IEC, 2001:250b-251a)

Aquest projecte fa provisió de noticies directes i indirectes sobre les diverses
"árees" internacionals amb les quals mantenien relacions Catalunya i , després, la Corona
d'Aragó. Aqüestes árees resulten essencials per a la "historia oficial" o "política" de les
nostres terres i, alhora, també per a la nostra cultura. Especialment amb les árees italiana,
occitana, de Castella, Lleó i Portugal -fámbit hispánic—, Navarra, deis paísos
musulmans i l'imperi bizantí.
També cal no deixar de banda les aportacions de projectes com el de "Corpus de
manuscrits il-luminats medievals de Catalunya (CMFMC)", dirigit per Manuel Mundo i
Marcet i Xavier Barral i Altet, també al si de Programes de Recerca de la Secció
Histórico-Arqueológica de l'Institut d'Estudis Catalans (IEC, 2001: 250b-253b). És
essencial recollir tanta informació bibliográfica sobre els fons manuscrits, il-luminats o no,
i fer-ne descripció. En aquest sentit, els manuscrits il-luminats son exponents de l'estat de
desenvolupament cultural (i económic).
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6.5.1. ELS INTERCANVIS CULTURALS PEL QUE FA A LA CONFORMACIÓ DEL
RENAIXEMENT A LA CORONA D'ARAGÓ: LES RELACIONS D 'AÑADA I TORNADA.
RECERQUES D'ARXIU

Volem procurar que els alumnes tinguen coneixement de les presencies de
personalitats de la nostra Corona a les ierres romániques durant la tardor medieval i
l'alba del Renaixement. Per les raons que ja hem dit en l'epígraf anterior, Italia pot ser
un bon marc. A l'ombra de la llum deis Borja, del Magnánim, deis virreis i deis
almiralls de Nápols, hi ha tot de persones que s'hi están, bé en llocs de responsabilitat
(o de gran responsabilitat) de govern de les possessions catalanoaragoneses a Italia, bé
per formar-se ais centres d'estudi i cercles intel-lectuals (Bolonya, Florencia, Nápols,
Sicilia, Estats Pontificis...). Fu hagué no pocs catalans que van viatjar a Italia
(VILALLONGA, 1999; GYUG (ed.), 2002; MEREGALLI, 1962).
Barceló & Ensenyat (1996) demostren per a Mallorca que hi ha un feix de
mallorquins que van a Italia a formar-se o a ocupar carrees importants o a efectuar-hi
obres ben remarcables i que, en qualsevol cas, interactuen amb els intelletuals, artistes
i idees renaixentistes, que hi beuen directament de les fonts humanístiques —tot i que,
en tornar a casa no aplicassen tot el que hi havien aprés—. Aqueix panorama de
mallorquins a Italia es vist amb figures de les Belles Arts com ara Guillem Sagrera,
arquitecte; Pere Nicard i Pere Terrencs o la nissaga deis Móger, entre molts altres
pintors; o els mestres d'obres Vilasclar, acaben per conformar un paisatge que
interactua en certa mesura —sobretot Sagrera-— amb aqueixos nous corrents.
Barceló & Ensenyat fan referencia també a diversos personatges rellevants del
món polític i cultural mallorquí: l'escriptor Ferrando Valentí; Tomás d'Olesa,
biblotecari reial a Nápols; Mateu Malferit, ambaixador reial també a Nápols; Francesc
Eixaló i Joan Valero, els dos secretaris del Magnánim; la familia de notaris deis
Abellar; o l'ambaixador reial Pere Llitrá.
Per a l'ámbit valencia podem comptar amb les aportacions de recerques com les
que ha realitzat Jaume J. Chiner Gimeno. En El viure novel-lesc. Biografía de Joanot
Martorell (amb un fragment d'un manuscrit [de mitjan segle XV] del "Tirant lo
Blanch" (CfflNER, 1993) o en Ansias March i la Valencia del segle XV (1400-1459)
(CHBMER, 1997), aporta cabals ingents de documentació sobre aqüestes dos autors claus
de les lletres catalanes i sobre els altres que van teñir relacions (no sempre amistoses i
sovint ben interessades) amb ells. En aqüestes recerques de Chiner transpuen moltes
pistes (a partir de documentació concreta) de connexions deis dos cunyats (Joanot
Martorell i Ausiás March) amb les terres italianes, que en el XV eren nostres. Martorell
va ser a Nápols i a Sardenya. Ausiás March va participar en el primer "assalt" itálic del
Magnánim, el 1420, en la mateixa expedició militar en qué també hi havia, per
exemple, el poeta Jordi de Sant Jordi, diversos familiars de Joanot Martorell i el poeta,
mes madur ja, Andreu Febrer.
No deu ser casual que Jordi de Sant Jordi, que va caure presoner deis Sforza i
deis Visconti a Nápols, manifesté moltes influencies (passades per formes poétiques
trobadoresques) deis versos de Petrarca; tampoc no deu ser casual que Andreu Febrer
fes la traducció poética al cátala de la Divina Comedia de Dante Alighieri quan tenia
un carree de responsabilitat a Sicilia.
Ausiás March, per la confianca que tenia amb el rei Magnánim i com a home de
negocis que també era, tenia dues "galeres grosses" i sembla que aprofitava ben bé els
viatges que havia de fer a Nápols per encárrec del monarca per proveir-lo de falcons.
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Un altre element a teñir en molt en compte és la impremía i, en concret, les
relacions entre la impremía de casa nostra i Italia. No hem d'oblidar que Aldo Manuzio,
el gran impressor italiá, abans d'esíablir el seu negoci a Venécia, era preceptor de grec i
llaíí d'un neboí de Giovanni Pico della Mirándola, figura iníel-lecíual de primera
magniíud i filósof neoplaíónic cabdal, primer, a la corí napoliíana del Magnánim, i,
després, per a íoí rHumanisme en general.
Hi ha alíres relacions d'anada i tomada. Així, per exemple, a Venécia
s'imprimien obres que s'havien de vendré en alíres llocs: la Corona d'Aragó, Franca,
Alemanya, Casíella, eíc. Aquesíes impressions (o edicions) anaven a carree, és a dir,
les costejaven impressors no venecians (i sovint ni ían sois iíálics) que, en aquesís
casos, actuaven ben bé com a editors (BROWN, 1891). Així, per exemple, els contactes
entre la impremía veneciana i la catalana eren nombrosos i intensos (BAREGGI, 1988:
41, 50, 81, 111-113, 123, 156, 177, 189, 193, 226-227, 233, 245 i 252). Per ara será
prou citar el cas de l'edició del Psaltiri de Joan Roís de Corella, sufragada per Joan Rix
de Cura, que va aparéixer a Venécia el 30 d'abril de 1490.83
No oblidem tampoc que Carmini Ferrer va firmar un contracíe amb fra Joan
d'Urgell, general de l'Orde de la Mercé, per a imprimir a Venécia quatre-cents breviaris
(MADURELL MARMÓN & RUBIO Y BALAGUER, 1955). Aquest mateix Carmini Ferrer,
Til de maig de 1497, havia feí socieíat amb el mercader genovés Jeroni de Nigro, residení a Barcelona, per a la compravenda de llibres impressos. I íot aixó ben pocs mesos
després del contracíe, amb el barceloní Joan Trinxer i el íorlosí Pere Duran —per la
seua part— i amb Diego de Gumiel —per l'altra—, per a la impressió del Tirant lo
Blanch, el 18 de febrer de 1497 (MADURELL MARMÓN & RUBIO Y BALAGUER, 1955:
doc. 131). Carmini Ferrer maíeix, el 5 d'octubre de 1504, firmava una concordia amb el
llibreíer Miquel Riera, que íambé íenia iníeressos ediíorials a Venécia (MADURELL
MARMÓN & RUBIO Y BALAGUER, 1955: doc. 225). Un altre impressor venécia, Mateu
Bonet, residia a Barcelona. Aquesí Bonet venécia, amb Sebastiá dEscócia, castellá, el
21 de gener de 1497 es van comprometre a servir duraní un any a casa de Diego de Gumiel. Pero de Gumiel va cancel-lar el coníracte abans perqué ja no li calien els seus

La causa d'aquest desplacament degué ser la pesta que üavors assolava Valencia, tal com
diu FERRANDO, 1994: 101:
"No es pot descartar que la iniciativa de publicar-lo [el Psaltiri] shagués avancat com a conseqüéncia de les circumstancies que llavors travessava Valencia.» Una pesta que va causar
victimes remarcables i que va teñir implicacions literáries i culturáis (ibid, loe. cit): «Entre les
victimes de la pesta hem de comptar el bisbe auxiliar de Valencia fia Jaume Pérez i la il-lustre
abadessa del monestir de la Trinitat, sor Isabel de Villena, que no va poder acabar la seua Vita
Christi. Els coetanis van recordar el 1490 com "l'any de les morts" o "de les grans morts".
Així, Jaume Gassull sitúa el "bandeig" deis "mots cassolans" de mossén Fenollar, a qui fe
referencia en Lo procés de les olives, precisament en "l'any de les morts". I sor Aldonca de
Mpntsoriu, quan prepara l'edició del Vita Christi de sor Isabel de Villena, no va deixar de
recordar que la mort de la seua antecessora es va produir "en aquelles grans morts de l'any
MCCCCXC'r
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servéis: la impressió del Tirant lo Blanch ja estava acabada
RUBIÓYBALAGUER, 1955: doc. 128,157,162 i 163).

(MADURELL MARMÓN

&

Encara és per fer una investigado, que és el que es proposa de fer qui signa
aquesta recerca, necessáriament interdisciplinar, que ens ajude a establir les presencies
catalanes, valencianes i balears a la península itálica del Magnánim, deis Borges i deis
poders hispánics immediatament posteriors (deis Folch de Cardona, virreis i almiralls
de Nápols, per exemple) (MARTINES, 2000). De segur que trobarem no sois dades
históriques noves, sino també ben possiblement proves concretes de coneixenca de la
nostra literatura en aqueixos ambients i, alhora, de la coneixenca que la nostra literatura
manifestava deis autors d'aqueixos ambients.

6.5.1.1. Sobre la Lettera consolatoria de Boccaccio
Un altre exemple sobre literatures en contacte a la Corona d'Aragó ens l'aporta
la Lettera consolatoria de Giovanni Boccaccio. En aquest cas es tracta d'una obra que
es transmet a la Corona d'Aragó i, també —és ciar— a Italia i que mostra una
coincidencia amb la transmissió de tópics literaris catalogáis sense dubtes —aquests
sí!— com a renaixentistes (MARTINES, 1998b i 2001b).
David Romano (1975) va estudiar un manuscrit de Boccaccio i demostrava que
havia estat a la Corona d'Aragó d'encá de 1484. L'objecte del seu estudi era un
manuscrit —no gaire tingut en compte pels investigadors— que conté dues obres de
Boccaccio: el Corbaccio y la Lettera consolatoria a messer Pino de' Rossi. Va
transcriure la primera part d'aquest códex, el 1415, Niccoló di Poggio di [segon
cognom desconegut], copista d'identitat desconeguda. Va pertányer, durant la seua
transmissió o etapa a Italia, a Angelo di Zanobi de' Gaddi, copista i amatent deis llibres
florentins de llavors.
La segona etapa de la transmissió del códex és a la Corona d'Aragó. Afirma
Romano que era pertanyia al cavaller Pero Sánchez Muñoz, nebot i hereu de Gil
Sánchez Muñoz, que va succeir Benet XHI, el Papa Lluna, amb el nom de Clement
VHr. Aquest, havent hagut de renunciar al papat, va ser bisbe de Mallorques, del 1429
al 1466, on va morir el 1483. En l'inventari deis seus llibres, donat el 1484, hi ha un
volum, aquest mateix códex: que és Túnica copia del Corbaccio en tosca que hom ha
pogut identificar (WrrnJN (núm 18-19), 1962-1967; MONFRIN, 1964). A mes, aquest
mateix volum que figura en aqueix inventan també conté la Lettera consolatoria. Es
tracta d'un manuscrit ben important.
Per una altra banda, hi ha una coincidencia a la Biblioteca Apostólica Vaticana,
en novembre de 1990, en uns índexs del segle XVI, vaig trobar la referencia a uns
«Soneti d'incerto autore», el primer vers deis quals comenca així: «Per adolcir co= [fj
36[r-46v]>>. Aquests sonets anónims i inédits, que manifesten un clim petrarquesc,
contenen diverses raons d'interés en relació a la literatura catalana de les acaballes del
segle XV. La rao d'aquest interés és la coincidencia que hi vaig detectar entre un
d'aquests sonets —i altres mes— i l'obra de Joan Roís de Corella, figura clau en la
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literatura de la Corona d'Aragó i de les lletres hispániques —de la mort del qual
celebrem enguany el V Aniversari— (ALVAR (núm 28-29). La primera cobla d'aqueix
sonet diu:
Per adolcir cotante pene amare,
movo la penna, vinto dal ardore,
Non per ch-io cerchi alie mié rime honore,
Vaghe hormai piu di pianger, che cantare,

Aquest sonet em recorda —i no poc— les ratlles de Joan Roís de Corella, en la
Tragedia de Caldesa*5 Concretament quan, a la fi i després de l'engany de qué ha estat
objecte per aqueixa «bella senyora en parts de singular partida», Joan Rois de Corella
diu:86
" Ab diversitat de tan impossibles pensaments, me partí de la cambra o sepulcre a on tanta pena sofert
havia. Acceptant la ploma, que sovint greus mals descansa, la present ab má propia sang pinte, perqué la
color de la tinta ab la color que raona se conforme." [negreta nostra]

De fet, en aquest mateix códex vaticá i immediatament anterior ais sonets —
encara que no hi té gaire relació—, hi ha una versió impresa de la carta de Boccaccio
a Pino de Rossi «confortatoria»: «Epistola o vero lettera di Messer Giovanni
Boccacci mandata a messer Pino de Rossi». Aquesta carta era impresa «in Firenze per M. B. c/° Florentino, 1487» [negreta nostra].

6.5.1.2. Dos nous exemplars de sengles edicions del XVI de les Poesies
Ausiás March
El 1998 vam teñir la fortuna de trobar dos nous exemplars de sengles edicions
del XVI de les obres d'Ausiás March, que fins ara havien estat escondits a l'interés deis

Estudie amb una mica mes d'atenció aquests sonets, les seues relacions amb Roís de
Corella, el tractament del tópic de la literatura terapéutica d'encá deis trobadors i la
conveniencia de matisar l'oposició Edat Mitjana[=anft'gor]/ v.l Renaixement[=/MO£/ernz'tor] en
MARTINES, 1994,1999 i 2001 [2002].
85

No és l'únic. El primer quartet del IXe d'aquests sonets també em recorda aquesta mateixa
obra de Corella. I també en la mena de tensó que manté, fora de la Tragégia amb la Caldesa.
Aqueix quartet diu així: «Sempre che allionorato suo rispeto/ Guida mi amor ch-armeder la
insenga/ Pensóle dir parole, che ei m'insegna/ Dariscaldarogni gelato petto».
86

Cite per ROÍS DE CORELLA, 1980: 29. Vid. MARTINES (ed.), 1997; MARTINES, 2001.
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estudiosos: un de l'edició de Valladolid (1555) i un altre de la de Barcelona (1560)
(MARTINES, 2001b).
Precisament, peí que ara ens fa al cas, pot ser forca illustrativa la dada deis fons
bibliográfics de la B AV ais quals, respectivament, pertanyen:

•

L'exemplar de l'edició de Valladolid (1555) pertany al fons BARBERINI.

•

L'exemplar de l'edició de Barcelona (1560) pertany al fons ROSSIANO.

No deu ser per simple caprici de l'atzar que les famílies que eren titulare
d'aquests fons tinguessen una intensa relació amb el Vaticá. Així, per exemple, la
familia (o per qué no clan?) Barberini va donar papes, cardenals i d'altres aristócrates
del clergat. Molt semblant diríem peí que fa a la deis Rossiani. Aixó demostra la
coneixenca d'aquestes famílies peí que fa a les poesies d'Ausiás March o, per ser mes
exactes, amb aqueixes edicions concretes de les obres del nostre gran poeta. Tampoc
no deu ser un mer atzar que aqüestes famílies tinguessen sengles exemplars d'aqueixes
edicions de les obres d'Ausiás March. La de Valladolid de 1555, és la dedicada, tal com
consta a la portada, a Don Gonzalo Fernández de Córdoba, que va ser una personalitat
clau en les polítiques i en els camps de batalla de la península Itálica del XVI.87 La de
Barcelona de 1560, és la dedicada, tal com consta a la portada, a Ferrando Folch de
Cardona, qui, almirall de Nápols i fill de Ramón de Cardona i Anglesola, virrei de
Nápols, va ser una personalitat absolutament important, al mes alt nivell, en l'ambient
italiá del XVI, complex i tens peí que fa a la política, alhora que immensament ric peí
que fa a la cultura.
Els Barberini i els Rossiani mantenien intenses relacions i i no menys tensos
afers amb els poders hispánics destacats a Italia llavors. No per causalitat hi ha una
relació de correspondencia entre els contactes deis Barberini amb Fernández de
Córdoba i deis Rossiani amb Folch de Cardona.
Amb aquest virrei, la cort de Nápols continuava ser un focus irradiador de
cultura i art, a mes de política i enteses económiques i militare. Ja ho havia estat la cort
del Magnánim.
No oblidem que, a Nápols estant, un retrat de la muller del virrei Folch de
Cardona, Isabel de Requesens (avui conservat al Louvre), és essencial en la
configurado del tópic del retrat femení renaixentista. No oblidem que el sepulcre de
Ramón Folch de Cardona (mort el 10 de marc de 1522), que és a Bellpuig, és la
primera obra plenament i própiament renaixentista a casa nostra: pero, fet a Nápols per
un artista la cort virreinal napolitana, Giovanni Merliani da Ñola. Acabada l'obra, va
ser tramesa tota a peces per mar fins a Salou, d'on la van carretejar fins a Bellpuig, on

Potser hauríem d'estudiar les relacions deis ambients respectius que van envoltar l'edició
vallisoletana i la primera edició de les obres marquianes, á Valencia, per Bartasar de Romaní, i
dedicada al virei del Cap i Casal, Joan d'Áustria. Vid. ESCARTÍ, 1997.
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va ser muntada en el de hauria de ser el seu emplacament defínitiu al convent francisca
de Sant Bertomeu (BOSCH& TORRENT, 19932).

6.5.1.3. Corts potifícies deis Borja i altres corts itatianes relacionades
(Ferrara i Mantua)
Aqüestes corts, els papats de Calixt DI i d'Alexandre VI, signifiquen, amb el triomf
napolitá del Magnánim -coincident amb el primer— significa rentronització de la Corona
d'Aragó -i molt especialment de Fámbit valencia— a la Italia de llavors, on tants interessos
convergien i tota la lluissor cultural hi havia.
Encara és per fet una recerca d'arxiu a la Biblioteca Apostólica Vaticana i ais
fons deis princeps, cardenals i d'altres membres del patriciat italiá de l'época per
exhumar documents i, ben possiblement, obres que ens evidencien el grau de la
presencia catalana a Roma i els Estats Pontificis. L'experiencia de qui signa al respecte
ens anima a suposar que aixó trauria a la llum moka mes informació de la que tenim.
Convindria, així mateix, fer atenció a altres corts italianes relacionades amb les
pontifícies. Ens referim, per exemple, a la CORT DE FERRARA, on Lucrecia Borja va
trobar finalment la pau que tant havia desitjat i va poder-se lliurar a la passió de la
lectura i de les belles arts. D'altra banda, va assessorar el seu marit en el govera deis
seues estats i sembla que amb molt bons resultáis. No deixa de ser simptomátic,
sobretot quant a desfer-ne la "Uegenda negra", que Lucrecia Borja va ser coneguda pels
seus vassalls com "la buona signora".
Lucrecia Borja va fer de la cort de Ferrara un focus irradiador de cultura i de
Renaixement. Va aplegar una biblioteca mes que respectable i va comptar amb la
presencia de poetes com ara Ercole Strozzi, Albertini o Pietro Bembo. La presencia de
Bembo a Ferrara és molt significativa, quant a la participació de la cort de Ferrara en la
configurado -i mecenatge— del Renaixement. Bembo és considera! com el prototip
de l'home renaixentista; ja hem vist que formava parí, a mes, de 1'Academia Aldina.
D'altra banda, sembla que Lucrecia va manternir una relació no sois platónica amb
Bembo. És interessant teñir en compte -tot i que no ha estat estudiat fins ara— que
Lucrecia va fer que Facompanyessen a Ferrara diverses donzelles valencianes que ja
estaven al seu servei Roma. No es tracta només d'un interés per Forigen nadiu d'aquest
personal, sino per la relació que aixó deu teñir amb els interessos culturáis i llibrescs de
Lucrecia i, en general, deis Borja.
En aquest sentit, val a dir que, com ens va dir Eulalia Duran, ben facilment
aquesta cort fos un altre agent introductor de la nostra literatura a Italia. Citava aquesta
estudiosa el cas d'Angela de Borja i Carros de Vilarragut, cambrera valenciana al
servei de Lucrecia i ben possiblement la mateixa persona a qui está dedicat un
manuscrit de les poesies d'Ausiás March.

No deu ser una coincidencia que un deis filis de Lucrecia Borja amb el marqués de Ferrara,
Ippolito, va ser cardenal i, sobretot peí que ara ens fa al cas, va ser el constructor de la villa d'Este,
a Tívoli, un deis exponents fonamentals d'arquitectura renaixentista -especialment els jardins—.

117

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

D'altra banda, Lucrecia va mantenir una relació ben especial amb el seu cunyat
Francesco Gonzaga, marqués -després creat duc per l'emperador Caries V— de Mantua,
marit d'Isabel d'Este. Aqueixa relació sembla que va ser sobretot epistolar. El mes
interessant del cas és que la relació amb la cort de Mantua va ser molt mes intensa. Era
ben amiga de la marquesa Isabel d'Este i compartien gustos i aficcions literáries,
artístiques i culturáis.
També val a dir que la CORT DE MANTUA és forca interessant. Isabel d'Este, la
marquesa i després duquessa, quan Caries V va crear duc el seu marit, era cunyada de
Lucrecia Borja, eren bones amigues i compartien gustos i afeccions literáries i
artístiques. Les estances d'Isabel d'Este eren conegudes com "il Paradiso" i de fet ho
podien ser, per a la cultura i les arts: s'hi aplegaven vins a 6.000 volums en una
biblioteca personal com ben poques en la Italia -i en tota FEuropa— de llavors, així
com també una envejable col-lecció d'instruments musicals...
La cort de Mantua irradiará bona part del Renaixement Italia: Ariosto, Tiziano,
Lelio Manfredi.... A la cort de Mantua es va posar en funcionament, ja a comencament
de la segona meitat del segle XV, el mecenatge d'artistes que tant característic será del
Renaixement. Així, el gran pintor Andrea Mantegna va ser un artista "fixé" de la cort
de Mantua. Tant va ser així i tanta la seua anomenada -vinculada a la aqueixa cort—
que fins i tot els Gonzaga, titulars de la cort, li van permetre assumir el seu 1'emblema
heráldic, l'estel. Mantegna ni va fer fortuna, de fet es va construir un veritable palau.
Altrament, es considerat el primer pintor renaixentista que no va ser considerat un
artesa, sino que va elevar la pintura a la consideració d'art, equiparat ja a la poesía, la
música o 1'arquitectura. Mantegna, en la seua obra pictória a Mantua va conformar els
principis e la pintura renaixentista, amb Fafermament de la fantasía cortesana com a
genere específic per a una pintura laica, mural -de grans dimensions—, feta per al
gaudi de corts lliurades a la cura del sentit artístic i amb nombrosos referents
mitológics i clássics. Les obres muráis de Mantegna per a la cort de Mantua, altrament,
constitueixen veritables estudis arqueológics, peí realisme i detallisme, en la
representació deis elements deis personatges clássics o mitológics, fetes a partir de les
troballes que llavors hómens com ara Mantegna ja apreciaven en la seua válua. En
aquest sentit, val a dir que son essencials, per exemple, la decoració mural, feta per
Mantegna, a la Sala dei Sposi, al palau de Mantua, o al Palau del Té, residencia estival
deis Gonzaga, veritable esclat de la fantasía cortesana.
La importancia de Mantua també té una dimensió Uibresca i literaria ates que,
per exemple, Venécia, capital europea de la edició era sota la jurisdicció de Mantua.
No podem obviar el fet que Isabel d'Este encomanés el 1500 la traducció a l'italiá del
Tirant lo Blanch a Lelio Manfredi, qui ja havia traduit, en aquella mateixa cort, la
Cárcel de Amor a l'italiá. Lelio ho va ver a partir de la versió catalana, és a dir, tenint al
davant un Tirant lo Blanch en cátala. Isabel d'Este li ho va encomanar per "la grande
fatica que mi prender di leggerlo" en la versió original. Amb la qual cosa, ja ni havia un
Tirant -almenys— en cátala (MARTINES, 1997).
Isabel d'Este no es dedicava només a la "contemplació". També traía
ensenyaments práctics de les seues lectures. Així, quan el seu marit va caure presoner
en un deis múltiples conflictes d'aquella Italia convulsa, on Milá, Franca i els poders
hispánics tant es jugaven, ella el va substituir. No ho va fer gens malament. De fet,
Isabel d'Este va regir els estats del seu marit millor i de manera mes profitosa que ell.
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Quan el van alliberar, consta que aquest va sentir una barreja d'admiració i enveja per
tot el que havia fet la seua esposa.

6.5.1.4. Corts i rotles cuites a casa riostra
Ben bé no sois caiga "eixir fora". A casa nostra també podem trobar diverses corts
i rotles irradiadors culturáis. Ja hem parlat deis regnats del Cerimoniós i del Magnánim.
Ho hem fet, sobretot, peí que fa a les traduccions, pero hi podem tornar i entendre-ho en la
mesura en qué realitzen, aquests monarques i les "estructures" i usos i costums que
instauren, una exceHent tasca cultural, generadora i intercanviadora. Val a citar també els
regnats deis dosfilisi successors del Cerimoniós: Joan, no debades dit "el Poeta" i Martí,
l'Humá. Que van continuar les accions en materia cultural del pare.
Podem, pero, fer atenció a altres figures que esdevenen centre d'altres nuclis,
reials, ciutadans, eclesiástic. Els segles XIV i XV son "efervescents", és a dir, hi ha una
gran i dinámica activitat peí que fa a la cultura, diversa i plural, alhora que és bo de veure
una evolució i transformado, amb el cabals de Franca i Italia, i, a mesura que avanca el
XV, també de Castella.
Deixeu-nos fer atenció ara en un deis millors exemples en aquest sentit: la reina
Violant de Bar. La seua gran formació i interés cultural no sois la va fer ser centre una cort
de poetes que li dedicaven composicions i "trobes" dins la mes tradicional práctica
medieval. Jordi de Sant Jordi i altres, com ara el Marqués de Santillana mateix, van
formar part d'aqueix rotle poétic (RIQUER & BADIA, 1984). D'altra banda, tenia forca
contacte amb un altre clássic de les lletres catalanes, i també de les castellanes, el marqués
de Vülena, a qui sempre s'adrecava dient-li "mon car cosí".
Violant de Bar va ser molt activa també a demanar, encomanar, pregar, ordenar
copies, compres o traduccions d'obres. Va ser una veritable "dinamitzadora cultural".
Així, per exemple, podem reportar una serie de documents que ens constaten el seu gust i
preocupació culturáis i deis afanys que hi "metía", quasi mes propis d'un afer d'estat.
Així, sabem que, el 1421 la reina Violant va ordenar al preveré Antoni Palomar, capellá
de Cocentaina, que s'encarregués de la copia de la Biblia en romane -concretament
esmenta "los Evangelis e les epístoles en román?"— que era propietat de na Carraca de
Vilarragut, senyora d'Albaida. Segons afirma la reina Violant mateixa en aqueixa orde, la
Biblia en qüestió era una "joia". Palomar devia ser un entes, per tant. I té ordes directes i
expresses de la reina de copiar aqueixa Biblia i de fer-ho de manera acurada i primmirada.
A l'efecte, la reina especifica una mena de "memoria de qualitats" de les matéries
primeres en qué i amb qué ho ha de fer. Indica que el pergamí (aviteWat) i que les tintes
per a les rubriques i il-luminacions han ser de primera qualitat. Fins i tot la reina va fer que
la Cancellería Reial trametés al justicia i al batle de Concentaina un ofici reial peí qual els
ordenava que tinguessen Antini Palomar "per recomanat seu", que li facilitassen tant
poguessen la seua tasca, que el protegissen i li satisfessen totes les despeses. El mateix
ordena la reina a Lluís Domínguez, receptor seu al regne de Valencia: que li done tots els
diners que caiga.

119

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

Volver al índice/Tornar a l'índex

Pero si aqueixa Biblia era una joia per a la reina Violant, mes devia ser-ho per a la
senyora d'Albaida. Sabem que aquesta no degué acceptar la petició de la reina perqué
Palomar en fes copia. Aba es dedueix d'un altre ofici de la Cancellería Reial en qué la
reina, en to molt directe i imperios, s'adreca a Palomar i li ordena que "metats má en fervos les dites obres, car som certa que vos ne trabareis bé origináis"...89

89

La documentado en qué podem seguir tot aquest "afer" ós la següent: ACÁ [Arxiu de la Corona
d'Aragó, Barcelona], RC [Reial Cancellería], Reg. 2052, ff. 124v-125r i 135v.
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7. TRADUCCIONS AL SERVEI D'ALGUNES DE LES PRIMERES ATENCIONS CRÍTIQUES
SOBRE AUSIÁS M A R C H I ALTRES CLÁSSICS VALENCIANS I EL SENTIT DE LES
SEUES RELACIONS ROMÁNIQUES

Com hem pogut comprovar, la bibliografía sobre Ausiás March és una de les
mes nodrides de tota la riostra historia cultural. Hi ha una gran quantitat d'estudis, els
quals s'ocupen del cunyat de Joanot Martorell des d'una complexa i plural munió de
perspectives metodológiques. Hi ha diversos reculls i estudis bibliográfics en els quals
ho podem comprovar facilment. El "fals" VI centenari del naixement d'Ausiás March,
celebrat el 1997, va esperonar encara mes Tinteros generalitzat per aquest veritable
clássic de les lletres romániques. Cree pero, que convindria, així mateix, atendré a les
análisis o a les noticies crítiques sobre el nostre autor fetes abans de mitjan segle XIX,
que és quan es produeixen els primers rruits de la Filología mes acostada a la moderna.
Prendre en consideració aqüestes primeres análisis ens pot fornir mes dades per
resseguir millor tresques de les traditiones directa i indirecta de les obres o deis autors
estudiats en cada cas. Ens ajudará a identificar i a localitzar exemplars (testes:
manuscrits o impresos) no coneguts per completar el medi ambient en qué una obra o
un autor era llegjt i de quina manera era rebut i entes; i aixó es de gran interés per a la
nostra Historia Cultural. Ens poden aclarir elements sobre la continuitat i la mena de la
recepció de qué han estat objecte aquests autors d'encá que van escriure; a mes, també
ens poden marcar soles que, malgrat la diferencia cronológica, poden orientar-nos en
les nostres recerques actuáis.90
En general, es tracta d'entrades o referéncies (mes o menys esteses) en obres
d'abast general o encielopédie sobre les lletres romániques, mes o menys covades al
caliu de la H-lustració —les del segle XVIII i primeres passes del XLX— o deis primers
símptomes d'esperit romántic —les de la primera meitat del XLX—. D'altra banda, n'hi
ha diverses obres que es fan ressó d'exégesis fetes a comencaments del segle XVI; i
així tenim ja les anelles de la cadena cronológica per al nostre exercici d'arqueologia
cultural exegética. S'ha remarcat molt -amb justicia— el contingut i la importancia de
la "Carta prohemio" del Marqués de Santillana, veritable primer estudi sobre bona parí
deis poetes clássics de literatura catalana medieval. També s'ha fet atenció a la noticia
de Fréret en F"advertiment" (MiNERVTNi, 1993) a la versió francesa divuitesca del
Tirant lo Blanch.

Aquest epígrafes un deis resultáis de la meua estada, com a professor convidar, a la Universitá
di Roma-Tre, en marc de 1998, per gracia d'una invitació de la Profa. Dra. Annamaria
ANNICHIARICO a fi de dictar una conferencia sobre "Ausiás March nel contesto letterario della
Valenza del XV sec." i un seminari amb el títol "Da Petrarca ad Ausiás March". En el transcurs
d'aqueixa estada meua, vaig fer noves recerques a la Biblioteca Apostólica Vaticana. [BAV]
Vaja el meu agraiment mes sincer a aqueixa universitat, al seu Dipartamento di Letterature
Compárate i, sobretot, a la Prora. Annichiarico, per aixó i per l'interés que sempre ha manifestat
per la meua tasca, i al personal de la BAV (especialment, el Dr. Marco BUONOCORE, Dom Filippo
TAMBURM i el Pr. Antoni SALVI), així com també aMonsignore Giuseppe CONTÉ.
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Peí que fa a la novel-la de Joanot Martorell, podem teñir una mostra del
rendiment que podem teñir en exercicis de la mena com en el que ens proposem de fer
ací. Hi ha hagut diversos treballs sobre la seua recepció per part de la crítica en ámbits
on, a mes a mes de Franca, aquesta obra va ser tradui'da i llegida, a Italia (MARTINES,
1993), una altra vegada Franca (CALVO, 1991) i al Regne Unit. També hi ha hagut un
estudi de qui subscriu que s'ha ocupat d'estudiar la recepció del Tirant lo Blcmch a
altres ámbits, durant els segles XVI-XVTÍI, la "transido" fins a l'actualitat, a través de
Fanálisi traductológica exhaustiva de les versions italiana, espanyola i francesa que
n'hi hagué (MARTINES, 1997). A partir d'aquí, tasca que algú podría estar temptat
d'etiquetar com a "crítica externa", hem pogut disposar d'un gran cabal d'informació.
De fet es tracta d'una veritable coHació textual multilingüe, amb la qual, hem
"retornar" al text original a fi i efecte d'entendre'l millor, resoldre'n Uacunes
ecdótiques (lectiones in dubio, omissiones i fins i tot casos de puntuado potser que no
gaire resolta de la millor manera, etc.).
Tot aixó ens reaferma en Finieres que pot teñir atendré a les primeres análisis
sobre els clássics (COLÓN, 1997 i 1999; ESCARTÍ 1997a, 1997b, 1997c i 1999).
D'aquesta manera podrem teñir una perspectiva mes completa peí fa a la primor de
l'esséncia subtil que n'ha fet precisament "clássics" al llarg del temps i malgrat tantes
dificultáis extralingüístiques i extraliteráries com les que ha patit (i encara pateix) el
cátala al llarg de diversos segles. A mes a mes, podem comprovar que les obres
literáries i la crítica poden establir una nodridura complementaria i que resseguir els
soles de l'exégesi potser ens ajuda a no fer tants "camins dubtosos" peí que fa a les
obres literáries. D'altra banda, també podrem calibrar millor el grau d'innovació que
ben bé deuen teñir les recerques contemporánies (ENSENYAT, 1999).
En aquest cas i peí que fa a Ausiás March, sobretot, i d'altres clássics
valencians, ens ocuparen de Bastero (1724), de Saverio Quadrio (1739 i 1741), que es
fa ressó de Bastero, i, de qui se sitúa, quant ais autors valencians, en la base d'aquest,
Escolano (1611) i, abans, Beuter (1604).
És de plányer que l'obra de Bastero siga menys coneguda del que caldria i que,
de fet, en l'época ja no fóra gaire. De fet, Brunet (1810) ja ens diu que l'obra de Bastero
tenia, a comencaments del XIX, un preu estimat entre els 15 i els 24 franes i era "peu
commun". Només se'n va publicar el primer volum; tal i com podem llegir en una
anotado de mitjan segle XIX en la portada de la relligadura en pell del volum de La
Crusca del fons Ferraioli de la Biblioteca Apostólica Vaticana. Aquesta anotado diu
que Bastero no devia teñir tants recursos i no degué poder fer traure el segon volum de
La Crusca. Una altra anotació, feta per la mateixa má, ens diu que aquest és un "libro
rarissimo/ Comprai questo esemplare in una vendita a Bordeaux^'; en la p. 3, a mitjan
página, també escrit de la mateixa má i fent ratlles lleugerament ascendents, llegim: "ex
libris Notarii Jacobi/ Dominici Barberis Racconisciensis".
A desgrat d'aixó, l'aportació de Bastero és forca interessant i m'agosava a duque importan! Realitza una de les primeres tasques d'estudi de la llengua i la literatura
catalanes en el seu context románic medieval, especialment peí que fa a les seues
relacions italianes o amb respecte a les aportacions literáries italianes (RUBIO Y ORS,
1898). L amb aquesta perspectiva de base, realitza, en format del que després es
consolidará com a "diccionari d'autors", unes entrades, de varia extensió, sobre els
diversos autors, poetes (sense discriminar trovadors i lírics queja no ho son) i prosistes.
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Entre aquests, té una especial significado F"entrada" dedicada a Joanot
Martorell i el Tirant lo Blanch. Tot i que ja ens en vam ocupar extensament fa uns
anys,91 sia'ns permés que fem memoria d'un detall que pot ser un bon indici de la
qualitat de l'obra de Bastero i l'impacte que va teñir peí que fa a marcar la pauta de la
recepció de Tirant a Italia, que pot ser análoga a la seua influencia peí que fa ais
clássics valencians de qué ens ocupem ací. En aquest cas es tracta d'un impacte molt
selecte, causat per una obra curta en nombre, la de Bastero, i, com ja hem dit, en
definitiva no acabada de publicar, que, tot i aixó, va influir en obres ben determinants
en la historia de la historia de la literatura italiana com ara el Saverio Quadrio. Així,
vam trobar que, en l'exemplar de La Crusca conservat en el fons Capponi, en la Tavola
deU'Abreviature,92 tot just al marge de Tentada "Gio. Mari., e G. Mart"93 hi haviauna
anotado que, amb lletra no molt llegidora, ens deia:
"Di questo libro Tirante il Bianco qui se ne trova/ in Roma una edizione di Venezia per Retro/ da nicolini [sic] da Sabbio, e Federico Torresano/ d'Asola, 1438. in numero nella Bibliteca del márchese Alessandro Capponi =".

Efectivament. Si consultem el catáleg de la librería Capponi, comprovarem que
hi havia un exemplar d'aquesta edició. En l'entrada «[Martorelli Giovanni]» (CAPPONI,
1747: 248):
"Tirante il Bianco, opera interno all'ufficio della cavalleria, tradotta dalla lingua Spagnuola nell'Italiana
de Lelio Manfredi. Venezia per Pietro de' Niccolini da Sabbio, a spese di Federico Torresano d'Asola
1538. in 4o".

Vicent MARTINES, "Tirant lo Blanch " a Italia...
La Crusca, p. 108ab.
La qual conté la "doctrina clássica" quant a l'obra de Martorell:
"II Cavalier Giovanni, o Giovannotto Martorelli, detto Mossen Joanot Martorell, Cavaller. II suo
eloquentissimo libro intitolato Tirant lo Blanc (Tirante il Bianco) che incominció di scrivere, o comporre
á 2. di gennaio 1460., come dice nella dedicatoria, stampato in Valenza del 1490. infoglio, del quale se
ne conserva un'esemplare nella librería della sapienza, o dello studio di Roma, se ne citano i Capitoli.
Awerto che non avendo potuto 1'Autore fenire del tuto detto libro, per essere uscito di vita nel tempo,
che lo componera, benché no gh mancasse da fare, che la quarta, ed ultima parte; lo terminó poi il Cavalier Martin Giovanni de Gualba, sicome questi lasció scritto sulfinedella medessima Opera, onde sotto
lo stesso nome del Martorelli, va compreso, ed allégate per li capitoli il supplimenti, o ilfinedel Gualba,
senza farne specifieazione. Questo libro, per quel che appartiene a puritá, ed eloquenza de lingua, debbe
ayvere il primo luogo tra i nostri Prosatori, né piu, ne meno, come il Decamerone ira i Toscani."
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Seguint aquesta pista, vam teñir la fortuna de descobrir un deis dos nous
exemplars d'aquesta primera edició del Tirant italiá que es conserven a la la BAV.94
Bastero va marcar la pauta de la recepció i la imatge a Italia també peí que fa a
Ausiás March i d'altres deis nostres poetes valencians medievals. Hauríem de teñir
present que, en la seua percepció d'aquestos autors i com ell mateix explicitava,
Bastero seguía la línia marcada per Gaspar Escolano i, abans, per Beuter, la qual cosa
ens hauria de fer mirar-nos-los, almenys, com una referencia a teñir en compte com a
uns deis punts de partenca de l'exégesi sobre els nostres creadors literaris. Així,
Bastero, en la "Prefazione" de La Crusca,95 ja reprodueix el nucli de les relacions
d'anada i tornada entre la lírica valenciana i la italiana. Independentment que hi ha
Terror de partenca peí que fa a la cronología deis autors esmentats -es pensava que
Petrarca era posterior a Jordi de Sant Jordi, per exemple—, el bo del cas és la percepció
de les nostres lletres i de les seues relacions romániques. També no hem d'obviar que
Bastero cita, com a coordenades d'aquesta concepció románica del seu estudi de les
lletres catalanes: Bembo, Equicola, Bouche, Paschieri, Pittoni i Nostradama. En aquest
context metodológic, cita explícitament els valencians Escolano i Beuter.
Així ho podem comprovar a mes a mes del Tirant lo Blanch, peí que fa a Ausiás
March, Jordi de Sant Jordi o Jaume Roig.

7.1. PEL QUE FA A AUSIÁS MARCH

Ara quant a la "doctrina" sobre Ausiás March, en la "Tavola de i poeti provenzali
della Etá d'Oro, Cioé da! principio del Secólo XI., o in quel torno a tutto '1 Secólo XV.,
citati per entro '1 libro; e della qualitá delle loro Opere, che si allegano" de La Crusca.96
Aquesta extensa entrada sobre Ausiás March conté interessants noticies sobre la
traducció castellana que en va fer Montemayor, que, a Falbir de Bastero i, abans,
d'Escolano, "salióle tan mal"; també ens indica que hi degué haver intents de trasllat a
l'espanyol de l'Espill de Jaume Roig (COSTA-REUS, 2000), a qui Escolano considera un
"cerro del Potosí del ingenio"... -hem de teñir present que, en facilitar la versió italiana
deis versos que cita d'Ausiás March, Bastero en realitza el primer assaig de traducció a
aqueixa llengua— (Di Girolamo, 1997a i 1997b):
Catalano d'origine, natío della Cittá di Valenza. Le sue Poesie, stampate,
esistenti nella Librería Casanattense, e in quella della Sapienza. Innamoratosi egli d'una
gentildonna Valenziana chiamata Donna Teresa Bou, molte Rime compose de' suoi amori; e
dopo ch'ella manco di vita, celebró la sua morte, come fece il Petrarca quella di Madonna
"AUSIÁS MARCH

Vid. supra nota 9. Va trobar l'altre exemplar del Tirante il Bianco de la primera edició veneciana
del538 en el Dondo Ferrarioli de la BAV i ens n'ocuparem en un altre treball.

La Crusca, pp. 76-78.
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Laura: Ma awedutosi poi, di aver perduto il tempo, e consumata la sua gioventü in cosi vani
amori, come si raccoglie dall'ottava a c. 59.
Quem' ha calgut (caluto) contemplar en Amor,
E be sentir sos amagats (nascosti) secrets?
De mos treballs quins (chenti, quali) comptes me sonfets?
Vanament he despesa ma dolor.
Tot lo meu seny (senno) franc arbitre l'he dat,
Lo meu jovent tot per ella (cioé per l 'Amore) he despés;
Fins al present no men' so may représ
Preant un mal per be gran estimat:"
voltó tutto '1 suo aífetto verso la Beatissima Vergine; onde divotamente invocándola, disse nella
Cántica d'Amore:
Mare de Deu ajas mercé de mi,
efesme ser de tu enamorat;
De las amors que sopassionat
Ja conec cert, que so mes que mesqui.
Abbi pietá di me, Madre di Dio,
E di Te fammi essere innamorato;
Per gli amori cui sonno passionato
Conosco giá, ch'io son piü che meschino:"
e altrove:
Mare de Deu, tu es aquella escala
ab quel' peccant lo Paradís escala.
Tu sei Madre di Dio, quella scala
Con che '1 peccante il Paradiso scala:"
Con che '1 peccante il Paradiso scala, e in altro luogo:
Mare de Deu, Advocada mia
Fes a ton FUI que piados me sia.
Madre di Dio, Awocata mia,
Fa, che tuo Figlio piadoso mi sia."
Fioriva egli in tempo di Papa Calisto m., che fu eletto l'anno 1455., chiamato prima con nome
di Alfonso Borgia; come si rende chiaro dal seguente componimento, che si legge a c. 133. della
seconda edizione di Barzellona fatta nel 1560.
DamandafetaperMossenAusias
March a la Senyora Nacleta
de Borja Neboda del
Pare Sant.
Entrel 's ulls, e las orellas
Yom' trob un contrast molt gran,
E d 'aquell Jutgessau 'sfan
Parlant de vos maravellas:
Dien los ulls, que val molt mes
De vos lo veurer, que l 'oír;
Ellas no volen consentir
Dient que lo contrari es.
Vos, qui de tots valeu mes
Asi defora com dins,
D 'aquests dos mirau los fins,
No l 'esguard qui propil 's es.
CIOÉ:
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Dimanda fatta da Monsignor Ausias
March alia Signora Donna
Eucleta di Borgia Nipota
del Padre Santo.
Fra gli occhi, e le orecchie
10 mi trovo un contrasto molto grande,
E di quello Guidicessa vi fanno
Parlando di voi maraviglie.
Dicono gli occhi, che vale molto piú
11 guardavi, che l'udirvi;
Ma le orecchie non volgliono consentiré,
Dicenco, che é tutto il contrario.
Voi, che válete piú di tutu
Si nello esteriore, che nell'interiore,
Di questi due mírate i fini,
Non giá lo sguardo, che é loro propio:"
colla Risposta, che poi segué, della suddetta Nacleta, che incomincia:
Oídas vostras rahons bellas,
Bon Mossen March, a qui m' coman,
Responcvos breu al que dit han,
Segonsjuhi (giudiziq) que fas d 'aquellas."
E visse lungo tempo, come si cava dal seguente passo del Cant. 8. di Morte:
La velledat en Valencians malprova,
E no se comyofassa obra nova.
La vecchiaja ne' Valenziani prova male {non si confá)
Ed io non so come mi faccia opra nova."
Le sue Opere furono traspórtate in versi Castigüani dal Cavaliere Don Giorgio di
Montemaggiore Portoghese, e pubbhcate cosi in Valenza l'anno 1560., e poi in Madrid: Ma su
questo proposito non debbo tralasciare la seguente osservazione del letteratissimo Gasparo
Scuolano nella sua Storia di Valenza part. i, Hb. i., cap. 14. num. 4. . "Y bolviendo (dice egü) a
lo que arriba deziamos, que es don proprio de esta Lengua (Limosina) dezir sutiles, y
maravillosas razones en breves palabras, con grande suavidad; digo, que viene a ser esto con
tanto estremo, que de la manera que para traduzir un verso Latino necessitan los Castellanos de
dos, y tres versos en su Lengua, si han de estrujar todo el concepto Latino; assi también para
trasladar algo de la nuestra en la suya: Y es tanta verdad, que aviendo escrito en el versillo
Lemosin que llamamos cudolada (cioe un verso di tinque sillabe) nuestro famoso Valenciano
Jayme Roig, aquel su memorable Libro contra las mugeres, intitulado de Consejos, en Lengua
Lemosina, que entonces corria en Valencia; hambrientos los de buen gusto, por traduzirle en
Castellano, para comunicar a todo el Mundo las riquezas del cerro del Potosi del ingenio de
aquel gran Poeta, jamas les ha sido possible el salir con la empressa. No menos goloso, por sacar
el oro de las venas del otro profundissirno Poeta Valenciano Ausias March, y embiarle a
Castiglia traduzido, el Buen Jorge de Montemayor Poeta Portugués, puso con gran cuydado la
mano en la labor, traduziendo en Castellano sus Obras escritas con tanta pujanca de conceptos
en Lemosin; mas salióle tan mal su deseo, que puestos en paralelo el original, y el traslado, son
tan desemejantes, que pueden passar por obras diferentes, como si fueran de dffferentes sugetos,
y de differentes Autores."
Della sua autoritá si vagliono ü Conté Federigo Ubaldini Tavol. Docum. Amor.
Barberin. alie voci adesso, crema, e faessi; e Alessandro Tassoni nelle Consid. Petrarc. i piú
luoghi. Fa ancora onorata menzione di questo Poeta, il Boscano nella Dedicazione del secondo
Libro delle sue Rime, alia Duchessa di Soma, con queste parole. "En tempo de Dante, y un poco
antes florecieron los Provéngales, cuyas Obras, por culpa de los tiempos andan en pocas manos.
De estos Provéngales salieron muchos Autores excellentes Catalanes, e los quales el mas
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excellente es Osias March, en loor del qual, si yo agora me metiesse un poco, no podría tan
presto bolver a lo que agora traygo entre las manos; mas basta para esto el testimonio del Señor
Almirante, que después que vio una vez sus Obras las hizo escrivir con mucha diligencia, y tiene
el Libro de ellas por tan familiar, como dizen, que tenia Alexandro el de Homero." E poi nel lib.
3., delle sue ottave Rime, a c. 28. della edizione di Venezia deU'anno 1553.
Y al grande Catalán de Amar Maestro
Osias March, que en verso pudo tanto,
Que enriqueció su pluma el nombre nuestro
Con su fuerte, y sabroso, y dulce llanto:
Amor se levantó, y le hizo diestro
En levantar su Dama con su Canto,
Y en estender su nombre de tal suerte,
Que no podrá vencerse con la muerte.
Ne fa altresi grata memoria, il celebre Dottor Francesco Fontanella nella seguente cobbola d'un
suo componimento che recitó nella Accademia, che fu fatta in Barcellona verso la meta
dell'ultimo trascorso secondo, per la festivitá di S. Tommaso d'Aquino.
Viu aqui A usías March
Poeta cast, y eloquent;
Com a fénix deis antics,
Com apare deis moderns.
Vidi qui Ausias March
Poeta casto, ed eloquente;
Come a fenice degli antichi Poeti,
E come a padre de i moderni."
En el Saverio Quadrio veiem un reflex d'aquest sentit de les relacions entre els dos
extrems de l'arc de la Mediterránia (occidental europea) i de la "doctrina clássica"
ausiasmarquiana. És molt important, d'altra banda, el fet que aquest savi il-lustrat italiá
corregeix el sentit de la relació Petrarca-Ausias. La cronología ja n'era mes clara.
Remarquem la "Particella vrf'97 de la seua obra, on Saverio Quadrio realitza unes
interessants reflexions de mena teoricoliterária, peí que fa a la invernó i la dispositio a
partir de la rnimesi i del combat deis defectes de la imitatio:9*
"Domistrasi l'aiuto, che dalla imitazione degli altri riceve la Poética Arte; e difendesi la medesima
imitazione con l'esempio de' piü gran Poeti da chi la condana: non tutu pero i Poeti, né ogni lor cosa
doversi imitare; dove, i defetti s'annoverano che nell' imitar si commentono: quaü Poeti, e quali lor cose
imitar si debbano; e come imitándole far si debanno sue; del che le maniere s'insegnano"
Aquesta 'Tarticella" ens fa al cas allá on "si ritiene nei difetti della imitazione,
Siccome questa imitazione é utile assai, e giovevole: cosi soggetta é ancora ad essere con
angevolezza viziosamente abufata".99 En aquest cas, crida l'atenció sobre el fet que "il

97

Op. cit, 1,1739, pp. 272-289.

98

#z£/.,pp.272.

99

Ibid, pp. 274.
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primo difetti é di qualli si elegono da imitare cattivi esemplari".100 El segon defecte "é di
quelü i quali si prendono si buoni autori ad imitare, ma con tanta esatezza ció fanno, che
piú tostó sembra che li trascivano, anzi che imitarli."1011 tot seguit posa dos exemples que
devia considerar molt relevants:102
"Lucio Apuleio fu uomo di questa fatta, che tutto avendo il povero Lucioano compilato, con pochissüne
favoluzze del suo solo aggiunte, pretese d'aver egli composto VAsino d'Oro. Alcuini hanno anche
voluto al Petrarca dar qualque canco che molto avesse egli presso di Ausiás March Catalano d'origine, e
nativo della citta di Valenza, il quali in lingua Limosina molte Rime compose de' suoi amori verso
Teresa Bou, celebrándola in vita, e in morte. Ma questa é stata una solenne impostura: poiché questo
autore nonfiori,che sotto Caüsto HL eletto Sommo Pontefice nel 1455., che vuol diré ottantun anno,
dopo che ü Petrarca avevafinitodi vivere. Egü é bene al Petrarca stesso awenuto ció, di che alcuni
falsamente hanno voluto lui accusare: perciocché se ora risogendo egü, volesse da tutu' il suo, ne
vendremmo moltissimi rimanere spogUati"
Saverio Quadrio completa aquesta doctrina ausiasmarquina en el vol. 2 de la seua
obra:
"AUSIÁS MARCH Catalano d'origine nativo dellá Citta di Valenza, innamorati d'una Gentildonna
Valenziana chiamata Donna Teresa Bou, molte Rime compose de' suoi amori, e dopo ch'ella manco di
vita, celebro la sua morte, come fece il Petrarca quella di Madonna Laura. Ma awendutosi gitato il
tempo, e consumata vanamente la gioventu, voltó tutto il suo afetto verso la Beatissima Vergine, Fioriva
sotto Caüsto m, che fu eletto a Sommo Pontefice l'anno 1455, e visee una tonga vita, che fu
minutamente scrita da Diego di Fuentes di Montelfanco. La faveüa, poi, neüa quale questo valente Poeta
le sue Rime detto, fu la Lemosina la quale é un misto di Provenzale, e di Catalana, di Valenza, e di
Galizia."

7.2. PEL QUE FA A JORDI DE SANT JORDI
Ens permetem de reproduir la citació, extensa, pero orientadora peí que fa a
Jordi de Sant Jordi -hem de teñir present que, en facilitar la versió espanyola deis
versos que cita de Jordi de Sant Jordi, Bastero en realitza el primer assaig de traducció
a aqueixa llengua— (SrviERO, 1998):
"Vi ho inseritti, o posti ancora rnolti degü esempü Toscani, accioché il Lettore possa piú cómodamente
confrontargü con quelü dei Provenzaü; e si veda, che da questi anno anche spesse siate tolti i Rimatori, e
Prosatori Toscani molti concetti, e molte invenzioni, come osservarono in parte ü Bembo, l'Equicola, il
Bouche, il Paschieri, ü Pittoni, i Nostradami, ed in particolare Gasparo Scuolano coüe seguenti parole
[üb. I. cap. 14. num. 2]:

100

Ibid., loe. cit.

101

Ibid, loe. cit.

102

Ibid, pp. 274-275.
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"No se puede dexar entre renglones, que se pagaron tanto los Italianos de esta poética
invenzión y estilo de los Lemosines, que no solo les cogieron el arte, y metro, pero aun las
mesnias rimas traduzian en su lengua Italiana. Cien años antes que floreciesse el Petrarca, es á
saber, el año mil doscientos y cinquenta, vivió en nuestra Ciudad un Cavallero famoso poeta
llamado Mossen Jordi, criado en la Corte del Rey don Jayme el Conquistador; el qual con
mucha gala usó de Sonetos, Sextiles, Terceroles, y Octavas rimas en Lengua Valenciana
Lemosina. Y viniendo después al Mundo el Petrarca, en el año de mil trescientos, y veintisiete,
que se enamoró de madama Laura, llamándole su estrella al mayor lauro que Poeta vulgar ha
podido conseguir, se valió de las Obras deste insigne Valenciano, vendiéndolas al Mundo por
suyas en lengua Italiana. Pudiera dar por testigos a muchas de ellas, pero contentareme con sola
esta.
" El Petrarca dize:
Pace non trovo, e non ho da far guerra;
E voló sopra 7 Cielo, e giacco in térra;
Enulla siringo, e tutto 'l Mondo abbraccio;
Edho in odio me stesso, ed amo altrui:
S'Amor no é, che dunque é quel, ch 'io sentó?
" Mossen Jordi dixo:
E non hepau, e non tinc quim 'guerreig;
Vol sobre l' Cel, e nom' movi de térra,
E no estrenen res, e tot lo Mon abrás;
Oy he de mi, e vull a altri gran be:
Si no es Amor, dones acó que será?
que traduzidos en Castellano quieren dezir:
" No tengo paz, y nadie me haze guerra;
Voy por los Cielos, sin dexar el suelo;
Nada recojo, y todo el Mundo abraco;
A mi mesmo aborrezco, y amo a otri:
Y si esto no es Amor, que es lo que siento?
El modo como pudieron llegar las Obras de Mossen Jordi Cavallero Valenciano a las manos del
Petrarca, lo escrive nuestro Antonio Beuter en la Epístola proemial de su Crónica; donde dize, que
hallándose en Gascuña con Don Jayme Colona Obispo de Lumbierri, en tiempo del Papa Juan XXUI.
como llegasse a las rayzes de los Pyrineros (según se comprehende de los Comentarios de Alexandro
Vellutello en la Vida que escrivió del Petrarca) pudieron venir a sus codiciosos ojos, como tentados de
aquel manjar, las rimas del dicho Cavallero, que ya entonces corrian por Cataluña, y Gascuña con grande
renombre de su Autor, y entonces le desentrañó el estilo, las agudezas, ternuras, y conceptos, passando
todo a su propósito, y Lengua."

7.3. PEL QUE FA A JAÜME ROIG

D'altra banda, Bastero (i, a través d'ell, Escolano), també s'ocupa de Jaume Roig,
el qual, al seu torn, també trau el cap en el Saverio Quadrio ("Jacopo Roggio").103 Bastero
(i Escolano) diuen de Roig:
Gentiluomo Valenziano, detto Jacme Roig. n suo Poema contra le Donne,
intitolato Espill (Speglio, Specchio) que indirizzó a Baldassare Bou suo ñipóte; e lo scrisse nell'anno
1427. MS. Vaticano Cod. 4806. in foglio. queste notizie si ricavano dal medesimo Poema,
awegnaché nel Códice non vi sia scritto il nome delT Autore; leggendosi nel Proemio:
"JACOPO ROGGIO

103

Ibid., 2,1741, p. 145; i, a mes a mes, 3,1742, p. 371, també anomena "Giovanni diTimoneda"
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Est doctiinal
Memorial,
que ha nom espill,
A tu comflll
Baltasar Bou,
Per lo quem' mou
Ta molía amor,
E gran calor
De nebot car,
Lo vull drecar.
E poi a cart. 77, colonn i.
Mil quatrecens
Vit set complits
Anys sonfinits ec.
Di costui fece onoratissima menzione il Dottor Gasparo Scuolano nella sua Storia del Regno, e della
citta di Valenza part. i, kb. 14. num. 4., come abbiamoriportatosi sopra alia lettera A. in parlando di
AUSIASMARCH."

Saverio Quadrio, com ja hem indicat, també fa menció a Roig, tot i que mes
magra:

"Jacopo Roggjo (Jaume Roig) Gentiluomo Valenziano, scrisse nellanno 1427 un Poema contra le
Donne intitolato Specchio (Espill) che indirizó a Baldasare Bou suo ñipóte."

Finalment, per acabar de completar el quadre sobre el valor o l'interés que suscitaven
aqüets autors, així com la coneixenca que en devia haver, val a dir que Brunet104 anomena
Fobra de Roig, així com també dues obres mes del XV valencia (Loprocés de les olives i
Lo Somni de Joan Joan):
"L'exemplaire vendu 63 flor. Meerman et 5 liv. Heber, contient Libre de les dones, 130ff.cnifrés, á 2
col. -Loprocés, o disputa de viudesy donzelles, 19ff.non chiffrés (l'édition qui faraitpartie d'un autre
exempl. du méme recueil, vendu 2 liv. Heber vi, 2962, est différente de celle-ci)— Lo procés de les
olives... 2 ff. préf. et 40 ff. chiffrés. -Lo somni de loan loan, ordenatper lo magnifich mosser [sic]
Iaume Gacull Cavaller natural de Valencia, 1561,60 ff. sgn. A-H. Caballero, pp. 65 et 67, et Méndez,
p. 88, citent: Lo Procés de les Olives, e disputa delsJovens e deis Vells."

lM

Op.cit.
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8. GRAELLA DIGITAL DE LES TRADUCCIONS ANGLESES DE LES POESIES D'AUSIAS
MARCH. ORIGINAL I TRADUCCIONS A L'ANGLÉS (TEXT ORIGINAL I VERSIONS,
LLISTAT DE MOTS, CONCORDANCES I LEMATITZACIONS)

[ NOTA PREVIA: Al CD-Rom annex hom pot resseguir els enllacos (links) que contó la graella a
la qual fem referencia: lematitzacions, concordances, llistat de mots, poemes, tant de la versió
original com de les versions angleses. Altrament, atesa la significació quant a la textura
lexicosemántica i per facilitar-ne la consulta -a mes a mes de tractar-se d'una activivitat plenament
filológica i personal—, adjuntem aquets materials en diversos toms:
Vid. toms adj unts:
8.1. LLISTATS DE MOTS
8.2. CONCORDANCES
8.3. LEMATITZACIONS ]
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9. EDICIÓ INTERLINEAL DE LES POESIES
TRADUCCIONS ANGLESES

D'AUSIÁS M A R C H I LES SEUES

[NOTA PREVIA: atesa l'extensió d'aquesta edició interlineal, l'aportem en un volum annex. Aixó no
obstant, som conscients que ben bé seria aquest el lloc on convindria situar-la.]
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10. L A PRAXI TRADUCTOLÓGICA DELS TRADUCTORS ANGLESOS D'AUSIÁS MARCH.
TRADUCCIÓ I FILOLOGÍA
10.1. TÉCNIQUESICRTTERIS DE TRADUCCIÓ

En establir el status quaestionis dels estudis sobre Ausiás March, hem vist que ha
estat, després dels comentaris de poemes, un dels que mes nombre d'atencions ha tingut
per part de la crítica. És una conseqüéncia lógica de la necessitat d'haver d'entendre
Ausiás March, els trets del seu llenguatge poétic, sobretot des d'una perspectiva
específica i ja no tant amb un abast o un enfocament textual -com ara els comentaris de
poemes—, sino detalla! Convé -hi cal— teñir una mena de topografía detallada dels
"accidents" de la superficie poética del nostre poeta a fi de detectar els nusos de forca que
ens permeten realitzar tasts de nivell profimd en els hipocentres.
No volem abusar d'aquesta metáfora tectónica i, per tant, remetem a la tasca de
qui ens han precedit. Hauf (1983) va ser el primer a fixar-s'hi, en la imperiosa necessitat
de conéixer al detall -al máxim, fet atenció a les unitats léxiques básiques, els mots— els
elements de construcció de l'edifici poétic de March. Després, hi ha hagut treballs,
projectes de recerca i publicacions que han continuat el seu solc. Tot i aixó no han passat
de la frontera de les unitats léxiques i de la considerado, a mes a mes, privativa del text
ausiasmarquiá com a únic referent etiológic per entendre'l. En aquest treball nostre,
pretenem, com ja hem establert, servir-nos de les traduccions -totes elles realitzades per
filólegs medievalistes de reconegut prestigi— per contribuir a entendre Foriginal. Partim
de la base que, com ja hem vist que afirma Costanzo Di Girolamo, un altrefilólegde gran
solvencia que també és traductor d'Ausiás March -a l'italiá—: "Per l'interpretazione di un
poeta, la traduzione é certamente il piü difficile banco di prova" (Di GIROLAMO, 1997C:
369).
I ho és perqué en traduir hem de teñir present els mots i les seues xarxes
d'interdependéncies sintáctiques i semántiques. Per aixó, en aquest treball, a mes
d'establir les concordances, el llistat de mots de cada traducció i les lematitzacions
completes de les traduccions, acarades entre si i acarables a les de l'original, també
establim una edició interlinial -o interversal— de l'original i les seues traduccions. Així
será molt mes fácil poder passar a un análisi del llenguatge poétic que contemple com a
referent, no només les unitats léxiques básiques, sino també les solidaritats
lexicosemántiques que s'hi estableixen.
Així tindrem els elements per poder calibrar amb detall les clausules de
compromís morfosintáctic i semántic d'abast sintagmátic i realitzar análisis de cas peí que
fa a "entoras" o atributs essencials per a la caracterització -i la comprensió o
inintel-lecció— del llenguatge poétic del nostre autor. Per una banda, les LOCUCIONS especialment les verbals, ates la seua influencia en l'oració i tenint en compte que tractem
amb un poeta com ara March, tendent cap al caragolament sintáctic—. Les locucions son
elements essencials a l'hora de caracteritzar l'estil d'un autor (MALMKJAER, 1993) i, en
traductologia, haver de "naturalitzar" el text meta (LOZANO GONZÁLEZ, 1992). D'altra
banda, les COL-LOCACIONS (o solidaritats léxiques) (BEEKMAN, 1991 [1992]; BENNETT,
1994) i, finalment, els elements de FRASEOLOGÍA (PAVEL, 1995; COLÓN, 2002) o
d'AFORISMES O de PAREMIA (NÚÑEZ GARCÍA, 1999; OJANGUREN FERNÁNDEZ, 1995
(1997); NlKOLÁEVA, 1997).
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Tot plegat es tracta de "clixés" que determinen l'establiment d'uns criteris
d'actuació en haver-los de traduir que han de formar part de Festratégia traductológica
(ANTOINE, 2001; CANTERA ORTE DE URBINA, 2000), precisament perqué poden ser
elements que indiviuen ja roriginal. Es tracta de conceptes de gran densitat
epistemológica quant ais paradigmes de la lingüísctica (FAWCETT, 1997). Cal comprovar
quan es resolen amb transposicions, modulacions, equivalencia o adaptacions (BAKER,
1992). Fins i tot pot ser ben interessant aixó com a escandall en l'establiment de les
modalitats estándards (CASIO, 2000 [2001]), des del punt de vista de les aplicacions de la
traducció mes enllá del "mer" trasllat de textos o discursos concrets; a mes, si calgués
cercar d'una altra aplicabilitat per a la traducció, en l'ensenyament de llengües
(FONTENELLE, 1994; HELEL, 1990; HJORNAGER, 1985 [ ^ ó ] ) . Atendré a tots aquests
elements, en aquest epígraf i, in extensu, en l'edició interlinial, ens pot donar les eines per
constituir de fet un corpus paraMel i multilingüe (original i les diverses traduccions)
(KENNY, 2000, 2001; VlNTAR, 2001; CORPAS PASTOR, 2000; DOBROVOL'SKIJ, 1990
[992]; FERNÁNDEZ GONZÁLEZ, 1995).
Aquests elements son essencials per entendre la construcció d'un text (des de la
retórica lingüística, la lexicografía, lexicografía o sintaxi (PETERS, 1992; MAYORALAS,
2000)), sia des de la perspectiva de Fanálisi del discurs original, sia des de la perspectiva
traductológica específicament (WILSS, 1997; NAVARRO, 1995 [!996]: §§ 9,11,14). Ffiha,
altrament, interés des del punt de vista de la diversa activació deis procediments de
metaforització (GÉNIN, 2001; FUERTES & SAMAMEGO, 1998), com a qüestió "centaure"
entre qüestions própiament filológiques i unes altres de culturáis (MlTJA, 1989;
MOESCHLER, 1991 [ 992]), mes encara peí que fa a origináis medievals, evidentment
allunyats del traductor tant en el vector diacrónic, com ara peí que fa a festat de llengua o
a la visió de món (BARBOLANI DI MONTAUTO, 1997; CHEVALIER, 1995; HOSWGTON,
1993 [!996]; ARRIMADAS, 1987). Per tot aixó son veritables "unitats critiques" de
traducció que determinen haver de realitzar transposicions, modulacions, equivaléncies o
adaptacions (GARCÍA IZQUIERDO, 2000; SALVADOR & PIQUER, 2000; FRAILE, 2001).
En gran part, la problemática d'aquestes unitats provinga del fet d'estar
profundament arrelades en el context lingüístic i cultural (GARGALLO GIL, 2002; AMOSSY,
2001; CORBETA MELCHOR, 2000; BEHIELS, 1993); i per aixó n'hi haja tants casos
intraduíbles i que s'hagen de resoldre a través d'adaptacions o d'equivaléncies (COMBET
& SEVILLA MUÑOZ, 1995) i que, per aixó mateix constitui'squen camps de llica de la
lingüística cognitiva i de fanálisi contrastiva (CUENCA, 2000; FABREGAT, 1994 [1997]).
Aquests tres vértexs ens poden donar una caracterització for9a completa de la
complexitat ausiasmarquiana, mes encara si tenim en compte el prisma traductológic a
través del qual els observan. Aqüestes "pedrés de toch" -com diría Ausiás March— ho
son també peí que fa a les técniques, les tonalitats, les variants, els encerts -i potser alguna
inintel-lecció— deis traductors anglesos del nostre autor. Per aixó, ho mostraran de
manera conjuminada de manera que atendrán a les locucions verbals, els aforismes i les
coMocacions i, en cada cas, analitzarem de manera interversal les mostres de les
traduccions objecte d'aquest estudi i en referencia ais origináis corresponents d'Ausiás
March.
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En cada unitat d'análisi, l'estructura interversal será la següent: primer,
Foriginal d'Ausiás March (<0>), que conté totes les referéncies a les variants
detectades en els diversos trasllats que, en cada cas n'hi haja; després, la versió
d'Arthur Terry (<TE>), que sois conté les referéncies a les variants que ella manifesta
respecte a l'original —marcades convencionalment amb "( )" i l'exponent que hi
correspon a fi de facilitar-ne la localizado—; després, la versió de Conejero-RibesKeown ("<CO>"), que sois conté les referéncies a les variants que ella manifesta
respecte a l'original —marcades convencionalment amb "[ ]" i l'exponent que hi
correspon a fi de facilitar-ne la localitzactó—; després, la versió d'Archer (<AR>), que
sois conté les referéncies a les variants que ella manifesta respecte a l'original —
marcades convencionalment amb "/ /" i l'exponent que hi correspon a fi de facilitar-ne
la localització—; i,finalment,quant al poema 28, les corresponents a la versió que Curt
Wittlin en va fer (<WI>) —marcades convencionalment amb "< >" i l'exponent que hi
correspon a fi de facilitar-ne la localització—,105
Aquest métode, que ja ja vam presentar peí que fa a Questa del Sant Grasal
catalana (1380) respecte la Queste del Saint Graal francesa original (primer tere del
segle Xin) (MARTINES, 1993) i quant al Tirant lo Blanch i les seues traduccions
italiana, espanyola i francesa deis segles XVI-XVHI (MARTINES, 1997), resulta,
almenys, práctic, ates que facilita la localització i la caracterització de les variants que
detectem en cada cas. seguit, d'un eos de notes en les quals analitzem o expliquem les
variants.
No provem de fer cap recensió de les traduccions de referencia, ni tampoc
despullar-ne les grades ni les desgracies. En la immensa majoria deis casos, els traductors
encerten en les seues versions i en fundó deis objectius que en cada cas s'havien plantejat
-i expliciten en les introduccions respectives—. Potser, la millor ubicació de cadascuna de
les tres versions angleses deis poemes d'Ausiás March principáis (cronológicament:
Terry, Conejero-Ribes-Keown, i ARCHER-a mes a mes de Wittlin, quant al poema 28—) i
de la "funcionalitat" de cadascuna la tinguem en el parágraf següent, extret de la ressenya
que Terry va fer de la versió d'Archer:

"Thus he [Archer] steers a middle course between my own versions—now, alas, out of print—which
were meant chiefly as an aid to reading the original texts, and the somewhat archaic verse translations of
Conejero, Ribes and Keown. The results, to my mind, are remarkably successful: though they often
deüberately avoid the turtuous syntax of the origináis—surely part of the experience of reading
March—they are attractive to read, and, where necessary, help to clarify the subüe twists of March's
thought (and, since all translation involves interpretation, it is here that one reaps the benefit of Archer's
long and profund acquaintance with these poems)."

Així mateix, per facilitar la localització de les variants traductológiques que afecten
específicament les locucions, els aforismes i els elements de paremia, i les coHocacions, les
consigne en cursiva.
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Així, aqüestes tres versions configuren sengles vértexs peí que fa a la concepció i
praxi traductológiques i la manera d'abordar el trasllat deis clássics. Conejero-RibesKeown clouen la introdúcelo de la seua traducció (en la reedició de 1997-2001: xxxm)
així:

The present translation contains 74 poems which have already been published in three sepárate
volumes (volume i, 1986; volume n, 1989; volume m, 19939. It is in verse form and it tries to respect
March's style, characterized by numerous ellipses, torturous syntax, linguistic ambiguities, which at
times may leave the reader somewhat disconcerted It is precisely this impression -the same one
experienced by a native reader— tliat we have attempted to convey in our translation.

Aquí es contenen les coordenades essencials de les técniques que segueixen aquests
traductors en la traducció d'Ausiás March: transposicions (sovint abruptes); modulacions
semántiques i sintáctiques (sovint incrementatives i molt poques vegades reduccionistes)
que tendeixen a conferir, en general, un to mes intensiu a la traducció; tria léxica i la
textura morfosintáctica que tendeix a ser mes arcaítzant que les de Terry o la d'Archer.
Dominic Keown ens ofereix un magnífic resum sobre les ets i les uts del métode
posat en práctica en la seua traducció, Fuñica -ben cert-— que ha provat i no sence encert
traslladar Ausiás March a Fanglés en vers (KEOWN, 1999). De fet, es van plantejar la
qüestió de si havien de presentar Ausiás March en vers o en prosa i raona la decisió així,
en relació a l'opció previa de Terry i a posterior d'Archer:

En la seuajustament aclamada antología bilingüe, ArthurTeny\'aoptarperunatranscripció no métrica:
un exemple seguit -no sense éxit— per Robert Archer. El fonament que hi ha al darrere d'aquesta tria és
ciar i convincent. S'ha de teñir en compte que una versió üteral i rasa a la vora de l'original permet una
comprensió completa i immediata. D'altra banda, el traductor no pot usurpar en cap moment
l'ascendéncia establerta entre Fautor i la seua traducció. El lector és obligat a enfrontar-se amb
l'original; la traducció queda en una posició de subordinado, sense cap aspirado de controlar o
d' emular el seu model. [...]
D'altra banda, no podem negar que molt de la intensitat implícita en Festructura de la poesía
s'esvaeix quan la rearrangem en prosa. (KEOWN, 1999:202)

Al tall d'aquest fil d'argumentació continua fent referencia mes concreta a les
raons que els va fer decidir peí seu métode (KEOWN, 1999: 204):
Com a conseqüéncia -i acó era remarcable quant a Ausiás March—, encara que tádtament, en el
procés de traducció vam haver d'assumir certes condidons prévies. L'ideal d'equivalents de
Schleiermacher, que cerca de proveir al lector estranger amb "the same image and the same pleasure as
reading the work in the original language ofTers the man educated in this way" [...]. No obstant, seria
enginyós l'extrem d'imaginar que el lector anglés actual podía acceptar amb diligencia la llengua
antiga i l'abstrusitat de l'embolicada introspecció de March. És ben sabut, per exemple, que fins i tot
els estudiaras de l'espedahtat de Literatura Medieval recorren a versions actuáis del en comparado
transparent Chaucer abans que no esforcar-se amb els dehts de l'original. Com a resultar, el nostre
esforc procurava inicialment de fer-ho mes llegidor, potser fins i tot excessivament. L'acte de la
lectura es focilitava amb una ortografía modernitzada, tot fent fora l'el-lipsi, tot actualitzant
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l'expressió i tot resolent parcialment les dificultat lingüístiques. Per compensar aquesta revistó,
havíem de fer un "element estranger" mitjancant un arcaisme estrany. Ara, amb el benefici de la
percepció retrospectiva, cada vegada que torne ais nostres primeres assaigs, tendisc a percebre una
mena d'inconscient inclinado a tornar a metre 1'inveterat gandienc per a un consum modern: un
intent de fer mes coneguda la figura d'Ausiás March tant com a traduir-lo.

Keown defensa aqueixa metodología afirma, fínalment (KEOWN, 1999: 204205,208 i 210):
En el cas de la nostra traducció en vers d'Ausiás March, l'assumpte ambiental de la projecció i de
l'assoliment del reconeixement exteriors va fer triar l'última alternativa: és a dir, facilitar la lectura al
públic anglófon actual. L'apropament alternatiu pot ser resumit per les arcanes traduccions de Pound a
partir deis mestres italians o, efectivament, lafidelausteritat de les versions en prosa d'Arthur Terry, que
forcen el lector a adrecar-se al poeta i a enfrontar-se amb ratractiva dificultat de 1'original. [204-205]
Tanmateix, a mesura que el projecte avancava, cada vegada era mes evident que el fonamental de
l'expressió de March era, precisament, la seua sintaxi inflexible i sovint arcana. En efecte, aixó és tant
una part de la seua propia llengua com el seu voluntan antilirisme. Així, es va fer mes evident la
necessitat de transmetre aquest tret estilístic en la traducció. Hi havia un valor afegit si adoptávem aquest
métode: el manteniment de l'ordre sintáctic realment tendía a recordar mes plenament 1'original, tot
intensifícant el "tast estranger". [208]
[...]
No sorprendrá ais que es dediquen a la perülosa tasca de la traducció —i especialment la del
gran gandienc— que és precisament quan March és mes accessible i viu per al lector valencia
actual, que es troba mes allunyat i amagatper a l'anglófon, pr la qual cosa podem considerat
totalment legitimes les raons de transposició lírica. No és insafisfactori imaginar que la pecuüaritat
d'aquesta anomaha podría haver-se demostrat tot entretenint el nostre poeta i la seua celebrada
preferencia per la inescrutabilitat de renigma. [210]

En definitiva i com hem llegit que aquests traductors mateix ja declaren, aquesta
versió no és feta per ser una crossa que ajude el lector perqué no 'Yaca carnins dubtosos en
la mar" de versos d'Ausiás March, com sí volia fer Terry en la seua. De fet, ConejeroRibes-Keown volen "metre" Ausiás March en "English verse". De fet, aquesta traducció
és molt fidel i equivalent a 1'original, i aixó és un mérit d'aquests traductors. Aquesta
versió és forca "centrípeta". Ens pot remetre a la lírica isabelina anglesa (ss. xvi-xvn) i no
és desgavellat dir-ne que vol encabir-se en un solc "shakesperariá". Aixó és lícit en
traducció i ho fan així perqué pot ser un referent equiparable en l'ámbit cultural i líric
anglés al que representa Ausiás March en el cátala, hispánic i románic. Aixó, pero, imposa
que els seues "lectors (anglesos) hagen de saber molt d'anglés".
La traducció de Terry és centrífuga, vol ser un Mercuri que transmeta el text
d'Ausiás March. Alhora, no perd mai de vista 1'original i només en molt comptades
avinenteses podem dir que arribe a "cometre" adaptado -i menys encara adaptació per
ininteHecció—. De fet, quan ha de fer modulacions incrementatives léxiques i afig o
intepola mots -o poques voltes sintagmes—, ho consigna entre paréntesis.
Archer també aborda la seua traducció amb una perspectiva centrífuga tot i que
mes que no Terry; d'altra banda, Archer se sitúa en Fextrem oposat a Conejero-RibesKeown. De fet, la seua traducció, així com també la de Terry, és en prosa, tot i que es fácil
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de fer-ne la correspondencia amb l'estructura versal de Foriginal.
diu en "A note on the Translation and Text" (ARCHER, 1992: 19):

Archer mateix ens

Rather, I have tried to produce prose versions that I hope are readable and completely intelligible in
themselves, without the aid of explanatory notes or cióse comparison with the text. At the same time,
since March presente so many difficulties of interpretation, the translation also represents as unequivocal
a statement as possible of how this translator interprets the poems.
This has sometimes meant including in the translation elemente of meaning that I consider implicit
in March's text and essential to its understanding. For the sake of clarity, I have changed where
necessary the original (often challengingly complex) syntax or order of ideas. Occasional redundancies
(sometimes introduced by March to resolve metrical problems) have been eliminated.
La mateixa estrategia ha estat en la base de la nova traducció de poemes d'Ausiás
March que ha acabat Archer. Al 'Treface" d'aquesta traducció, tot just acabada de fer i
encara inédita,107 Archer reprodueix el primer parágraf de la citació anterior. I afig tot
seguit: "The aim of the present versión remains largely the same (although some
explanatory notes have been added)."
Aquesta nova traducció, pero, presenta diversos elements que la fan especialment
interessant. Per una banda, n'hi ha fins a 55 poemes traduits -la meitat mes que en Archer,
1992—; d'altra banda, Archer indica que ha revisat les anteriors traduccions a la llum de
la nova i nombrosa bibliografía ausiasmarquiana apareguda en els darrers anys i en la qual
ell ha tingut una part significativament important ates que, entre altres estudis seus, ha
estat Fautor d'una edició filológica de foriginal -que obtingué, a mes, un premi de la
Secció Filológica de FInstitut d'Estudis Catalans—. En aquest cas, les relacions entre
traducció i filológia son explícites i confirmen les paraules de Di Girolamo que hem
reportat al comencament d'aquest epígraf. Archer ens ho explica en un parágraf del
'TPreface" a la seua nova traducció (Archer, 2003 [en premsa]):
Since these words were written [es refereix les déla introducció d'Archer, 1992 que hem citat adés
quant ais criteris de traducció que hi va fer servir], however, a great deal has been published on Ausiás

Com hem tingut ocasió de comprovar en haver de fer la correspondencia entre els trasllats en
prosa de Terry i d'Archer i els origináis en vers d'Ausiás a fi d'aplicar el programa informátic
TRAMtCTEK-02, per establir l'edició interlinial.
107

Agraisc ben de cor a Robert Archer primer que haga coronat aquesta tasca tan necessária per a
l'ampliació i per a la millora del coneixement d' Ausiás March i que, segon, m'haja permés de feria servir en aqüestes análisis, tot i que no hi ha hagut temps material per poder aplicar-li el
programa Tramictek-02 i incloure-la -com a primicia— en l'edició interlinial. De tota manera, ates
que es tracta, aquest d'Archer, d'un treball rigurosament inédit, no ens ha semblat del tot pertinent
traure'l a llum en aquesta edició interversal abans que no hagués estat publicat com a l'obra
unitaria -i excel-lent— que és.
Aixó no obstant, sí que he tingut en compte les versos concrets que, en aquesta nova
traducció, corresponien a poemes abans no traslladats per Archer o que, tot i haver-ho estat abans
per ell, manifesten variants o esmenes.
Citaré Archer, 2003 [en premsa]. En les análisis traductológiques, la referencia a aquesta
nova traducció d'Archer será: "<AR2>".
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March (including the excellent Italian Translatíon of Costanzo Di Girolamo) and I have completed and
published my own critical edition of March. Inevitably, during this period, I have come to interpret some
of March's works in a way that is different from the one reflected in the 1998-1989 translations. At the
same time, my concept of how a translatíon should work in relation to the source text has changed
considerably, largely because I have had the opportunity to consider seriously issues of translatíon
practice and theory in my teaching at Durham. AU these factors have meant that the present versions
differ frequenüy, and sometimes considerably, from those that were published in the Anglo-Catalan
Society series.

Per la seua part Curt Wittlin, en el preámbul a la seua versió "rítmica" del poema
xxvm d'Ausiás March, ja ens explica alguns deis problemes i quines serien les dues
solucions -no desprovei'des d'ironia— per teñir la traducció completa en anglés de les
poesies d'Ausiás March (WnTLlN, 1999: 224-225):

Els traductors d'Ausiás March provablement podrien aprofitar-se de la reflexió sobre la simado de
les traduccions de Shakespeare. Una primera gran diferencia, tanmateix, és de mena comercial.
Shakespeare és prou famós arreu i pot fer vendré traduccions de les seues obres fácilment per onsevulla,
fins i tot a gent que immediatament les arrimarien. March és molt menys anomenat. [...]
Encara no tenin traduccions en anglés de tots els poemes d'Ausiás Marc. Moltes de les traduccions
fetes de fa temps son en prosa, i segueixen l'estil de les paráfrasis. Aixó permet traduccions explicatives,
justificades com a "ajuts perqué el lector estudie l'original en cátala". Aqüestes versions, normalment
mes llargues que l'original, s'han hagut d'imprimir a línia tirada a fi d'evitar que s'assemblen a la poesía
original. Es sorprenent perqué hom no ha provat mes sovint traduir Ausiás March a l'anglés en versos
rítmics o potser en rima. Qué no creu ningú que March puga interessar a un nombre de lectors mes gran,
que s'interessen per altres temes, per altres llocs, pels sentiments d'una altra persona? [...] [225]
Les traduccions d'Ausiás March que m'agradaria veure se sitúen entre les versions que hom pot cantar
amb la música escrita per a l'original i les traduccions filológiques que només aspiren a ser guies del text
cátala. Sembla que ni cal la col-laborado entre traductors solvents filológicament, un poeta
(preferiblement famós) i un editor mamprenedor. La primera fase, és ciar, és fer paráfrasis que siguen
correctes en tos els detalls. A l'hora d'ara, hi ha qui té la preparado necessária per fer-les. Cadascú podría
revisar la faena deis altres. El poeta de l'equip estudiaría totes aqueixes paráfrasis i faria la versió poética.
Els filólegs entendrien si la versió poética fos massa allunyada de l'original, de tal manera que es fes
difícil comparar temáticament els poemes corresponents.
Trobar un poeta així pot ser mes difícil que no un editor ríe. [226]
[...]
[Conclusions]
[...] N*hi ha pocs que puguen reivindicar ser especialistes en Ausiás March, pero tots son crítics de
traduccions, espedalment de les poétiques. La soludó pot ser comptar amb un poeta famós, un de tan
anomenat que es trobe per damunt de les critiques, a l'hora de fer poemes de les paráfrasis deis filólegs.
Pero sóc pessimista sobre el desenvolupament de la indispensable col-laborado entre poetes i
ausiasmarquistes. [231]

Així, podem calibrar ben bé la praxi traductológica deis traductors anglesos
d'Ausiás March es concreta en les nostres análisis fonamentades en les locucions verbals,
els elements de paremia i les col-locacions -i, a partir d'aquí és ben fácil de veure-ho in
extensu en l'edició interlinial— sovint podem observar elements de variació de registre
lingüístic entre aqüestes tres versions, que assenyalem ón correspon (CORONEL, 19941995, i 1997). Aqueixos poden ser les millors constatacions de les característiques de cada
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traducció i, alhora, la millor manera de diferenciar-Íes; d'altra banda, aqueixos casos
•
« 1 OS
esdevenen bons exemples des del punt de vista del variacionisme lingüístic.

Tot i que no es aquest l'objectiu del presenttreball.
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10.2. UNTTATS CKÍTIQUES D'ACARAMENT TRADUCTOLÓGIC
10.2.1. LOCUCIONS VERBALS

afalagar orelles loe. verb. Dir coses plaents a algú -o les que espera oir— a fi de tenir-lo
contení, captar-ne la benvolenca, gunyar-ne la voluntat o convéncer-lo.
Poema 67
V.7
<0 > (xne afalagar orelles ab rahons:)
<CO> ^Nor e'en toflatter ears with reasonings:)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

allargar-se en páranles loe. verb. Estendre o ampliar un parlament.
Poema 73
V. 1
<0 > [^No pens d'algú que-w allarch enparaul.es)]
<TE> [ W no one think that / spin out my words,]
<CO> ^Let no man think my words are empty prattle,)
Notes:
[*] Literalitat léxica.
++
!
( ) Modulado incrementativa semántica, amb un canvi de metáfora -basat en la
personificado implícita en "empty prattle"—.

anar dret loe. verb. Seguir una direcció correcta.
Poema 94109
V.42
<0 > [^VH'ome va dret, seguint natura mestra,/)]
<TE >
[Jman goes straight, following nature, bis mentor;]
<CO>
(^hen man goes straight, and follows mistress nature,)
<AR>
lxram keeps to a straightpath - following \2the\ dominant nature/
<AR2> Vman keeps to a straight path, following \2his\ dominant nature\
Notes:
[l] Literalitat léxica.
++
(*) Literalitat léxica.
++

Vid. els comentaris de KEOWN, 1999: 207-208.
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/V Modulado léxica, que determina un canvi en el punt de vista -arran del canvi d e
l'element básic de metaforització—.
++
\2\ Modulació sintáctica, que determina un canvi eel punt de vista del passatge
respecte a /V
anar amunt ejus loe. verb. En direcció de baix a dalt i de dalt a baix, alteraativament.
Poema 31
V. 19
<0 > (^ffóra-li bo anar amunt ejus)
<CO> (* 'Twere well he went both unphill and downdale,)
<AR2> Vit would be worth suffering its hardships and being carried up anddowríx
Notes:
(*) Literalitat léxica.
++
\ \ Adaptació, amb una major explicació del passatge.
anar d'u en ais loe. verb. Anar d'una cosa a una altra.
Poema 58
V.40
<0 > (Jcfe hu en ais axí redolan.)
<CO> (^From one, unto the other, so I roll.)
Notes:
C) Literalitat léxica.

anar detrás loe. verb. Seguir.
Poema 91
V.23
<0 > (2ab los ulls cluchs detrás sospeus aní,)
<CO> (1With my eyes closed I trailed his ev'ry step,)
Notes:
(J) Literalitat léxica.

anar en cabells loe. verb. Anar amb el cap descobert, desprotegit.
Poema 79110
V. 30

Vid. els comentaris de DILLA, 1997 i GRILLI, 2000.
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<0 > [Yper qué cascú pot anar en cabells;)]
<TE > f1 so that all men may go about barehead;]
<C0> ^Barehead, then may all men wend their wqy;)
Notes:
[*] Literalitat léxica
++
(*) Modulado incrementativa semántica, basada en una transposició sintáctica que
determina un canvi d'estil i de punt de vista.
bastar compliment (a algú) loe. verb. Fer-se realitat.
Poema 8 7 m
V. 302
<0 > ^feneix delit, si compliment li bastaJ
<AR> /Moes not last beyond itsfulfilment.l
<AR2> idem <AR>
Notes:
N Adaptació.

caure d'esment loe. verb. Oblidar.
Poema 91
V. 50
< 0 > (!ab qui-ls haguí ne-1 loch, no-m cau d'esment^)
<CO> (^he person and the place leave not my thoughts;)
Notes:
C) Modulació semántica.

caure en dolor loe. verb. Experimentar dolor.
Poema 16
V. 5
<0 > (^Mas del (2\2present\) caych en dolor no (3\3llenta:\))
<CO> (JBut for the (2nonce) \fall inpain not (3slight:))
<AR2> \:But for the \2present\ a ?sharp\pain grips me,\
Notes:
(1) Modulació semántica.
(2) Modulació léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a \\ i
també respecte a Forigjnal. De fet, \2\ és mes fidel.

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
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(3) Modulado léxica.
++
\*\ Modulado semántica.
\2\ Modulado léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a (2) i
també respecte a 1'original. De fet, \2\ és mes fidel.
3
\ \ Transposició i modulado léxica.

caureplegaí loe. verb. Caure arrupit.
Poema 83
V. 4
<0 > (*) (Vllevat dret,) (3soptament,)/?/egz#, cauj)
<CO>
(^or,) (2once upright,) he ^keeleth) o 'er asudden,
<AR>
llwaá at the first step he crumples up mdfalls to the ground.l
<AR2> ídem <AR>
Notes:
[*] Modulado incrementativa sintáctica, que determina la transposició de [2].
[2] Transposició.
[3] Modulació semántica.
++
N Adaptació.
coldre saviesa loe. verb. Dedicar-se a Festudi.
Poema 72
V.28
<0 > (^sobrá-n aquells qui saviesa colen,)
<CO> (^Exceeded those who wisdom cultívate^
Notes:
(*) Literalitat léxica.

cometre ofensa ves algú loe. verb. Ofendre.
Poema 36
V. 29
<0 > (Ve si d'acó ves Déu comet offensa,\)
<CO> (^Should I to God, through that, commit offence,)
<AR2> \l And if I offendGodm so domg,\
Notes:
(l) Literalitat léxica.
++
VV Adaptació.

149

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

complir desig loe. verb. Satisfer la voluntat.
Poema 81 112
V.7
<0 > [Y/Mesesperat/)] de (2/2/) mos desigs [2(3/3complir,/)]
<TE > [xWithout hope] of ^achieving] my desires,
<CO> Owith hope all gone,) (2e'er) ^tojulfill) my wishes,
<AR>
rlri despair/ /2of ever/ ffulfillingl my desires,
<AR2>
idem <AR>
[*] Modulado sintáctica.
[2] Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a ( ) i a

h.

++
(*) Modulació incrementativa sintáctica, que tendeix a fer mes intens el passatge vid. (2)—.
(2) Modulació incrementativa sintáctica, que contribueix a intensificar mes el
passatge, en relació amb (*).
(3) Modulació semántica; podem percebre una certa variació de registre respecte a
[ 2 ]ia/ 3 /.
++
/V Modulació semántica.
h Modulació incrementativa sintáctica -vid. (2)—.
N Modulació semántica; podem percebre una certa variació de registre respecte a
[2] i a (3)
correr a recurs loe. verb. Buscar refugi.
Poema 46113
V. 13
<0 > f1 (Vgrans e pochs peixs/)] [2 (2/2a recors correrán/)] [3]
<TE >
['fish great and small] wül rush[2 to save] ^themselves]
<CO>
(^ish, great and small,) will rush <^to have receñirse)
<AR>
llwaA all thefishbeneath/ will rush /2for shelter/ /3to secret hiding-places./
<AR2>
idem <AR>
Notes:
[l] Transposició.
[2] Modulació léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a (2) i a

h.

[3] Modulació incrementativa léxica.

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997 i ZMMERMANN, 1997a.
Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
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++
(!) Transposició.
(2) Modulado sintáctica; podem percebre una certa variació de registre respecte a
[ 3 ]ia/ 2 /.
++
/V Modulació semántica.
h Modulació léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a [3] i a

Ó-

N Modulació incrementativa sintáctica.

creare de cert loe. verb. Teñir la seguretat, estar segur d'alguna cosa.
Poema 90
V. 21
<0 > e ^crech de cert) (2ésser malventurós)
<CO> CFuIJsure larri) (2he's truly evil-starred)
Notes:
C) Literalitat léxica.
(2) Modulació incrementativa sintáctica. De fet "truly" estableix una modalització,
alhora que fa mes intens el passatge. D'altra banda, val a dir que "evil-starred"
contribueix a remarcar el sentit "malaventuras" de l'original, amb alió que conté in
origine de referencia ais fats, ais astres.

creurefermament Creure en termes absoluts, sense dubte.
Poema 49
V. 22
<0 > perqué-ls (^uheus) ^fermament) (3/o) creguessen,
<CO> So that Oin Him) the (2Jews) (^mightwell) believe,
Notes:
( ) Transposició
(2) Modulació semántica, amb modalització.
( ) Transposició

dar bandonament loe. verb. Abandonar, separar-se d'algú deixant de fer-li costat i
assistir-ío
Poema 63
V.7
<0 > axí Amor me [l <^da bandonament,)]
<
TE > so Love has [lcast me qff,]
<CO> So too ( W 7by Love now cast away,)
Notes:
[ ] Literatura léxica.
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++
(x) Modulado semántica, basada en transposició.
dar carree loe. verb. Encomanar alguna tasca.
Poema 63
V.6
<0 > que nuil [* (^castich ne cárech li vol dar)] [2]
<TE > that ['he will give him neitherpunishment ñor duties] [2 (to perform),]
<CO> (xhe deals out neither punishment ñor charge,)
Notes:
f1] Transposició i modulació léxica.
[2] Modulació incrementativa sintáctica, a fi d'acabar d'aclarir el sentit del passatge.
++
(') Transposició.
dar castic loe. verb. Castigar. Vid. dar carrea

dar despit loe. verb. Menysprear.
Poema 84
V. 15
<0 > e dona cels, ^dant (2congoxós) despit)
<CO> But jealousy(1-its issue (2cumbrous) spite)
Notes:
(!) Modulació semántica.
(2) Modulació léxica.

darfe loe. verb.
a) Certificar, acreditar.
Poema 20
V. 7
< 0 > En vos és tot, e no-m cal ^dar-hife)
<CO> In you all is, no need have I (x/ 'attesQ
Notes:
(x) Literalitat léxica.
b) Comprometre la paraula, comprometre's, donar la paraula.
Poema 10114

Vid. els comentaris de PUJOL, 1997b.
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V. 12
<0 > [l (1\1dant fe lo rey que [2bon compte-n retria]\] [2]
<TE >
[Hhe king pledging himself [2to render good account] [3q/"them]
<CO>
C On the condition oí good stewardship,)
<AR2>
^once the king had sworn to be his vassal and to be answerable to him in
matters concerning them\
Notes:
f1] Transposició.
[2] Literalitat léxica.
[3] Modulado incrementativa sintáctica.
++
(l) Adaptació.
++
J
\ \ Adaptació.
dar la sang loe. verb. Morir, sacrificar-se.
Poema 95
V. 74
<0 > (1\1/a sanch daré per tos goigs infinitsY)
<CO> (1\1A^ bloodl'll shed but your infinite joy;\)
<AR2> \lmy own blood will be the price of your eterna! blissA
Notes:
(!) Literalitat léxica.
++
\ \ Adaptació.
dar lloguer loe. verb. Pagar un sou.
Poema 6
V. 30
<0 > (Val cavador dona logue?- de metge;\)
<CO> (^He gives a doctor's wage to the gravedigger)
<AR2> Vpaying the grave-digger a physiciarísi/fee;\
Notes:
(x) Transposició.
++
V\ Transposició.
dar ocasió loe. verb. Permetre.
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Poema 9
V. 11
<0 > (Lffóra tot poch no dar occasió)
<TE > (lcTwould all be little not to give me cause)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

dar record de loe. verb. [de] Provocar el record en algú.
Poema 92115
V.6
<0 > v\ ^C^dant-me recort de vos,)] [l (1\2qui tant amava)]
<TE >
[lreminding me of you,] [Vhom I loved so much.]
<CO>
(^reminding me ofyou,) (2I loved so much.)
<AR2>
\1since it\ ^reminds me ofyou\ \3whom I loved so much.\\
Notes:
[l] Literalitat léxica.
[2] Transposició.
++
(1) Literalitat léxica.
(2) Transposició.
++
V\ Modulació incrementativa sintáctica.
\2\ Literalitat léxica.
\3\ Transposició.

dar remei loe. verb. Guarir un mal.
Poema 101
V. 3
<0 > [' ('si és malalt,)] [2 ^remey no li pot dar)]
<TE >
['ifhe is ill], [3no doctor in the world] [2 ^car cure him,)]
<CO> ('Should he take ill;) (3no doctor in the world)
V.4
<0 >
<TE >
<CO>

[3(3metge del món,)] [4(4si donchs no és d'Espanya,)]
[4unless he is from spain;]
{'Car sure him,) ( unless he is from Spain,)

Notes:
[l] Literalitat léxica.

115

Vid. els comentaris de TERRY, 1998 i 2000.
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[2] Transposició.
[3] Transposició (interversal, anticipadora)
[4] Adaptado, com a resultat de [2] i [3].
++
(*) Modulado sintáctica.
(2) Transposició (interversal).
(3) Transposició (interversal, anticipadora).
(4) Adaptació, com a resultat de (2) i (3).

donar(-hi)fe loe. verb. Concedir crédit, creure.
Poema 23 116
V. 6
<0 > t 1 ^ 1 res no valrrá,]) [2(2car/é no .y donaran,>)]
<TE > [*] [2for they will not believe //;]
<CO>
(1Will be worth nought,) (2no credence will they give;)
<AR>
/for they will not believe what they hear,/
<AR2>
idem <AR>
Notes:
[l] Reducció; transposició respecte al vers anterior.
[2] Adaptació sintagmática.
++
(*) Modulado semántica.
(2) Literalitat léxica.
++
N Adaptado versal, fonamentada en una transposició sintáctica.
donar mercé loe. verb. Concedir un favor.
Poema 66117
V. 15
<0 > [VW/w dons mercé,)] [2 (2mas guardó del servir;)]
<TE > [ grant me nofavour,] [2but reward for my service;]
<CO> (^Grant me nofavour^ (2just boon for my service.)
Notes:
[!] Literalitat léxica.
[2] Literalitat léxica. D'altra banda podem observar una certa variado de registre,
quant a la tria léxica, respecte a ( ).
++

Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997: 377-381.
Vid. els comentaris de BADIA, 1998.
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(*) LiteraJitat léxica.
(2) Literalitat léxica. D'altra banda podem observar una certa variado de registre,
quant a la tria léxica, respecte a [2].

donar obtit en loe. verb. Oblidar.
Poema 98
V. 54
<0 > (*que don obtit en algún (2bé seu fíete,))
<CO> (xThat Iforget a (2false good) he may bring,)
Notes:
(*) Transposició.
(2) Modulació léxica.

donar ofensa loe. verb. Ofendre.
Poema 28
V. 16
<0 >
/^no-mtollesfor9perdonar-meoffensa>l
<AR>
/'for the man who like me betrays his own self./
<WI>
^nothing stops me, bent on destruction>
<AR2>
idem <AR>
Notes:
I11 Adaptació, amb una modulació general.
++
<l> Adaptació, amb una modulació general (WrrnJN, 1999).
donarplant loe. verb. Provocar qflicció. Vid. supra donar dol e plant.

donar terme loe. verb. Donar fi.
Poema 13118
V.32
<0 > [1(V1\V2\2seran [2] donats térmen\/)] (2) [3A3a ben amarAV])
<TE >
[Hhere wül [2also] be an end] to [3good loving.]
3
<CO>
( Good loving) (2then) ^will also have its cióse.)
<AR>
rthe /3love/ /2will have reached its limits.ll
<AR2>
Vthen \3true love\ \2w/7/ exist no more A\
Notes:

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997 i TORRES, 2000.
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[*] Modulado semántica
[2] Modulado incrementativa léxica.
[3] Literalitat léxica
++
(*) Transposició.
(2) Modulado incrementativa sintáctica; variado en l'estíl.
(3) Transposició.
++
/V Adaptació, per modulació sintáctica general. Variado en l'estil i en el punt de
vista; hi ha la personificado de "the love".
I21 Modulació semántica.
h Modulació semántica, que determina una reducció de sentit quant a un element
essencial en la retórica poeticoamorosa d'Ausiás March. Així, "ben amar" >
"love" -només—.
++
\*\ Adaptació, per modulació sintáctica general. No hi ha la personificado que hi
havia en /V —vid. \3\—.
h Modulació semántica.
N Esmena de \3\—.

donarse desalt loe. verb. Setir disgust per alguna rao.
Poema 31
V. 7
<0 > (Ve qui d'acó se dona gran desalt,\)
<CO>
(JLet he whofinds therein a great displeasure)
<AR2> X1 And if anyone strongly objeets to this,\
Notes:
(*) Modulació sintáctica, tot i que assoleix l'equivaléncia semántica. Podem
percebre una certa variado de registre respecte a \x\.
++
x
\ \ Modulació sintáctica, tot i que assoleix l'equivaléncia semántica. Podem
percebre una certa variado de registre respecte a (*).
dur ofensa loe. verb. Ofendre.
Poema 13119
V.25
<0 > /VE i1] si (Ha mort) [2no(2-m)] [\\4dugués) tal [\5qffensá)]y
<TE >
And t1 (even) ] if [2death] did not [3[4mflict] such a [ípenalty]
<CO>
And if (4o me) (2Death) CCgave) not such (5qffence)),
1
<AR>
I And if death were not such a heasy blowl

119

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997 i TORRES, 2000.
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<AR2>

\1And if it were not for the fact that death would only make matters worse\

Notes:
[!] Modulado incrementativa léxica.
[2] Modulado sintáctica, que determina variado en l'estil i en el punt de vista.
[3] Modulado semántica.
[4] Modulado léxica, amb una certa variado de registre respecte a (4).
[5] Modulado léxica, amb una certa variado de registre respecte a (5).
++
!
( ) Modulació semántica, determinada per una personificado.
( ) Transposició sintáctica.
(3) Modulació semántica.
(4) Modulació léxica, amb una certa variado de registre respecte a [5].
(5) Modulació léxica, amb una certa variado de registre respecte a [4].
++
/V Adaptado.
++
\*\ Adaptado. És bona de veure l'amplificació quant a F adaptado en aquesta
segona versió d'Archer, tendent a fer mes entenedors els diversos matisos de
l'original.
eixir a carrera loe. verb. Eixir a camí, a l'encontre d'algú.
Poema ll 1 2 0
V.9
<0 > [ 1 ][ 2 ( 1 \ 1 Bra90Suberts\)]( 2 )[ 3 feex/í/acorrera,\]
<TE >
[^Death] [3has come out into the street] [2with open arms,]
<CO>
(1With open arms) (2she)(3 's come out in the street,)
<AR2>
\2Death rushes out onto the roaa\ \1with its arms outstretched\
Notes:
f1] Modulació incrementativa léxica. Explicita el subjecte el-lidit a l'original.
[2] Literalitat léxica, tot i que podem percebre una modulació sintáctica basada en
Fincrement de "with", a mes a mes de la transposició sintáctica que és la situado
que ocupa respecte l'original.
[3] Modulació explicativa.
++
C) Modulació sintáctica, basada en Fincrement de "with". Hi ha un caire mes
explicatiu.
2
( ) Increment léxic, que explicita el subjecte el-lidit de l'original.
(3) Modulació explicativa.
++

120

Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997: 376-377.
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\ \ Modulado semántica, a mes a mes de la transposició sintáctica, que és la situado
que ocupa respecte 1' original. Podem percebre una variado certa variado de
registre (almenys de mena diafasica), respecte a [2]. En aquest cas, torna a primar
Fobjectiu de voler ser mes expressiu, com ara també en \2\.
2
\ \ Modulado explicativa, a mes a mes de la transposició sintáctica, que és la
situado que ocupa respecte Foriginal. Podem percebre una variado certa
variado de registre (almenys de mena diafasica), respecte a [2]. En aquest cas,
torna a primar Fobjectiu de voler ser mes expressiu, com ara també en \ \

encercar consell loe. verb. Demanar parer sobre un assumpte.
Poema ll 1 2 1
V. 1
<0 > \V\ C) \3Quins [^tan segurs)] ^consells) [\\as encerquant,\\)]
<TE >
What [2certain] [2guidance] fdoyou seek,]
J
<CO>
( And) what (2so certain) (3counsel) (^doyou seek,)
<AR2>
\1\2Wretched heart!\ \3Of what use wouldgoodadvice be toyouS\
Notes:
[*] Modulado semántica.
[2] Modulació explicativa léxica, amb una certa variado de registre respecte a (3).
[3] Literalitat léxica.
++
(*) Modulació incrementativa léxica, a fi de filar millor el discurs.
(2) Literalitat léxica.
(3) Literalitat léxica, amb una certa variado de registre respecte a [2].
(4) Literalitat léxica.
++
\*\ Adaptado.
\2\ Modulació incrementativa léxica, derivada de una transposició interversal;
derivada del "cor malastruc" amb que comenca el vers següent.
\3\ Adaptació.

errar camíloc. verb. Seguir una direcció incorrecta, materialment o moral.
Poema 6
V. 9
<0 >( 1 )( 2 \ 1 Quin son camí verdader) ( 3 te eraf)\
<CO>
(JWhoever) ^hath mistakerí) (3this true way)
<AR2>
X1 Once a traveller takes a wrong turrk
Notes:

121

Vid. els comentaris de DMA, 1997.
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(*) Modulado incrementativa léxica, que contribueix a fer mes explicatiu el
passatge.
2
( ) Transposició
(3) Literalitat léxica, tot i que ací es perd el matís d"'erranca" que, sens dubte, és
latent en l'original -que juga amb Fambivaléncia tferrar com a 'desencert' i,
alhora, com alió que té de '(re)cerca\ semblant al que feien els cavallers literaris
(MARTINES, 1995) -element essencial en el tipus de formació cortesana que
rebia al segle XV l'estament al qual pertanyia Ausiás March, qui no debades
pertanyia a la má militar de la societat valenciana del seu temps (CHINER,
1997)—.
++
\l\ Adaptació.

ésser absent loe. verb. Trobar-se allunyat d'algú.
Poema 54
V.2
<0 > (^esent absent,) d'aquella qui-m fa viure?)
<CO> ^Being awqy,)fromher who makes me uve?)
Notes:
(*) Literalitat léxica.
( ) Literalitat léxica, tot i que hi ha una certa modulado semántica.

estar en desacord loe. verb. Teñir una mancanca d'acord.
Poema 69
V. 66
<0 > (*que dintre, ssi están en desacort)
<CO> ^That are within themselves in disaccord)
Notes:
(*) Transposició.
estar entre les mans d'algú loe. verb. Romandre en poder d'algú o d'alguna cosa.
Poema 54
V.44
<0 > ¡E guay (M'aquells) qw^enfre llurs mans estanl)
<CO> And woe betide (Vhoe'ver) (falls in their hands\)
Notes:
(l) Modulació semántica: s'hi pot percebre explícita la noció de temporalitat.
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ser en tenebres loe. verb. Estar a les fosques, sense llum ni claror.
Poema 18122
V. 36
< 0 > [lCCQ tant com) [2] [3viu (3ab di)] [\4és en tenebres,)]
<TE >
[Jand as long as] [2the soul] [3dwells in it,] [4it is in darkness),]
<CO>
^It dwells (4/« dai'kness) (Ver) it lives (3therein,))
<AR2> \*and knows onfy dai'kness while it dwells within it\
Notes:
[*] Transposició, que determina una variado en Festil i en el punt de vista del
passatge.
2
[ ] Modulado sintáctica.
[3] Modulado sintáctica; hi podem percerbre una certa variado de registre amb
respecte a (3).
[4] Literalitat léxica.
++
(*) Transposició, que determina una variado en l'estil i en el punt de vista del
passatge.
(2) Modulado incrementativa léxica, que explicita el subjecte, a partir de la
interpretado del traductor.
(3) Modulació sintáctica; hi podem percerbre una certa variado de registre amb
respecte a [3].
4
( ) Literalitat léxica.
++
\ \ Adaptació. Aixó no obstant, hi ha clarament les dues paraules clau que
transmeten els respectius nusos forts del sentit del vers i coincideixen amb les
que concorren en <TE> i <CO>: "dwells" i "darkness". Ara bé, a mes a mes de
la transposició que hi observem, també hi ha 1'influx de "knows", que expressa
de manera mes facilment "sabedora" el que conté el ver ser en "és en tenebres"
de Foriginal.

fer mentir loe. verb. Desmentir, contradir.
Poema 48123
V.29
<0 > (^Ell) (3amará)) e no (?fará mentir)
<CO> (1(3Love (2it) will show)) and will not (4give the lie)
Notes:
(*) Transposició.
(2) Modulació sintáctica ("ell" > "it").

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
Vid. els comentaris de KEOWN, 1999: 209.
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(3) Modulado semántica, ates que hi ha un canvi en la metáfora.
(4) Modulado semántica.

guardar honor loe. verb. Honorar.
Poema 72
V. 3
<0 > (*) (^guai'dant honor) a-quell (3eternal ésser)
<CO>
(lrrhus) ^honouring) that (3Being who is etemal,)
Notes:
(1) Modulació incrementativa sintáctica; pretén ser mes explicatiu.
(2) Modulació sintáctica, per conferir un to mes intens al passatge.
(3) Literalitat léxica.

haver aiur loe. verb. Detenir-se, romandre durant un temps en un lloc.
Poema 90
V.27
<0 > e si-^n (2lo molt)) ignavia lonch atur,)
<CO> lf(lit (2the greatest)) ^there was long soujourrí)
Notes:
(1) Modulació sintáctica.
(2) Modulació semántica, per conferir un to mes intens al passatge.
(3) Literalitat léxica.

haver avís loe. verb. Ser informat, assabentat.
Poema 65
V. 12
<0 > ^haja'n avís deis qui m'están en tora!)
<CO> CLet heedbe ta'en by those who are aroundX)
Notes:
(x) Literalitat léxica.

haver bon esplet de loe. verb. Obtenir bona collita.
Poema 6
V. 35
<0 > (Vltracuytat,) (2pens)-(3over bon splet)
<CO> ( presumptously,) ( he weens) ( he 11 reap goodharvest)
<AR2> VHe is so sure of himself that he thinks thosefieldswill bring him afine han>est\
Notes:
C) Modulació sintáctica, general, que determina que hi haja una variado en el
sentit.
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(2) Modulació semántica.
(3) Literalitat léxica.
++
V\ Adaptació.

haver bona color loe. verb. Teñir bon aspecte.
Poema 6
V.21
<0 > (* Sí comflorí)qui (^bona color ha)
<CO> ^Like to theflorín,)it is good qfhue,)
<AR2> \l Just as one can be taken in by afakeflorirk
Notes:
(*) Literalitat léxica.
(2) Modulació semántica, a partir d'una metaforització diversa.
++
\*\ Adaptació.
haver calor loe. verb.
Poema 49
V.4
<0 > ^haurá calor,) (2) (3si aiguafreda-1banya;)
<CO> ( ^ e n he doth bathe,) (Ven) (if cold water bathes him;)
Notes:
C) Modulació sintáctica -que en determina una de semántica—.
(2) Modulació incrementativa léxica, que determina un sentit mes intesiu al
passqtge.
(3) Literalitat léxica.

haver comí loe. verb. Anar avant, seguir la via.
Poema 95
V. 68
<0 > C dolor sens tu no hauria comí)
<CO> ^Dolour without You would not have apath.)
Notes:
(l) Literalitat léxica.
haver certana paraula d'alguna cosa loe. verb. Teñir plena certesa o seguretat d'alguna
cosa.
Poema 98
V. 48
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<0 > (xde vida y mort he certanaparaula.)
<CO> ^Oflife and death / have íhe certain word.)
Notes:
C) Literalitat léxica.

haver clam loe. verb. Queixar-se.
Poema 47124
V. 43
< 0 > (^no sé (2de qui haver pus honest clam;))
<CO> (*I know (2not whom more rightly to aecuse;))
Notes:
(*) Modulado semántica, que determina que el passatge siga mes explicatiu.
(2) Modulado sintáctica: CD original > sintagma adverbial. Hi ha un canvi d'estil i,
alhora, de punt de vista, determinat, mes en concret, peí canvi del nucli del SV,
"haver". En la traducció el nucli del SV és "to aecuse", que ocupa el lloc
corresponent a l'original "clam" (subs.).

haver complanyiment loe. verb. Complányer-se peí patimentfisico moral, o per la dissort
d'algú.
Poema 97125
V. 41
< 0 > () [ ^ T o í s mos amichs\)] [ahajen complanyimenA)] (4)
<TE >
f^All my fiiends] fmaypity)
<CO>
(xLet) ( all my fiiends) ( commiseraté) (4my lot)
<AR2>
V All who love me\ vSw/Z weep\
Notes:
[l] Literalitat léxica.
[2] Modulado sintáctica; podem percebre una mena de variado de registre respecte
a(3)i\\
++
(J) Modulado incrementativa sintáctica, que determina que el sentit del vers siga
mes concessiu.
2
( ) Literalitat léxica.
(3) Modulado sintáctica; podem percebre una mena de variado de registre respecte
a[2]i\\
( ) Transposició.

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
Vid. els comentaris de DlLLA, 1997 i ZlMMERMANN, 1997a.
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++
\*\ Modulado semántica, en funció del que Archer interpreta quant al concepte
medieval d'"amistat" en la retórica amorosa de base trobadoresca.
\2\ Modulació sintáctica; podem percebre una mena de variació de registre respecte
a[ 2 ]i( 3 ).
haver compassió de loe. verb. Compadir, peí patiment físic o moral, o per la dissort
d'algú.
Poema 61
V. 13
<0 > C) En aquell punt C'hages (3) compassió)
<CO> (J And) in that moment (^show you (^some) compassiori)
Notes:
(*) Modulació incrementativa sintáctica, que pretén fer mesfilatel passatge.
(2) Modulació semántica.
(3) Modulació incrementativa semántica, que confereix una modalització
concessiva, mes matisada al passatge.

haver conebeenca loe. verb.
a) Conéixer.
Poema 87126
V. 144
<0 > / amant lo bé del qual ha conexengaj
<AR> /lbecause ofwhich it knows and loves good./
<AR2> idem<AR>
Notes:
N Adaptació, basada en una transposició sintáctica forca significativa, que
determina un canvi en l'estil del vers i en el punt de vista.
b) Descobrir o veure una cosa que es manifesta mes o menys.
Poema 17
V. 38
<0 > ('per 90 cascú pot haver conexened)
<CO> (xAnt therefore every wight may come to hnow)
<AR2> VAnd so we can all understana\
Notes:
(J) Literalitat léxica.
++

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.

165

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

\*\ Adaptado.

haver conhort loe. verb. Aconhortar-se, consolar-se.
Poema 51
V. 11
<0 > (^no-m trob esforc per haver-ne conort,)
<CO> (JIfíndno strengh whereby I might take comfort)
<AR2> \JI cannot bring myself to seek comfort there\
Notes:
(*) Literalitat léxica.
++
\ \ Adaptado.
haver contorn loe. verb.
Poema 65
V. 8
<0 > ^Ira i Amor com dins mi) ^han contorn)
<CO> fHow Iré and Love within me) ^are conjoined)
Notes:
(*) Transposidó, que, tot i no variar significativament l'estil, prova de fer mes
explicatiu el passatge.
(2) Adaptado, potser causada per una inintel-lecció léxica.

haver defensa loe. verb. [a CR] Teñir protecció.
Poema 76
V.24
<0 > (xque a tristor yo pusq-aver dejfensa)
<CO> (lrrhat I from sadness may attain defence)
<AR2> Vthat I would be sorry to think that I was capable ofresisting it.)
Notes:
(l) Literalitat léxica.
++
\*\ Adaptació.
haver desacordanca loe. verb. Discrepar.
Poema 34
V. 39
<0 > e (Jlos volers) ^han (3gran) desacordanga)
<CO> And (^base desires) ^have (3greatest) disaccordance)
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Notes:
C) Modulado semántica, que es basa en Fexplicitació que els "volers"
ausiasmarquians en son els "desitjos básics".
D'aquesta manera, els traductors estableixen una correspondencia, potser
en excés directa, entre "voler" i "desitjar" ("love" i "desire" -en els
corresponents anglesos—). En la tradició románica medieval de base
trobadoresca, aquesta correspodéncia no es donava; de fet, hi havia una distintió
ben clara entre el que era el "desig" i "voler"-"estimar". Aquesta no
diferenciado també és donava en la retórica poética medieval anglesa (i
renaixentista-barroca); en gran mesura perqué es fonamentava sobre la poética
trobadoresca -arran deis "trouvers" i de la "importado" cultural que en va
determinar la cort de PElionor d'aquitánia, reina consort i esposa llargament
empresonada peí seu marit enríe ii de plantagenet. mes avant, en la poética
isabelina, en el trenc deis ss. xvi-xvn, potser les fites s'esvaeixen un punt, tot i
que no s'hi arriba a la mistificado.
De tota manera, si es tracta d'un original medieval i molt determinat, com
ara ausiás march -mal a son grat (vid. Poema xxni: "leixant a part l'estil deis
trobadors")—, per la poética trobadoresca -la qual conformava el "disseny
curricular" de qualsevol lletraferit de 1'época—, convindria, mes áina, no
cometre aquesta correspondencia (bibliografía).
2
( ) Modulado semántica, qu estableix un to mes intensiu de (3).
(3) Modulado incrementativa semántica.

haver desesper loe. verb. No teñir esperanca de reeixir-ne.
Poema 40
V.4
<0 > (Hot lo plaer, havent-ne desespera)
<CO> (^All pleasantness, retaining but despair)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

haver domini loe. verb. Dominar, senyorejar.
Poema 94
V. 36
<0 > ftYseguons qual d'ells) [2(2/2en l'altre/)] (3) [3/3ha (4domini.)/]]
<TE >
[^ccording to which of them fdominates] [2the other.]]
<CO>
C According to which) (2) ^has th 'fascendaney))
<AR>
/^according to which of them Phas ñdominionll /Wer the other./
<AR2>
idem <AR>
Notes:
[*] Literalitat léxica, amb la transposició de [2].
[2] Transposició -vid. [l]—, en relació amb [3].
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[3] Modulado sintáctica. HI ha, a mes, una modulació léxica en la qual podem
percebre una certa variació de registre respecte a (4) i a /7.
++
(1) Literalitat léxica.
(2) Reducció -de fet, omissió—.
(3) Modulació semántica.
(4) Modulació léxica, en la qual podem percebre una certa variació de registre
respecte a [3] i a /*/.
++
/V Literalitat léxica, amb la transposició de I2/.
í1! Transposició -vid. N—, en relació amb N.
N Modulació semántica.
h Modulació léxica, en la qual podem percebre una certa variació de registre
respecte a [3] i a (4).

haver dubte loe. verb. Teñir por.
Poema 98
V. 50
<0 > (^co és, haver de mort (2un molt poch) (*dubtej)
<CO> (Hhat is to nave of death (2the mearest) <?fear;))
Notes:
(*) Literalitat sintáctica.
(2) Modulació semántica, que fa mes intensiu el to del passatge.
(3) Modulació semántica.
haver en desheret loe. verb. Menystenir, teñir en poc valor -vid infra. nota (2)
corresponent a aquest cas—.
Poema 53
V. 17
<0 > /VTan gran amor ñhauriandeseretsA
<AR> A 2 / would be betraying such\ great love/
<AR2> \*If I were to allow such a matter as this to pass\
Poema 53
V. 18
<0 > A2que tal arfer menys de senyal passás.A
<AR> A2as mine if I were to allow such a matter to pass unnoticed\ /
<AR2> \2I would betray the greatest of lovesA
Notes:
lv Transposició.
I11 Modulació semántica, que proposa una interpretació que fa sentit, tot i que es
tracta d'un vers que tampoc no resta totalment aclarit en l'original.
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Bohigas (2000: 522b), en el "Glossari", que tan esbandidor de dubtes
resulta en molts casos, ja indica que "deseret" es tracta d'un terme boirós:
"deseret Lm, 17, abandó (?)". Bohigas (2000: 190) mateix ens glossa el sentit
d'aquest vers i el següent ("Tan gran amor hauria-n deserets / que tal affer menys
de senyal passás" [Lm, 17-18]): "Consideraría fracassat el seu amor si no es
manifestava amb senyals visibles. Els dos versos que segueixen corroboren
1 OH

aquest pensament".
Si tenim present aquesta nota i les diverses accepcions del nucli de la
unitat de traducció corresponent ("betraying"), podrem inferir que el sentit
roriginal deu girar a Fentorn de la noció que 'un amor sense elements
visibles, és a dir, sense proves o "béns tangibles", resultaría un amor que no fa
fermanca de la seua validesa, que es troba "privat" o "desprovist".
En aquest sentit, trobarem fonaments en el que Archer ens indica en la
seua edició de roriginal (ARCHER (ed.), 1997: 1, 223 [nota a Lffl, 17]): "ho
consideraría un desheretament, és a dir, una injusticia."
Sobre la base del 'desheretament', potser convindrá teñir compte la
traducció d'Ausiás March al francés feta per Gifreu (GffREU, 1994). Aquest
filóleg tradueix aquest vers: "D'un si grand amour serais déshérité". En Le Gran
Robert (200112: 1353a), s.v. déshériter, llegim: "[*] Déshériter qqn de [...], l'en
priver. [...] [2] "Fig. Désvantagé [...] -> Miserable. [...] Déshérité de qqch ->
Frusté, privé"
Fl Adaptació.
++
\ \ Transposició i adaptació interversal \2\.
\2\ Transposició i adaptació interversal \\.
haver espera loe. verb. Teñir esperanga.
Poema 94
V. 111
<0 > [V/V en lo no-res nopot (^haver) espera/)]
<TE > [*and in nothingness, there can be no hope;]
<CO> (*In nothingness there can be ^found) no hope;)
<AR>
rand it cannot reign where there is nothingness;/
<AR2> idem <AR>.
Notes:
[!] Literalitat léxica.
++
!
( ) Modulado semántica -vid. (2)—.
(2) Modulació semántica, que pretén fer el passatge mes explicatiu.
++
/V Adaptació versal.

127

Vid. aqueixos versos i tot el Poema LDLrn en l'edició interlinial, en aquest mateix treball.
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haver favor loe. verb. Gaudir de la bona disposició d'algú o d'alguna cosa personificada.
Poema 8128
V. 8
<0 > (^assá lo temps que-1 bofavor ha\>ia.)
<CO> (^Gone is the day when what is good wasfavoured.)
Notes:
(l) Literalitat léxica.

haver Higa [ab] Teñir un vincle molt estret.
Poema 98
V. 11
<0 > Yo pert delit, ^havent ab dolor liga,)
<CO> I lose delight sith (V've a bond with pain;)
Notes:
(*) Transposició.

haver lliganga loe. verb. Unir-se.
Poema 19129
V. 36
< 0 > [1\1(1e tal [2(2dolor)] [3(3ab (4) [4(5delit)] ha liganga)X[
<TE > [xand such [2suffering] is boundup [3whh [4pleasure.]]
<CO> ^And such a (2pain) is bound (3with (4great) delight.))
<AR2> Valong with the pleasures there is deadly pain,\
Notes:
[l] Modulació semántica.
[] Modulació léxica, podem percebre una certa variació de registre respecte a ( ) .
[3] Transposició.
[4] Modulació léxica, podem percebre una certa variació de registre respecte a (2).
++
C) Modulació semántica.
(2) Modulació léxica, podem percebre una certa variació de registre respecte a (2).
(3) Transposició.
(4) Modulació incrementativa léxica, que fa mes intensiu el passatge.
(5) Literalitat léxica. Podem percebre una certa variació de registre respecte a (4).

Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997: 374-375.
Vid. els comentaris de DlLLA, 1997 i SOTOS, 2000.
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++
Y\ Adaptado.
haver lloc loe. verb. Teñir oportunitat.
Poema 87
V. 10
<0 > /!si lurs dos fochs han loch en nos d'encendre/
<AR> /if there is room there for their respectivefiresto be ignited. /
<AR2> idem <AR>.
Notes:
I11 Adaptado versal.
haver lloguer Rebre una recompensa.
Poema 63
V 12
<0 > [\2(2no ha [X'lloguer))]] qui no ha [4(4treballat.)]]
<TE >
[xhe who has no [4laboured] [ receives no[ pay.]]
<CO> (^There w no^wage) for him who has no (toiled.))
f1] Transposició.
[2] Modulado sintáctica.
[3] Modulado léxica; podem percebre una certa vanació de registre respecte a ( ) .
[4] Literalitat léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a ( ).
++
i1) Transposició, amb una modulado sintáctica que determina una sensible variado
en Festil i el punt de vista.
(2) Literalitat léxica.
,
O Modulació léxica; podem percebre una certa vanació de registre respecte a [ ].
(4) Modulació léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a [ ].
haverpaor loe verb. Teñir, sentir por.
Poema 72
V. 6
<0 > ( V s ha paor que mon parlar no cumpla)
<CO> (^Rather I fear my words may not achieve)
Notes:

(l) Literalitat léxica.

130

Vid. els comentaris de DILLA, 1997.
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haver páranla [de] loe. verb. Teñir promesa o seguretat d'alguna cosa.
Poema 98
V. 48
<0 > (]de vida y mort he certana par aula)
<CO> (1Q/'life and deathlhave the certain word.)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

haver regna loe. verb. Dominar.
Poema 8 7 m
V. 161
<0 > ^Aquell-amor hon Venus ha sa regnaj
<AR> /lrThat form of love over which Venus has her dominión!
<AR2> idem <AR>.
Notes:
I11 Adaptació versal.

haver remei loe. verb. Teñir consol o guariment.
Poema 101
V. 31
<0 > [^sens ell-)][2al món] [3(2re/wey nopuch haver)}
<TE> [Vithouther,] [37canhavenohope] [2inthis world.]
<CO> ^Deprived of her,) the world ^can cure me not)
Notes:
[l] Literalitat léxica.
[2] Transposició.
[3] Literalitat semántica.
++
(1) Modulado semántica, que fa mes intens el passatge.
( 2 ) Modulado semántica.

jaure en les mans d'algú loe. verb. Estar en poder d'algú.
Poema l132

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997: 372.
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V.6
<0 > [1(V1\1sabent de cert)] qu-[2(2e« [3(3se5>] mans [\4he dejaure.)V\
<TE >
j^knowing, for certain] that [27 [4mustfall intó]fots]hands,]
2
<CO>
( Into (3their) hands (XI know) I'm (^ound to fall;)
<AR>
/lmd can count on ending up in its hands./
<AR2>
Vand know for sure that I will end up in its handsA
Notes:
[*] Literalitat léxica.
[2] Modulació semántica.
[3] Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a (3).
[4] Modulació semántica; podem percebre una certa variació de registre respecte a

Ó++
(x) Modulació esvaídora.
(2) Transposició.
(3) Modulació sintáctica; podem percebre una certa variació de registre respecte a
[3](4) Modulació semántica; podem percebre una certa variació de registre respecte a
++
/V Adaptado versal.
++
x
\ \ Adaptado versal.
justar coneixenca loe. verb. Teñir capacitat de judici.
Poema 25133
V.37
<0 > e si en vos (^conexencajustccveu,)
<CO> If in yourself (^awareness yon assembled,)
Notes:
(x) Modulació semántica.

llancar arrel loe. verb. Fer-se fort en un lloc, arrelar.
Poema 92134
V. 198
< 0 > [Ysegons)] [2lo for del lloch non)] {{ha langades)] [4]
<TE > ^according to] [2the law of the place where] fit has thmst] [4out its]

Vid. els comentaris de Di GlROLAMO, 1997: 381-382.
Vid. els comentaris de TERRY, 1998 iTERRY, 2000.
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<C0>

(^Depenent on) (2that land's law there) (3z7 's takeri)

Notes:
[l] Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a (*).
[2] Literalitat léxica.
[3] Literalitat léxica.
[4] Modulació incrementativa sintáctica.
++
(') Literalitat léxica.; podem percebre una certa variació de registre respecte a ['].
(2) Transposició.
(3) Modulació semántica.
Poema 92
V. 199
<0 > CCffondes rahils:)] [2(2o sus [3(3cara)] de térra,)]
<TE > [ldeep roots:] [2on the earth's [3surface,]]
<CO> (lIis deepest roots:) (2whether'tis'pon earth' s (3 soil))
Notes:
[*] Literalitat léxica.
[2] Literalitat léxica.
[3] Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a (3).
++
!
( ) Modulació semántica, que pretén fer mes intensiu el to del passatge.
(2) Modulació sintáctica.
(3) Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a [3].

Hangar en oblit loe. verb. Oblidar.
Poema 91
V.4
<0 > (*e lo passat fon) ftangat en oblit)
<CO> (xAnd days gone by were) ^cast into oblivion)
Notes:
(x) Modulació semántica.
(2) Literalitat léxica.

llangar-se en el Hit Gitar-se.
Poema 87135
V..279
<0 > lllang-men lo Hit,! I11 /3 dolor me'n/ gita fora; /V

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
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<AR> I11 throw myselfon to my bedj /2but/ /3pain thrusts me off/ Again./
<AR2> idem <AR>.
Notes:
I11 Literalitat léxica.
h Modulado incrementativa sintáctica, que pretén fer mesfilatel passatge.
h Literalitat léxica.
h Modulació incrementativa sintáctica, que prova de fer mes intens el to el
passatge.

metre a risc loe. verb. Posar en perill.
Poema 64136
V. 18
<0 > (^metent a risc,) sí poria guanyar
<CO> (]And ventured all,) desiring flirther gain,
Notes:
(*) Modulació semántica.

metre en desesper loe. verb. Causar desesperado.
Poema 40
V. 17
< 0 > ^Iniquitat met l 'om en desesper,)
<CO> (^Iniquity casts man into despair,)
Notes:
(x) Literalitat léxica.

metre oblit loe. verb. Causar enyoranga. Vid donar oblit loe. verb.

mostrar dol loe. verb. Manifestar aflicció, dolor.
Poema 46
V.43
<0 > [Vpuys yo son viu, mon cor)] [2(V? mostra dol
<TE > [xsince I am alive, my heart] ^does not show
<CO> (l Since Fm alive, my heart) ^shows not such mouming
<AR> I1 While I continué to live, I cannot qffer as much proqfl
<AR2> idem <AR>.
Vid. els comentaris de Di GlROLAMO, 1997: 387-389.
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Poema 46
V.44
<0 > /Hant com la mort)] [3(3per sa strema dolor./)]
<TE >
such grief as in death,] [3whose suffering is extreme.]
<CO> As comes with Death) (3through its extreme dolour.)
<AR> I1 ofmy heart 's suffering as I could by dying./
<AR2> idem <AR>.
Notes:
[l] Literalitat léxica.
[2] Transposició semántica interversal.
[3] Modulació sintáctica; de fet és mes aína una adaptació.
++
(*) Literalitat léxica.
(2) Modulació semántica interversal.
(3) Modulació sintáctica, que resulta benfidelal sentit.
++
/V Adaptació versal.
I21 Adaptació versal.

mostrar refús loe. verb. Refusar.
Poema 19
V. 19
<0 > e lo segon és terrible [^reffus
<TE > and the second is the terrible ^refusal
<CO> the second is that terrible (^rebuff
Poema 19
V.20
<0 > que vos mostrau] [2(2si us feya-nqueriment.)]
<TE >you give me] [2if I court you.]
<CO> You ahvays give) (2whene'er I pay you court.)
Notes:
[l] Literalitat léxica.
[2] Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a ( ).
++
C) Modulació sintáctica, que prova de fer mes intens el to del passatge, alhora que
mes personalitzat.
2
( ) Literalitat léxica, podem percebre una certa variació de registre respecte a [ ].
fer enqueriment loc.verb. Demanar res a algú; en l'amor cortés, festejar, requerir d'amors
la dama. Vid. mostrar refús
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mostrar secret loe. verb. Descobrir.
Poema 53
V.20
<0 > /1Amor li plau que-s mostren sos secrets.l
<AR> /'Love is happy for its secrets to be displayed.l
<AR2> idem <AR>.
Notes;
I11 Adaptado, de fet esdevé mes aína una glossa.

mudar llig loe. verb. Apostatar.
Poema 53
V. 11
<0 > /'no-m restará sino que mude ligj
<AR> /'by then I will have tried everything, short oíreneging on the FaithJ
<AR2> idem <AR>.
Notes:
I11 Adaptado, de fet esdevé mes alna una glossa.

obrir la carrera loe. verb. Obrir camí, deixar via lliure.
Poema 92137
V. 224
<0 > ['('per la Mort és uberta la cairera.)]
<TE > ['the way has been deared by Death.]
<CO> ('The road hath now been opened by Death.)
Notes:
['] Transposició; podem percebre variacions léxiques réspede (').
++
(') Transposidó; podem percebre variacions léxiques respecte f1].
passar coíssor loe. verb. Sentir dolor intens.
Poema 34
V.43
<0 > (J si bé-ls morduts no passen tal cuygor,)
<CO> (' Although the bitten suffer not such chafe,)
Notes:
(!) Literalitat léxica.

Vid. els comentaris de TERRY, 1998 i TERRY, 2000.
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passar desig loe. verb. Desitjar.
Poema 22
V. 5
<0 > (1(2car) pas desig (3) sens esperanc-aver)
<C0> (!(2) Ifeel a great desire but have no hope.)
Notes:
(*) Modulado sintáctica -vid. (2)—.
( ) Reducció, que determina un estil diferent i un canvi en el punt de vista.
(3) Modulació sintáctica, que, de fet, esdevé adaptació; determina un estil diferent i
un canvi en el punt de vista.

perdre comí de loe. verb. Perdre la direcció correcta que condueix a un lloc, desorientarse.
Poema 58
V. 22
<0 > (Horbat, no-s mou si d'ellape/t comí;)
<CO> (^Perturbed, moves not, should he have lost the wqy;)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

perdre correr loe. verb. Equivocar el camí corréete que porta a la consecució d'un fi
material o moral.
Poema 8
V.43
<0 > ^mostrant-me ciar com hanperdut correr)
<CO> (!And show me well how they have gone astray)
Notes:
(*) Modulació sintáctica.

perdre compte de loe. verb. Trobar-se incapacitat per a pensar en alguna cosa.
Poema 58
V. 24
<0 > torbat me sent, (^perdent compte defuyta)
<CO> I feel perturbed, (!the count offlightnow lost.)
Notes:
(x) Modulació sintáctica, que determina un sensible canvi d'estil.
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perdre esperanza de loe. verb. Frustrar-se quelcom.
Poema 92138
V.232
<0 > f1^ d'eU&pert esperanga de [2(2veure,)]
<TE > [*and / lose hope o/"seeing her [2again,]]
<CO> (l And / lose hope of seeing her (anew,))
Notes:
[*] Literalitat léxica.
[2] Modulado léxica; podem percebre variacions léxiques respecte (2).
++
1
( ) Literalitat léxica.
( 2 ) Modulació léxica; podem percebre variacions léxiques respecte [2].

perdre lo record loe. verb. [de] Oblidar.
Poema 87
V.285
<0 > llpert lo recort de les cosses passades/
<AR> I11 cannot remember anythingfromthe past,/
<AR2> idem <AR>.
Notes:
C) Adaptado, a fi de fer mes discursiva la versió.

plegar les mans loe. verb. Unir les mans en senyal de devoció o com a actitud orant.
Poema 96
V. 17
< 0 > [^/^Preguant a Déu, les mans nom cal pleguarj)]
<TE >
[ll do not need to join my hands in prayer to God,]
<CO>
^In prayer to God / need notjoin my hands,)
<AR>
/xIh vain Ipress my hands together in prayer and plead to God,/
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
l1] Transposició.
++
(x) Transposició.
++
/V Transposició.

Vid. els comentaris de TERRY, 1998 i TERRY, 2000.
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portar avantatge loe. verb. Avantatjar, ser superior.
Poema 92
V. 163
<0 > [Ysobretots)] [2(2)] [3(3mals)] [4(4laMort)] [5(5portcn>antatge:))]
<TE > [4Death [5has the advantage] [Wer all] [2 (other) ] [3evüs:]]
<C0>
(4Death (5holdeth sway) (Vver every) (2other) (3ill:))
Notes:
[*] Transposició.
[2] Modulado incrementativa léxica.
[3] Modulado léxica, podem percebre una certa variado de registre respecte a (3).
[4] Transposició i, a mes, personificació.
[5] Transposició; podem percebre una certa variado de registre respecte a (5).
++
(*) Transposició.
(2) Modulació incrementativa léxica.
(3) Modulació léxica, podem percebre una certa variado de registre respecte a [3].
(4) Transposició i, a mes, personificació.
(5) Transposició; podem percebre una certa variado de registre respecte a [5].
portar carácter de loe. verb. Dur l'empremta.
Poema 92
V.208
<0 > [*Cy, aquell ates, Veítr&n porta [2(^caracte.))]
<TE > [*and, having achieved it, the other becas its fimprint.]]
<CO> (xOnce it is gained the other becas its fotamp.))
Notes:
f1] Modulació semántica..
[2] Modulació léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte (2).
++
(1) Modulació semántica..
(2) Modulació léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte (2).

portar dol loe. verb. Sentir qflicció.
Poema 94
V. 70
<o > [\Y car un bé poch entre grans mals [2(2db/)] porta,/)]
<TE >
[^or one small good among great ills brings (more) ^pain,]]
<CO> (^or one small good'midst great ills must bring (^griefj)
<AR> I1 fox when a small boon comes amidst great ills it brings only sorrowj
<AR2> idem <AR>.
Notes:
f1] Modulació semántica..
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[2] Modulado léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte (2).
++
x
( ) Modulado semántica.
(2) Modulació léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte (2).
++
N Adaptado.
portar en reconeixenga loe. verb. Reconéixer.
Poema 44
V.4
<0 > C comptes mortals porte- n reconexenga)
<CO> (JAnd mortal tales / bring in recognition.)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

portarpels cabells loe. verb. Arrossegar algú, dur-lo forcadament.
Poema 98
V. 37
<0 > (l) i1 Per los cabells a mi sembla que-m porten)
<CO> (^Dragged) (2 by the hair I feel I am transported)
Notes:
(!) Modulació léxica, a fi de fer mes intens el to del passatge
(2) Literalitat léxica.

posar en batanea loe. verb.
Poema 54
V. 15
<0 > (Jab mort (2está) en balangaposada,)
<CO> (1With Death (Htself tis) now placed in the balance,)
Notes:
(J) Literalitat léxica -vid. 2—.
(2) Modulació léxica, a fi de fer mes intens el to del passatge -i li confereix un caire
mes reflexiu—.

posar nom loe. verb. Denominar, anomenar.
Poema 84
V. 59
<0 >qudd'aquests «oras (Voleu en vos pasetf,)
<CO> which of these ñames (Vould you have lief be given,)
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Notes:
(*) Modulado sintáctica, amb el mateix valor semántic.

preñare carree de consciéncia loe. verb. Assumir la responsabilitat.
Poema 44
V. 1
<0 > Tot metge pren carreen de conscienca
<CO> A charge of conscience each physician takes
Notes:
(*) Literalitat léxica.

prendre enseny. loe. verb. Aprendre.
Poema 4139
V.44
<0 > [* (Womans-ne lias, tots jorns ne prens enseny./)]
<TE > [*and you are tired of them: every day you are made aware ofthis.]
<CO> (* Of them you tire; each day you know this more.)
<AR> /4he same thing happens every day, butyou never learn.l
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
[l] Modulació semántica, que fa mes explicatiu el passatge.
++
(*) Literalitat léxica.
++
/V Inintel-lecció.

prendre esment loe. verb. [en] Traure llicó o ensenyament.
Poema 63
V. 15
<0 > ^(Hot amadorprenganaqóesment.)]
<TE> feverylover shouldbearthisinmind:]
<CO> (x AU lovers to this notice must pay heed:)
Notes:
[l] Literalitat léxica.
++
C1) Literalitat léxica.

Vid. els comentaris de KEOWN, 1999: 208.
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preñare lo core loe. verb. Assumir la responsabilitat.
Poema 9
V.21
<0 > (lAmor hapres lo carc, si-n res fallesch,)
<C0> (lIt is Love 's charge if I do fail in aught,)
Notes:
C) Modulado semántica, que fa mes intesiu el to del passatge.

preñare mal sender loe. verb. Desviar-se, maldar-se
Poema 6
V. 11
<0 > (xés-li forcat que prengua mal sender)
<C0> (^Is forced to set his foot down false a road)
Notes:
(l) Literalitat léxica.

preñare opinió loe. verb. Foimar criteri.
Poema 6
V. 18
<0 >^fíbreadamenthapendropinions;)
<C0> ( ^ u s t understanding seek ofothers counsel;)
Notes:
(l) Literalitat léxica.

provar armes loe. verb. Experimentar en el combat la capacitat en l'exercici de les armes.
Poema 80
V. 11
<0 > /VAnau, anau/ (Wostres armesprovarl)\
<CO>
Go to, go to, (Hhat you may try Your arms)
<AR>
^Be off with you,/121
<AR2> VTake your arms elsewhere,\
Notes:
(l) Literalitat léxica.
++
/V Adaptació.
I2I Reducció.
++
\x\ Adaptació.
Poema 80
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V. 12
<0 > (Wencontraquell qui vostre no vol serN)
<CO>
C Against that man who would not be your own.)
<AR>
llmá pick on someone who doesn't want to bé your serf!/
<AR2> \1and challenge someone who does not want to be your serf!\
Notes:
(*) Literalitat léxica.
++
/V Adaptació.
++
VA Adaptació. Son bons de veure, respecte <AR>, que "pick on" > "challenge''
"doesn't" > "does not".
provocar a vbmit loe. verb. Suscitar la regurgitado.
Poema 94
V. 86140
<0 > [1(V1car tota carn a vómit me provoca/)}
<TE > ['for allfleshmakes me vomit;]
<CO> (1And allfleshnow can move me but to vomit,)
<AR> /^since any kind offleshnow turns my stomach.1
<AR2> \1sincefleshof any kind turns my stomachA
Notes:
[*] Literalitat léxica; podem percebre una certa variado de registre rspecte a (1).
++
!
( ) Literalitat léxica; podem percebre una certa variado de registre rspecte a j 4 ].
++
/V Adaptació.
++
\2\ Adaptació. Son bones de veure diverses variants respecte a <AR>: "any kind of
flesh" > "flesh of any kind" i la reducció léxica que determina eliminar "now".
rebre consell loe. verb. Ser aconsellat.
Poema 92141
V. 102
<0 > [^no só en punt de voler consell rebre,)]
<TE > [*and I do not want to see any remedy: ]
<CO> (XI have no mind topayjeed to ad\>ice,)

140

Vid. els comentaris de DlGntOLAMO, 1997: 393-396.

141

Vid. els comentaris de TERRY, 1998 i TERRY, 2000.
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Notes:
[l] Literalitat léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a (1).
++
(') Literalitat léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a f1].
retre bon compte loe. verb. [dé] Informar, presentar, oferir un report o una informado.
Vid. darfe loe. verb.

retre compte de loe. verb. Satisfer unes obligacions económiques contretes. Vid. dar fe
loe. verb.

retre esperit loe. verb. Morir.
Poema 5
V. 15
<0 > (Jmaja retut son sperit en creu,)
<CO> (JBut once his spirit hadparted on the cross)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

rodar enpensa loe. verb. Bailar peí cap una idea insistentment sense acabar de perfilar-se;
venir al cap o tenir-hi moltes coses o idees, sense concretar-ne cap.
Poema 36
V.43
<0 >(Veb-losmoncortotsquantsenpenssamroden,)
<CO> ^My heart them welcomes, all those aroundmy though)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

rompre cabells loe. verb.
Poema 11
V. 18
<0 > [l(lcabells rompeni)] [2(2ab (3grans) hudulaments,)]
<TE > [ltearing her hair] [with great howls,]
<CO> 142(1 Tearing her hair) (2with (3fierce shrieks and) howls,)

" Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
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Notes:
[*] Literalitat léxica.
[ ] Literalitat léxica.
++
(*) Literalitat léxica.
(2) Modulació léxica, que contribueix a fer mes intensiu el to del passatge -vid.
3

( 3 )

-

( ) Modulació incrementativa léxica, que contribueix a fer mes intensiu el to del
passatge.
saber de cert loe. verb. Teñir la seguretat, estar segur d'alguna cosa. Vid. jaure en les
mam d'algú loe. verb.

saber greu a algú Fer sentir pena o donar disgust.
Poema 17
V. 59
<0 > (*e sab-me greu, com no haureu demérit)
<CO> (xIt doth me grieve that you'll have no demerit)
Notes:
(J) Literalitat léxica.

saber noves de loe. verb. Assabentar-se de noticies.
Poema 89143
V. 33
<0 > \^(^Noves de vos saber mortalment tem,)]
<TE > [*I am mortaly afraid to have news ofyou,]
<CO> (^Ofnewsjrom you I have a deathly fear;)
Notes:
[l] Transposició, tot i que hi ha una correspondencia léxica.
++
(*) Transposició, que determina un canvi significatiu en l'estil i en el punt de vista
del passatge; de fet, és una adaptació.
cloure lespalpebres loe. verb. Tancar els ulls.
Poema 28144

143

Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997: 398.

144

Vid. els comentaris de WnTLIN, 1999: 226-229; ARCHER, 1992 i 1994; DlGlROLAMO, 1997:
383.
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V. 3 145
<0 > /^pochs animáis no cloen lespalpebres>l
<AR>
I1 every small creature keeps a wide-eyed vigilj
<WI> <1Most animáis are restless, worried>
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
I11 Adaptado.
++
<l> Adaptado.
sentir sabor loe. verb. Tostar.
Poema i92146
V. 142
l „ „ J ™ i „ r 2 j : „ i i _ „ „ : r3
<0 > [r l (/ -poden-ho
[ dir] los qui [ la sabor senten,])]
<TE > [Hhose who ^experience her taste] may [3say] tliis,]
<CO> (^all those who ( know her taste) may (3speak) of this,)
Notes:
[l] Transposidó -vid [3]—.
[2] Modulado léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a (3).
[3] Literalitat léxica; de fet, hi ha una modulació léxica: "sentir" > "to experience''
mesfidelo, mes aína, mes equivalent.
++
( ) Transposició -vid. [ ]—.
(2) Modulació léxica; podem percebre una certa variado de registre respecte a [2].
(3) Literalitat léxica; de fet, hi ha una modulació léxica: "sentir" > "to know".
senyalar ab lo dií loe. verb. Indicar.
Poema 94147

145

Vid. les versions espanyola,francesai anglesa d'aquest poema -i, en concret, d'aquest vers—
que acompanyen el CD de 1993 amb les totes les cancons de Raimon, incloses les seues versions
musicades de poemes d'Ausiás March; vegeu també la versió de GlMFERRER 1978. Quant al vers
3, que ara ens ocupa, aqueixes versions diuen:
<esp-Gimferrer>
<espanyol-CD >
<francés-CD >
<anglés-CD >

de los brutos los párpados se cierran
pocos animales no cierran los párpados
peud'animauxnefermentleurspaupiéres
few animáis do not cióse their eyes

146

Vid. els comentaris de TERRY, 1998 i TERRY, 2000.

147

Vid. els comentaris de Di GlROLAMO, 1997: 396-397.
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V. 91
<0 > (l) ['(Ylos temps e lochs) [\3/2ab lo dit la 'm senyalenjf)]]
<TE >
['times and places [2point to her with their fingers,]]
<CO>
('Both) (2times and places) ^point her out offile,)
<AR>
/Times and places l2point her out to me togetherll
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
[l] Literalitat léxica -vid. [2]—.
[2] Modulado semántica, que detennina un canvi de punt de vista, alhora que
confereix un to mes personalitzat -o reflexiu— al passatge: "their fingers" i
"her"-w/./ 2 /—.
++
(') Modulació incrementativa léxica.
(2) Transposició; de fet, hi ha una modulació sintáctica -vid. [2] i I21—.
(3) Modulació semántica, que fa mes remarcable el fet mateix de distingir o
"assenyalar" algú.
++
/V Modulació léxica.
I21 Modulació sintáctica -vid. [2]—. En aquest cas es refereix a "times and places",
és a dir, explicita el subjecte de [2].
ser baratatper drap loe. verb. Malaguanyar, llancar a perdre, vendre's barat, malbaratar;
no teñir valor.
Poema 42148
V. 23
<0 > /Vostre eos tegperdrap és baratatj
<AR> /l~For you've sold your body for a few yards of cloth!/
<AR2> idem <AR>.
Notes:
I11 Equivalencia.
ser carree ais muscles loe. verb. Suportar un pesfísico moral.
Poema 69
V. 16
<0 > ('ais muscles meus és cárech molt plaent.)
<CO> (^A load most pleasant'tis upon my shoulders)
Notes:

148

Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997: 382-384.
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(l) Transposició.

ser d'un altre cabal loe. verb. Ser d'una altra mena o condició.
Poema 32
V. 17
<0 > (^Són e serán molts d'un altre cabal:)
<AR> (^There are others, and there always will be, of a different nature,)
<AR2> ídem <AR>.
Notes:
(*) Adaptado; de fet, esdevé una glossa.

ser depresent a algú loes. verfo.Estar en el mateix lloc que un altre.
Poema 46149
V. 24
<0 > ^(Ve que tots temps me sereu de present.\)]
<TE >
[2and to keep you continually present (to me).]
<CO>
(* And that añ times to me you will be present.)
<AR>
/*and to keep you constantly in my thoughts./
<AR2> ^and will keep you always in my thoughtsA
Notes:
[*] Transposició.
++
C) Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte \J\.
++
/V Adaptació.
++
x
\ \ Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte (x).
ser en dolor loe. verb. Experimentar dolor, trobar-se en un estat dolorós.
Poema 13150
V. 43
creure de mi,] que [ só en tal dolor,]/)
<TE >
[Hhe least you can do is believe all your heart]
<CO>
(^Believe of me) I sufferfrom thatpain,)
<AR>
/V5Have no doubt,/ my suffering is as serious as that./
<AR2>
idem <AR>.

Vid. els comentaris de Di GlROLAMO, 1997: 386.
Vid. els comentaris de DMA, 1997 i TORRES, 2000.
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Poema 13
V. 44
<0 > (3/3no fareu molt que y doneu plena fe./)
<TE >
that \^my suffering] is as great as I say.
3
<CO> ( T'would not be much to place therein your trust.)
<AR> /3The least you can do is to believe me./
<AR2> idem <AR>.
Notes:
f1] Transposició.
++
x
( ) Literalitat léxica.
(2) Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a /2/.
(3) Modulació semántica.
++
/V Adaptació.
I2I Literalitat léxica; podem percebre una certa variació de registre respecte a (2).
h Adaptació.

ser en record loe. verb. Romandre en la memoria.
Poema 51
V. 37
<0 > (lEn recort és aquell Pau de Beliviure)
<CO> (lTo memory is calledFm de Beliviure:)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

ser escut encontró, loe. verb. Defensar, protegir d'algun perill.
Poema 96
V. 36
<0 > [*(•/encontra ublit vules-me sser escuñ/)]
<TE >
[lbe a shield to me against oblivion!]
<CO>
(against oblivion sei-ve me as a shieldX)
<AR>
llbe my shield against oblivion./
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
l1] Transposició.
++
2
( ) Transposició.
++
/V Adaptació.

190

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

ser espill loe verb. Ser model o exemple.
poema 22
V. 34
<0 > ^car seré spill de leáis amadors)
<CO> (xFor I will be the glass of loyal lovers,)
Notes:
(J) Literalitat léxica.

ser ocasió de loe. verb. Causar.
Poema 65
V. 42
<0 > Cés ocasió de tu a mi forcar)
<CO> (Is the occasiorfpon me to exact you forcé,)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

ser ofensa loe. verb. Ofendre.
Poema 76151
V.28
<0 > ('cars sens amor) (2tot delit rríés qffenssd),)
<CO> ('üeprived of love,) (2all joy to me is offence)
Notes:
(*) Modulado semántica, que confereix un to mes intens al passatge.
(2) Literalitat léxica.

seure en banc loe. verb. Ser d'aquesta classe o condició (de la qual s'ha parlat abans).
Poema 32
V. 39
<0 > /Ve Tome pech \2\ en aquest banch no seuj
<AR> /*But the brutish man has no place on that benchj
<AR2> VBut the brutish man, \2who knows nothing of this\, has no place on that bench,\
Notes:
I11 Literalitat léxica.
++
J
\ \ Adaptado, fonamentada en \2\

Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
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\2\ Modulado incrementativa sintáctica -una veritable interpolado—, que vol
escatir mes matisos del sentit.

tancar la porta (d'alguna cosa) loe. verb. Fer inaccessible una cosa o un sentiment.
Poema 76152
V. 38
<0 > ^perqué d'Amor me veig toncada porta,)
<CO> (xBecause of Love I see the door is closed.)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

teñir avantaíge loe. verb.
Poema 82
V. 5
< 0 > [V^L'home sabent no té pus avantaíge/)]
<TE >
[lrThe wise man has no advantage] [2(over the fool),]
<CO> (^The wisest man) i3 can have) no more advantage)
<AR>
/The wise are no better ofi°in this respecte than are fools,/
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
[l] Literalitat léxica.
[2] Modulació incrementativa sintáctica, que contribueix a fer mes explicatiu el
passatge.
++
(*) Modulació semántica.
(2) Modulació semántica; l'influx del superlatiu no deu seu neutre.
(3) Modulació semántica, amb una modalització tendent a la remarcar el carácter de
possibilitat del passatge.
++
/V Adaptació, amb un sensible canvi d'estil i de punt de vista.
teñir lo lloc de loe. verb. Ocupar el Uoc d'un altre o d'una altra cosa.
Poema 99
V. 84
<0 > (Wmespirit tinga lo loch d'aquell)
<CO> (*And let my spirit take the place ofhim)
Notes:

Vid. els comentaris de DILLA, 1997.
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C) Literalitat léxica.

teñir mala carrera de Teñir dificultat de fer alguna cosa.
Poema 68153
V. 7
< 0 > [1[2[3(1vehent molt ciar] que [^té mala carrera)])]]
<TE >
[^(but)] [3realizing clearly] that [4he has chosen
<CO>
^Roght well he sees ^the error ofhis way))
Poema 68
V. 8
< 0 > [5de (4cambiar] son estat en major.]
<TE >
a bad road\] [5in changing his situation for a higher one.]
<CO> CÓ11 trying to improve) the nature ofhis lot.)
Notes:
[*] Transposició.
[2] Modulació sintáctica, que explícita el sentit adversatiu del passatge.
[3] Modulació sintáctica, que determina un canvi d'estil.
[4] Adaptació semántica, amb un canvi d'estil i de punt de vista.
[5] Literalitat léxica.
++
(*) Modulació semántica.
(2) Adaptació semántica, amb un canvi d'estil i de punt de vista.
(3) Modulació semántica.
(4) Modalització.
teñirse a consicéncia loe. verb. Penedir-se.
Poema 42154
V. 20
<0 > /en vos amar, se tengraconsciéncia,
<AR> /*and heard all the details of yourfilthylittle Ufe,
<AR2> ídem <AR>.
Poema 42
V. 21
< 0 > sabent molt ciar la-nsutzeada vida,
<AR> and of how you paid in publie the wages of your sins,
<AR2> idem<AK>.

Vid. els comentaris de Di GlROLAMO, 1997: 389-392.
Vid. els comentaris de DILLA, 1997.
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Poema 42
V. 22
<0 > Vprenent publich les pagues del peccat.V
<AR> he'd soon regret loving you./
<AR2> Vhe'd soon regret giving you his loveA

Notes:
lll Adaptado; de fet, aquest pot ser un bon exemple d'alló que Terry (J998: 116a)
quan es referia a la ubicado de la versió d'Archer entre la de Conejero-RibesKeown (<CO>) i la seua propia (<TE>),
++
\ \ Dins del to general d'adaptació d'aquest passatge, és bona de veure aquesta
variant respecte a <AR>: 'loving you" > "giving you his love". Aquesta variant
vol modular millor -i modalitzar— l'expressió del sentiment en aquest poema.

trair algú en creenca loe. verb. Violar la confianca d'algú.
Poema 51
v.27
<0 > (xe Dido fonch d'esperanca tan vana
<CO> (*and Dido too, who was in hope so vain
Poema 51
V.28
<0 > que la trahí Eneas en crehenqa)
<CO> That, full of trust, Aeneas her betrayed.)
Notes:
(l) Modulado sintáctica, amb un to mes intensiu i i un canvi de punt de vista.

trobar remei loe. verb. Solucionar.
Poema 16
V. 8
<0 > (*e trob remei, mas de mi no s'absenta.)
<CO> (* And find relie/, though pain won't steal away.)
Notes:
(x) Literalitat léxica.

valre mercé loe. verb. Teñir perdó.
Poema 51
V.4
<0 > (Jcreu i no creu que mercé li valrrá;)
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<C0> (^He thinks and yet thinks not grace will ovad;)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

venir a mercé d'algú loe. verb. Retre's sense condicions, donar-se.
Poema 10155
V.33
<0 > [1(1Deffetque>.y a sa mercé vengut,)]
<TE > [*As soo as I fell into Love's hands,]
<CO> (l And from that time he took me in his charge)
Notes:
[l] Adaptado.
++
(*) Adaptado.

venir dolor loe. verb. Teñir dolor.
Poema 95
V.23
<0 > ('ne planch lo dan per on ma dolor ve,)
<CO> (JI weep not for the harm whence my pain comes,)
Notes:
C) Literalitat léxica.

venir en esmení loe. verb. Pensar, acudir-se-li a algú alguna cosa, recordar.
Poema 63
V. 55
<0 > [Yal'ignorantdesigno-1 venesment,)]
<TE > ['(this) desire never oceurs to the ignorant: ]
<CO> ( ^ o th'ignorant this yearning ne'er oceurs^
Notes:
f1] Transposició, amb una modalització semántica, tot i que amb una tria léxica molt
semblant.
++
(*) Transposició, amb una modalització semántica, tot i que amb una tria léxica molt
semblant.

Vid. els comentaris de PUJOL 1997b.

195

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

venir la nit Pondré's el sol.
Poema 28
V.2
<0 > y^ 1 quant ve la nit qu-espandeix ses tenebres;>/
<AR> /spreading darkness before it./
<WI> <1whennightdrawsinand spreadsdark shadows>
<AR2> idem <AR>.
Notes:
I11 Adaptado.
++
l
< > Adaptado.
veureprim loe. verb. Percebre amb agudesa, comprendre.
Poema 6
V.46
<0 > (*ne vejaprim lo (2fin) secret d'Amor)
<CO> OOr sees right well of Love Hisfinestsecret,)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

veure'sposat en esculls loe. verb. Trobar-se en dificultáis.
Poema 101
V. 19
< 0 > [[si ^en esculls,)] per cas, se veuposat,]
<TE > [*but if, by chance, hefinds himself^amongrocks]]
<CO> (rAnd should, perchance, hefindhimselj{ 'midst crags,))
Notes:
[l] Transposició, amb una modalització semántica, potser influida per Fincrement
sintáctic de "but".
[2] Modulado léxica; podem percebre una certa variado de registres quant a (2).
++
(1) Transposició, amb una modalització semántica, potser influida per "should".
(2) Modulado léxica; podem percebre una certa variado de registres quant a [2].

viure amb dolor loe. verb. Viure dolorosament.
Poema 76
V. 32
< 0 > (Jpiiys ab dolor viu per ell, no discreta.)
<CO> (xSince through it, indiscreet, inpain it Uves.)
Notes:
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(l) Transposició.

viure en carn loe. verb. Fa referencia a la vida carnal, real, a estar viu.
Poema 94
V. 115
<0 > [V^e quant al món en cam ella vivía,/)]
<TE > [*An when she lived on earth in theflesh,]
<CO> (1When in theflesh she lived upon this earth)
<AR>
/* And when she lived on this earth asfleshj
<AR2>
idem <AR>.
Notes:
f1] Modulació semántica.
++
(*) Transposició.
++
/V Adaptació.
viure en dolor loe. verb. Sentir dolor seguit o de manera continua.
Poema 89
V. 35
< 0 > [Yper no saber visch [\3en altra)] [3] [\dolor:)]]
<TE > [Hhrough not knowing, I Uve fin a different] ^(kindoj)'] [4suffering-.]]
<CO> (xThrough ignorance / Uve ^another) ^pain:)
Notes:
[x] Modulació semántica; podem percebre una certa variado en el registre quant a

Ó-

[2] Modulació sempantica.
[3] Modulació incrementativa sintáctica, que pretén fer mes explicatiu el passatge.
[4] Literalitat léxica; podem percebre una certa variado en el registre quant a (3).
++
(J) Modulació semántica.
(2) Modulació sintáctica, amb un estil i un punt de vista diferents; podem percebre
una certa variado en el registre quant a f1].
3
( ) Literalitat léxica; podem percebre una certa variado en el registre quant a [4].
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10.2.2. COL-LOCACIONS

fin amador col. En la tradició poética trobadoresca, el qui ama amb molta intensitat
d'acord amb les regles de la cortesía.
Poema 63
V. 17
< 0 > [V^Dolor és gran] de tot fin amador,)
<TE>
^Every tme lover [2suffers greatly]]
<CO> ^Great is the pain of every Lover tme,)
Notes:
[l] Transposició.
[2] Adaptado sintáctica, canvi d'estil.
++
(*) Literalitat léxica.
béns movents col. Pertinences que es poden moure o transporar.
Poema 31 156
V. 36
<0 > (Hos béns movents e los sients arrasa)
<CO> (^Goods movable and mar those sedentary;)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

béns sients col. Pertinences immobles. Vid. béns movents col.

ben amar col. Amor cortés. Vid donar terme loe. verb.

mal astre. Dissortat, mal fadat.
Poema 76157
V. 30
< 0 > (Hexant lo cors desastruch per mal astre;)
<CO> (x Abandoning the body ill-starred and doomed;)
Notes:
(l) Literalitat léxica.

Vid. els comentaris de KEOWN, 1999: 209.
Vid. els comentaris de DHXA, 1997.
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malgrat col. Desgrat.
Poema 25158
V.38
< 0 > (^mal grat haureu del que fes un matí.)
<C0> (* You will repent for that you did one mom.)
Notes:
(x) Literalitat léxica.

tancar comí col. Impedir o dificultar les possibilitats d'actuació a algú; no donar
possibilitats.
Poema 89159
V. 8
<0 > [^siperlamort [ 2 ( 2 c<^/nom'ésta«ca()]
<TE > [*if the ^road is not closed to me] by death.]
<CO> (^Unless by Death (2to me the path is closed.)
Notes:
[x] Transposició.
[2] Modulació léxica, derivada de la transposició [*]; podem percedre una certa
variació en el registre respecte a ( ) .
++
( ) Transposició.
(2) Modulació léxica, derivada de la transposició (*); podem percedre una certa
variació en el registre respecte a [2].
taula mesa col. Taula parada, quan tot és llest o fácil.
Poema 16
V.23
<0 > (Hots entraran, sients a taula mesa:)
<CO> ^They all will enter, set themselves at table:)
Notes:
(*) Literalitat léxica.

sentirprim col. Bon enteniment, trellat, bon judici.
Poema 33
V. 12

Vid. els comentaris de DlGlROLAMO, 1997b.
Vid. els comentaris de DlLLA, 1997.
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<0 > (*ab sentir prim, qui desperta desdeny.)
<C0> (xWith subtle feeling which disdain doth rouse.)
Notes:
C) Literalitat léxica.

dol eplant col. Aflicció molt intensa.
Poema 99
V. 50
<0 > (*per colpa gran) (2me dona dol eplant)
<CO> (1Who through her fault brings (2me to mourn andplaint)
Notes:
(*) Modulació sintáctica, amb reducció semántica: "colpa gi-an" > "through her
faults".
(2) Literalitat léxica.
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10.2.3. AFORISMES

no pot sentir bé, si el mal no tasta afor. Qui préviament no experimenta una situado
dolenta no es capa? d'apreciar adequadament el benestar.
Poema 87160
V. 194
<0 > / no pot sentir bé, si lo mal no tastaJ
<AR> At cannot experience good without also tasting pleasure./
<AR2> \xit cannot experience good without also tasting the bad\
Notes:
I11 IninteHecció ("si lo mal no tasta" > "without also tasting pleasure" !)
++
\L\ Literalitat léxica, amb Fesmena de la inintel-lecció /V.

colp vell guareix ab fresen afor. Les seqüeles d'un impacte físic o emocional antic
desapareixen amb les que en produeix un de mes recent.
Poema 65
V.27
<0 > (* ¡ O tu, Amor, colp vell guareix ab fresen,)
<CO> (The prithee, Love, withfreshwound cure the oíd,)
Notes:
(*) Equivalencia.

ser mes que els escrits no posen afor. Ser un assumpte o una situado de molt de relleu.
Poema 73
V. 6
<0 > [ (xque foren mes que los escrits no posen;)]
<TE > [Vhich were greater than the written accounts tell;]
<CO> (Greater they were than all accounts relate.)
Notes:
f1] Equivalencia -vid. (*)—.
++
(x) Literalitat léxica -vid. (*)—.
(*) Podem percebre una certa variado de registre respecte a (*). així, <0> posen >
<te> "tell" || <CO> "relate", d'altra banda, hi ha una en aquest cas podem
percebre la tendencia de <te> a ser mes explicatiu -sense arribar ais casos

Vid. els cometitaris de DlGlROLAMO, 1997: 393.
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d'adaptació d'<AR>— que no <CO>. així, <0> los escrits > <TE> "the written
accounts" || <CO> "all accounts". d'altra banda, hi ha una lleu modalització en
<CO> centrada en "a// accounts", que intensifica el to del passatge.
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1 1 . CONCLUSIONS GENERALS

El contrast de les traduccions amb els origináis constitueix una magnífica
ocasió per a l'estudi de la recepció d'una obra i, a partir d'ací, deis mecanismes que
n'han guiat o determinat la creació (VILLANUEVA, 1994). Qui subscriu ha pretés oferir una
visió global de la transmissió de les obres a través de les seues versions i les opinions
que cadascuna d'elles ha generat en la crítica al llarg deis segles. Aixó permetrá omplir
un buit existent en la bibliografía dedicada a la Historia de la Cultura, en general, de la
Corona d'Aragó que és, en altres aspectes, certament nombrosa.
Per una altra banda —i aixó pot ser mes interessant—, aquest estudi intentará
teñir en compte els tres aspectes de l'anomenada comunicado literaria establerta a
l'entorn de les nostres obres i de les seues versions o traduccions, i, també, a l'inrevés,
és a dir, de les versions en cátala o en aragonés d'obres originalment escrites en altres
llengües.
Aquesta tasca té el propósit de parar esment en l'abast que van teñir les obres
origináriament escrites en la Corona Catalanoaragonesa, en cátala, a través de les seues
versions en altres llengües. Així hem pogut analitzar la importancia de realitzar un
acarament entre els textos (o versions) origináis i les traduccions. Aixó no sois ens
aportará informació de tipus historicoliterari, sino que també resultará de gran interés
per a qüestions de Traductologia i des del punt de vista de la Historia de la Llengua.
Aixó, posar en práctica el cabal d'informacions de la traducció i la
traductologia per a la docencia de la literatura i la llengua pot ser molt beneficios. Els
alumnes podran comprovar no solament el grau de fidelitat de les traduccions, sino
també —i sobretot— en qué modifiquen l'original i de quina manera ho fan. Tindrem
mes dades per reflexionar sobre la manera en qué devien entendre(-rebre) el contingut
de les obres en qüestió els respectius traductors, així coni també els seus respectius
contextos culturáis i histories: qué és el que van modificar, remarcar, ometre, glossar,
esvair, afegir, etc. respecte a la versió original, preguntar-nos-en el per qué i assajar-ne
una explicado. Com afirma Shoaf (1997: 85 i 87):
"And if medievalists would successñilly meet the crisis of difference in the classroom, then other
alternative they can consider is teaching translation as well as teaching various texts in translatioa They
can teach reading as translation along lines [...] And in doing so, they will gain one other significant
advantage: they will also be teaching one of the most fundamental characteristics of medieval culture—
or, precisely, translation.
[.]
we must train erar students to reorient themselves toward the whole through translation and theories of
translation, especially when they are reading literature 'already' in 'translation'."

Altrament, hem vist la conveniencia d'atendré, quan será possible, a les
opinions que els lectors van expressar en forma de notes, glosses, subratllats, comentaos i marques en exemplars conserváis de les diverses versions. Aixó ens orientará
sobre qué és el que cridava mes l'atenció al lector de les obres en qüestió, qué era el que
li n'interessava mes i per qué, etc.
D'altra banda, hi ha altres vies, potser no tan directes i sí mes filtrades, per
accedir a l'opinió deis lectors. Una d'aquestes vies és l'estudi de les circumstáncies
externes en les quals es van produir, consumir i transmetre les traduccions objecte de la
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nostra atenció. Una altra és l'análisis d'aquestes mateixes traduccions. Per aixó hem ates
a algunes de les primeres atencions de la crítica a Ausiás March i a altres deis clássics
valencians del segle XV -coetanis seus—. Sobretot a cura de Bastero, el qual es fa
ressó de les opinions de Gaspar Escolano i de Beuter. De tota manera, les reflexions de
Bastero determinaren la crítica deis segles posteriors i a Italia. I aquest és l'altre motiu
d'interés peí que fa al cas de la ingent tasca de Bastero. La seua Crusca proveníale,
escrita en italiá i a Roma estant, constitueix un deis primers "diccionaris de literatura"
"moderns" i és fet per un veritable filóleg -avant la lettre—. Bastero va dedicar una
extensa entrada a Ausiás March i va traduir a Fitaliá un bon grapat deis seus versos a fi
d'exemplificar les línies fonamentals de les seues argumentacions. Aqueixes
traduccions a mes de ser-ne les mes primerenques conegudes, poden ser un bon
exemple de la funció de Mercuri que pot teñir la traducció no només per ampliar la
recepció d'un autor, sino també per esdevenir-ne models -o motles— de recepció i
hermenéutica.
Aixó ens ha oferit la possiblitat de completar la seqüéncia de la historiografía
quant a Ausiás March. Així, tenim les primeres atencions de la crítica i les mes actuáis
(epígraf d'actualització bibliográfica).
En establir les concordances, els llistats de mots i les lematizacions, de les
traduccions anglés del nostre poeta i en analitzar la praxi traductológica deis seus
traductors anglesos hem pogut fornir eines per a Festudi del lleguatge poétic
ausiasmarquiá. En el status quaestionis deis estudis sobre Ausiás March, hem vist que ha
estat, després deis comentaris de poemes, un deis que mes nombre d'atencions ha tingut
per part de la crítica. Hauf (1983) va ser el primer a fixar-s'hi, i va iniciar un solc que
altres projectes i iniciatives han contribuit a fer avancar. Tanmateix, fins ara hom no havia
de la frontera de les unitats léxiques. Per la nostra part hem ponderat les xarxes
d'interdependéncies sintáctiques i semántiques. Especialment amb l'análisi de la praxi
deis traductors i amb l'edició interlinial o interversal. Així será molt mes fácil poder
passar a un análisi del llenguatge poétic que contemple com a referent, no només les
unitats léxiques básiques, sino també les solidaritats lexicosemántiques que s'hi
estableixen. Hem pogut calibrar amb detall les clausules de compromís morfosintáctic i
semántic d'abast sintagmátic i realitzar análisis de cas quant a "entorns" o atributs
essencials per a la caracterització -i la comprensió o inintel-lecció— del llenguatge poétic
del nostre autor: les locucions -especialment les verbals, ates la seua influencia en l'oració
i tenint en compte que tractem amb un poeta com ara March, tendent cap al caragolament
sintáctic—; les coHocacions (o solidaritats léxiques) i, finalment, els elements de
fraseología, aforismes o de paremia.
Aquest elements teñen una gran incidencia en la caracterització del llenguatge
poétic d'Ausiás March i, per tant, poden teñir una intensa -potser que fins i tot tensa—
influencia en los de traduir que han de formar part de Festratégia traductológica,
precisament perqué poden ser elements que indiviuen ja 1'original. Aquests elements son
essencials per entendre la construcció d'un text, sia des de la perspectiva de l'análisi del
discurs original, sia des de la perspectiva traductológica específicament. Hi ha, altrament,
interés des del punt de vista de la diversa activació deis procediments de metaforització.
Per tot aixó son veritables "unitats critiques" de traducció que determinen haver de
realitzar transposicions, modulacions, equivaléncies o adaptacions.
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En atendré a aquests tres vértexs hem pogut completar el quadre d'eines per a
Festudi del llenguatge poétic d'Ausiás March, mes encara si tenim en compte el prisma
traductológic a través del qual els observem. Aqüestes "pedrés de toch" -com diría Ausiás
March— ho son també quant a les técniques, les tonalitats, les variants, els encerts -i
potser alguna inintel-lecció— deis traductors anglesos del nostre autor. Per aixó, ho hem
mostrat de manera conjuminada de manera que atendrem a les locucions verbals, els
aforismes i les coHocacions i, en cada cas, hem analitzat de manera interversal les
mostres de les traduccions objecte d'aquest estudi i en referencia ais origináis
corresponents d'Ausiás March.
Hem pogut comrpovar que, tret de molts pocs casos d'inintel-lecció, hi ha hagut
una correcta comprehensió d'Ausiás March en els traductors a Fanglés d'Ausiás
March. Ara bé, les tries lexicosemántiques i morfosintáctiques -i de referencialitat—
tríades per cadascun determinen que hi haja una forca diversitat quant a la relació i a la
proporció entre literalitat-fidelitat-modulacions-equivaléncia (i adaptació) de cadascuna
d'aqueixes versios quant a Foriginal i, alhora, quant a les altres traduccions. De fet,
cadascuna és feta amb uns objectius, criteris i técniques traductológiques diverses.
En la immensa majoria deis casos, els traductors encerten en les seues versions i
en funció deis objectius que en cada cas s'havien plantejat. Aqüestes versions configuren
sengles vértexs quant a la concepció i praxi traductológiques i la manera d'abordar el
trasllat deis clássics i, ben bé, es corresponen amb els paradigmes de la Traductologia deis
darrers trenta anys.
Les coordenades essencials de les técniques que segueixen aquests traductors en la
traducció d'Ausiás March: transposicions (sovint abruptes); modulacions semántiques i
sintáctiques (sovint incrementatives i molt poques vegades reduccionistes) que tendeixen
a conferir, en general, un to mes intensiu a la traducció; tria léxica i la textura
morfosintáctica que tendeix a ser mes arcaitzant que les de Terry o la d'Archer.
D'altra banda, Conejero-Ribes-Conejero plantejen una concepció mes
"traductológica", menys crossa i mes autónoma, tot i que aixó implosa mes d'un peatge i
necessitaria en mes d'un moment un gjatge mes estret perqué el lector no es desorientes.
De fet, Conejero-Ribes-Keown volen "metre" Ausiás March en "English verse". De fet,
aquesta traducció és molt fidel i equivalent a Foriginal, i aixó és un mérit d'aquests
traductors. Aquesta versió és forca "centrípeta". Ens pot remetre a la lírica isabelina
anglesa (ss. XVi-xvn) i no és desgavellat dir-ne que vol encabir-se en un solc
"shakesperariá". Aixó és lícit en traducció i ho fan així perqué pot ser un referent
equiparable en Fámbit cultural i líric anglés al que representa Ausiás March en el cátala,
hispánic i románic. Aixó, pero, imposa que els seues "lectors (anglesos) hagen de saber
molt d'anglés".
La traducció de Terry és centrífuga, vol ser un Mercuri que transmeta el text
d'Ausiás March. Alhora, no perd mai de vista Foriginal i només en molt comptades
avinenteses podem dir que arribe a "cometre" adaptació -i menys encara adaptació per
inintel-lecció—. De fet, quan ha de fer modulacions incrementatives léxiques i afig o
intepola mots -o poques voltes sintagmes—, ho consigna entre paréntesis.
Archer també aborda la seua traducció amb una perspectiva centrífuga tot i que
mes que no Terry; d'altra banda, Archer se sitúa en Fextrem oposat a Conejero-Ribes-
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Keown. De fet, la seua traducció, així com també la de Terry, és en prosa, tot i que es fácil
de fer-ne la correspondencia amb 1'estructura versal de 1'original. La mateixa estrategia ha
estat en la base de la nova traducció de poemes d'Ausiás March que ha acabat Archer,
encara inédita.
Així, hem pogut posar a l'abast elements útils per calibrar ben bé la praxi
traductológica deis traductors anglesos d'Ausiás March es concreta en les nostres análisis
fonamentades en les locucions verbals, els elements de paremia i les col-locacions -i, a
partir d'aquí és ben fácil de veure-ho in extensu en Fedició interlinial— sovint podem
observar elements de variació de registre lingüístic entre aqüestes tres versions, que
assenyalem on correspon. Aqueixos poden ser les millors constatacions de les
característiques de cada traducció i, alhora, la millor manera de diferenciar-Íes; d'altra
banda, aqueixos casos esdevenen bons exemples des del punt de vista del variacionisme
lingüístic.161
En els exemples acaráis següents trobem nombrosos elements per precisament,
caracteritzar amb detall aqueixes traduccions i, alhora, la manera en qué han entes i rebut
els traductors els textos ausiasmarquians. No deixa de ser simptomátic que sovint trobem
aquesta técnica. Diu molt en favor de Fofici d'aquests traductors, tots ells -especialment
Terry, Keown i Archer, i també Wittlin quant al poema 28— filólegs de reconeguda
solvencia internacional en l'ámbit de la literatura catalana medieval.
Tinguem present que hom entén per traducció literal quan hi ha l'adequació
completa del text tradult al text d'origen. Es dona quan tant el contingut com l'expressió
son repliques que es corresponen ben bé amb 1' original en els diversos nivells (semántic,
morfológic, sintáctic i -afegim—conceptual).
Tampoc no deixa de ser de ser simptomátic quant a les transposicions, i a desgrat
del que hem dit quant a l'abundor de casos de literalitat léxica, que hi haja en aqüestes
traduccions angleses nombrosos casos de transposicions. De fet es tracta d'una técnica
aquesta que ja pot formar part de fequipament de serie" deis diversos objectius i criteris
que ja hem vist segueixen els traductors de referencia. Aixó no obstant, hi ha diversos
graus de transposició entre aqüestes traduccions, precisament, en funció deis seus
respectius criteris. Així, tenim que no son tan nombrases en Conejero-Ribes-Keown, mes
centrípeta, com sí en Terry que vol ser centrífuga. Ara bé, en la d'Archer és on les
transposicions teñen mes incidencia; tanta que sovint trobem adaptacions.
En general -com assenyalem on s'escau— les transposicions que hem observat
básicament teñen un abast de dos tipus: intraversal (sintagmátic, en definitiva), o
interversal.
Altrament, les transposicions sovint determinen un canvi d'estil (canvi de
tipología sintáctica) i/o un canvi en el punt de vista ates que el traductor interpreta en cada
cas que potser convé intensificar -el mes sovint— o matisar el to del passatge.
Potser per tot aixó plegat, la modulació és el procediment de traducció mes usual
en aqüestes traduccions. De fet ben bé podem dir que és lógic, aixó, en qualsevol tasca
traductológica.

Tot i que no és aquest l'objectiu del present treball.
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Entre la diversa tipología de modulacions, les que trobem en les nostres análisis - i
el lector pot comprovar tot seguit així com també el Fedició interinial—, son:
••• Modulado incrementativa {semántica, léxica o sintáctica): els nostres traductors
teñen un afany comú, a desgrat deis objectius i criteris traductológics diversos que ja
hem vist que expliciten: aclarir i fer significatius per ais lectors els trets poétics
(Conejero-Ribes-Keown) o semántics (Terry i Archer) de 1'original. Aixó, ho duen a
terme en afegir mots -que Terry posa entre paréntesis— o fins i tot sintagmes que o bé
aclareixen matisos, o bé expliciten subjectes o referents sintáctics el-lidits o sobrentesos
per l'original, o bé intensifiquen el to del passatge.
• Modulado explicativa: en relació amb 1'anterior i amb les transposicions, ens
trobem casos en qué els traductors modifiquen la perspectiva oracional en traslladar el
cátala amb explicacions o glosses. Aquest recurs es dona sovint en Archer i sovint
frega l'adaptació.
En definitiva creiem poder haver complit amb els objectius que ems proposávem a
l'inici d'aquest treball. Ara podem fer nostres els mots del mestre Martí de Riquer quant a
les traduccions castellanes d'Ausiás March en "la Edad de Oro", 162 quan justifica perqué
les publica aplegades en un sol volum (Riquer, 1946: vm):
Al publicar íntegras cuatro traducciones castellanas de Ausiás March [...], no pretendo que tales textos
puedan sustituir la lectura directa del gran poeta valenciano cuando se trate de conocer su obra,
estudiarla o sencillamente entregarse a su paladeo. Agrupo estas versiones con lafinalidadde que
podamos disponer fácilmente de una base que nos permita estudiar la extensión y la intensidad que tuvo
la influencia de Ausiás March en la poesía española de los mejores tiempos. [...] Evidentemente, en
cierta medida el procedimiento es válido, pues muchos ingenios castellanos leyeron a Ausiás March
directamente; pero se llegaba a cierto punto en el que era difícil determinar este aspecto, pues otros, no
conocedores de la que entonces denominaban "lengua lemosina", por tuerza tuvieron querecurrira
versiones castellanas, las de Baltasar de Romaní y Jorge de Montemayor principalmente. En cualquier
otro poeta es fácil, en casos parecidos, prescindir del vehículo intermedio; pero en Ausiás March ello es
imposible. El poeta valenciano es, evidentemente, un autor de difícil lectura y cuya interpretación dista
mucho de ser tarea sencilla. Los traductores han hallado en todo tiempo escollos durísimos e incluso
dificultades de comprensión gramatical, lo cual, si modernamente puede salvar-se gracias a los
adelantos de lafilología,antes contribuyó a aumentar la fama de poeta que se dio a Ausiás March.

162

Es tracta de les traduccions castellanes fetes, amb criteris diversos i amb nombre molt divers de
poemes traduits en cada cas, per Baltasar de Romaní, Jorge de Montemayor, Quevedo, l'anónim
de El Escorial i el Brócense (SANTANACH & MARTINES, 2000).
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1 3 . A N N E X : B I B L I O G R A F Í A SOBRE E L S " G U A N Y S " D E L V C E N T E N A R I D E L
NAIXEMENT D* AUSIÁS MARCH. COMPENDI AMB COMENTARIS I CLASSIFICACIÓ
TEMÁTICA
13.1. EDICIONSITRADUCCIONS
13.1.1. EDICIONS CRÍTIQUES

1997: ARCHER, Robert (ed.), Ausiás March, Obra completa, 2 vols., Barcelona,
Barcanova, 1997.
2000: BOHIGAS, Pere (ed.), Ausiás March, Poesies, edició revisada per Amadeu-J.
SOBERANAS & Noemí ESPINAS, Tróleg" de Lola BADIA i "Bibliografía
ausiasmarquiana" de Joan SANTANACH & Vicent MARTINES, Barcelona, Barcino
("ENC", 18,coMeccióB).
13.1.2. EDiaONS COMPLETES O AMB VOLUNTAT DE COMPLETESA

1997a: MARCH, Ausiás, Poesies d'Ausiás March, Valencia, L'Oronella Servéis
Editorials Valencians, SL, 1997.
[Edició facsímil del canconer de Saragossa per a les Corts Valencianes.
Edició no venal.]
1997b: MARCH, Ausiás, Poesies d'Ausiás March: en el cangoner de Saragossa, a cura
de Artur AHUIR I LÓPEZ & Voro LÓPEZ I VERDEJO, 2 vols., Valencia, L'Oronella
Servéis Editorials Valencians, SL, 1997.
[Facsímil, vol. 1, iLlibre d'Estudi, vol. 2]
13.1.3. ANTOLOGBES O EDICIONS PARCIALS EN CÁTALA

1997a: DlLLA, Xavier (ed.), Guia de lectura d1 Ausiás March, Barcelona.
[Molt últim antología comentada, que facilita molt l'accés del lector no
necessáriemnt ensinistrat en Ausiás March.]
1997b: AHUIR I LÓPEZ, Artur (ed.), Antología poética dAusiás March, Valencia,
L'Oronella Servéis Editorials, SL, 1997.
1997c: MARCH, Ausiás, Antología poética, Aravaca, McGraw-Hill / Interamericana de
España, SA, 1997.
1997d: MARCH, Ausiás, Ausiás March, 1397-1459, Valencia, Diputació de Valencia,
1997.
1997e: MARCH, Ausiás, Selecció poética, a cura de Joan JJBORRA, Oliva, Colomar
Editors, 1997.
1997f MARCH, Ausiás, Poesies, a cura de Joan FUSTER, Valencia, Fundació Bancaixa,
1997.
[Antología poética.]
1997g: RlQUER, Martí de, Antología de poetes catalans. Un milleni de literatura, I,
Época medieval, Barcelona, Galaxia Gutemberg / Cercle de Lectors.
[A les págs. 321-357 hi ha setze poesies de March]
1998a: MARCH, Ausiás, Cants d'amor, a cura de Josep PUCHADES SEGARRA, Valencia,
Asociación Valenciana de Amigos de la Poesía, 1998.
[Edició actualitzada deis cants de referencia.]
1998b: MARCH, Ausiás, Cants moráis, cants de mort i cants espirituals: en versió
valenciana actual, a cura de Josep PUCHADES SEGARRA, Valencia, Asociación
Valencian de Amigos de la Poesía, 1998.
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1998c: MARCH, Ausiás, Tria de poemes, a cura de Josep PUJOL & Francesc GÓMEZ,
Barcelona, Hermes.
1998d: MARCH, Ausiás, 35 poemes d'amor, a cura de Manel RODRÍGUEZ CASTELLÓ,
Barcelona, Tándem.
1999: MARCH, Ausiás, Llir entre cards. Antología poética, a cura [versió moderna en
vers] de Climent FORNER, introducció de Francesc GUERRERO i BORRUL,
Barcelona, Proa / Enclopédia Catalana.
13.1.4. TRADUCCIONS A ALTRES LLENGÜESIEDICIONS COMPLETES O ANTOLOGIES
POLIGLOTES

13.1.4.1. Anglés
1999: WlTTLlN, Curt: Ausiás March en anglés, amb una versió rítmica del poema
XXVIII: 'Lojorn hapor...', dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 223-232.
[Reflexió cabdal sobre raons de Traductologia especialment, qualnt al
vessament deis clássics medievals a l'actualitat. Proposta deis criteris
editorials que haurien de regir la fixació deis criteris de la traducció
dAusiás March a l'anglés, a partir de les experiéncies ja realitzades en
aquesta línia. Acarament de diversos exemples d'aqueixes experiéncies
prévies i exemplificació deis criteris proposats per Witllin amb una
molt encertada traducció del poema XXVUÍ a l'anglés.]
13.1.4.2. Espanyol
1997a: MARCH, Ausiás, Antología poética, Valencia, Comercial Editorial, SL, 1997.
[Antologia poética bilingüe catalá-espanyol.]
1997b: MARCH, Ausiás, Antología poética, Madrid, Huerga y Fierro, SL, 1997.
[Antologia poética bilingüe catalá-espanyol.]
1997c: MARCH, Ausiás, Cants d'amor, a cura de Josep SANCHIS CARBONELL, traducció
de Rafael FERRER, Valencia, Edicions de la Guerra / Ajuntament d'Ontinyent.
1998a: Contra las mujeres: poemas medievales de rechazo y vituperio, a cura de
Robert ARCHER i Isabel de RIQUER, Barcelona, Quaderns Crema.
[A les págs. 220-241 recullen, en versió bilingüe, les poesies 41, 42, 47
i 71.]
1998b: MARCH, Ausiás, Antología poética, a cura de Pere ROBERT i FERRER, Madrid /
Barcelona, McGraw-Hill / Liberduplex, 1998.
13.1.4.3. Francés
1999: MARCH, Ausiás, Chants de morí, presentació i traducció francesa de Dominique de
COURCELLES, París, José Corti (Iberiques).
[Versió bilingüe.]
13.1.4.4. Italia
1996: Di GlROLAMO, Costanzo, Ausiás March, Pagine del Canzionere, Nápols, l'autor.
[Com indica una nota a la página de crédits: "Questa é una prestampa,
non professionale, del libro che apparirá nel 1997 con lo stesso titolo
nella 'Biblioteca medievale', diretta da Mario Mancini, Luigi Milone e
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Franceso Zambón per la casa editrice Luni di Milano". Vid. Di
GlROLAMO 1998.]
1998: Di GlROLAMO, Costanzo, Ausiás March, Pagine del Canzionere, Milá-Trento, Luni
Editrice.
[Selecció i traducció a l'italiá acarada de quaranta-cinc poemes d'Ausiás
March, amb una introducció general al poeta forca completa i rigorosa.
Els poemes van comentats i, amb trellat i aprofundiment, Di Girolamo
matisa, corregeix interpretacions anteriors alhora que aporta
perspectives noves. Molt útil.]
13.1.4.5. Llati
1997a: CORONEL, Marco Antonio (ed.), La traducción latina en verso de la obra
completa de Ausiás March, realizada por el valenciano Vicente Mariner (Turnoni,
1633), Valencia, Universitat de Valencia.
[Tesi doctoral, edició en microforma.]
1997b: CORONEL, Marco Antonio (ed.), L'Ausiás March llati de l'humanista Vicent
Mariner, "Próleg" de Germá Colón, Valencia, Edicions Alfons el Magnánim /
Intitució Valenciana d'Estudis i Investigacions / Generalitat Valenciana /
Diputació Provincial de Valencia.
13.1.4.6. Neerlandés
1999: Ñus, Bob de, Ausiás March: Derde Dodenzang [poema XCTV (Tercer Cant de
MortJJ [traducció al neerlandés del tercer Cant de Mort d'Ausiás March], dins
Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 217-222.
13.1.4.7. Edicions o antologiespoliglotes
1996: Homenatge europeu a Ausiás March, Gandía, CEIC "Alfons el Vell", 1996.
[Versions d'algunes poesies en intaliá,francés,angles i espanyol]
1999: MARCH, Ausiás, Versek /Poemes /Poemas, introducció i versió hongaresa de Deri
Balázs, revisada per Kálmán FALUBA, traducció espanyola de Pere GlMFERRER i
José María Mico, Budapest, íbisz / CEIC Alfons el Vell (Gandia).
[Versió original de vint-i-nou poemes acarada a les versions respectives
en hongarés i espanyol.]
13.2. ESTÜDIS
AA. DD. (1997), Ausiás March i el seu temps, Valencia, Conselleria de Presidencia &
Direcció General de Promoció Cultural, Museus i Belles Arts de la Conselleria
de Cultura, Educació i Ciencia de la Generalitat Valenciana, 1997.
[Magnífic catáleg, il-lustrat a tot color, fidelitat i rigor, de la magna
exposició del mateix títol que ni hagué al Museu Sant Pius V-Belles Arts
de Valencia octubre de 1997 i, préviament (juliol de 1997), al Castell Nou
de Nápols —en ocasió del XVI Congresso Internazionale di Storia della
Corona d'Aragona—].
AA. DD. (1997-1998), Ausiás March: estudis, 2 vols, Valencia, Javier Boronat, Editor,
1997-1998.
[Vol 1: Artur AHUIR I LÓPEZ, Alicia PALAZÍN I LOUSTAUNAU & Manuel
BAS I CARBONELL; vol 2: Nuria BLAYA, Josep Vicent GÓMEZ BAYARRI
& Voro López VERMEJO]
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AHUIR I LÓPEZ, Artur (1998), "Ausiás March. A propósit de les besties [sic, sense
accents i amb faltes d'ortografía]", dms AUSIÁS MARCH: ESTUDIS, 2, págs. 45-107.
ALEIXANDRE TENA, Francesca (1999), '"En torno a Ausiás March: lectura e
interpretación. Impresos y manuscritos del siglo XVI", dins AUSIÁS MARCH 1999,
págs. 137-154.
ALEMANY, Rafael (1996-1997 [1998]), "Ausiás March ante la tradición trovadoresca",
Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 5 (1996-1997
[1998]), 351-366.
[Revistó deis elements de la lírica ausiasmarquiana a la llum de la llum
de la seua depéncia i originalitat respecta a la tradició deis trobadors.]
ALEMANY, Rafael (1997), "Introducció", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 7-11.
ALEMANY, Rafael (1999), "Ausiás March en el context literari de la Valencia del XV",
dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 17-28.
ALEMANY, Rafael (2000), "Ausiás March i el context literari valencia del segle XV",
dins Georges MARTIN & Marie Claire ZMMERMANN (eds.) 2000, págs. 7-25.
ALEMANY, Rafael (ed.) (1997), Ausiás March: textos i contextos, Alacant/Barcelona,
HFV/PAM
[amb anieles d'Rafael ALEMANY & Vicent MARTINES, Robert ARCHER,
Lola BADIA, Lluís CABRÉ, Peter COCCOZZELLA, Germá COLÓN, Marco
Antonio CORONEL, Vicent J. ESCARTÍ, Albert-Guillem HAUF, Llúcia
MARTÍN, Marínela GARCÍA SEMPERE, Tomás MARTÍNEZ, Josep Lluís
MARTOS, Caries MIRALLES, Josep PUJOL, Arthur TERRY.]
ALEMANY, Rafael (ed.) (1999), Ausiás March i el món cultural de la Valencia del XV,
Próleg de Tomás MARTÍNEZ, Alacant, DFV, 1999.
[Volum que aplega bona part de les ponéncies del Simposi Internacional
homónim que es va desplegar a les universitats d'Alacant, Valencia i
Jaume I (de Castelló) el novembre de 1998 i amb la participado d'experts
reconeguts en Ausiás March i en el món cultural valencia del segle XV. El
volum inclou les poenéncies de: Mariola APARICIO & Ferran CARBÓ,
Robert ARCHER, Rosanna CANTAVELLA, Emili CASANOVA, Jaume J.
CHNER, Stefano M. QNGOLANI, Germá COLÓN, Vicent Josep ESCARTÍ,
Antón E. ESPADALER, Marínela GARCÍA, Costanzo Di GIROLAMO, Isabel
GRIFOLL, Vicent MARTINES, Tomás MARTÍNEZ, Josep E. RUBIO i
Donatella SlVTERO. Imprescindible.]
ALPERA, Lluís (1998), "Una notable antología ausiasmarquiana deis anys trenta", Serra
d'Or, 458, pp. 49-50 [129-130].
ALPERA, Lluís (1999), 'Troces d'empatia amb Ausiás March i Enríe Navarro Borras",
dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 165-172.
APARICIO, Mariola & Ferran CARBÓ (1999), "Ausiás March en la poesía valenciana de
postguerra", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 217-246.
ARCHER, Robert (1996), Aproximado a Ausiás March. Estructura, ti-adició, metáfora,
Barcelona, Empúries.
ARCHER, Robert (1997a), "Ausiás Marc i la invenció", dins Marie-Claire ZIMMERMANN
(ed.),págs. 69-86.
ARCHER, Robert (1998a), "Ausiás March i les dones", dins Rafael ALEMANY (ed.)
1997, págs. 13-30.
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[Estudi sobre la relació entre l'Ausiás March poeta i les dones, que és
una de les peces clau de la seua obra. Arriba a la conclusió que cabria
"plantejar-se la possibilitat d'una relectura de March segons la qual gran
part de la seva obra seria un esforc a contracorrent deis supósits normáis
del seu temps, en el qual hom podría suposar la presencia d'una tensió
important entre l'ideal al qual aspira i la seva consciéncia constant,
reconeguda en pocs poemes pero al darrere de tots ells, que tot el que
demanava de les dones anava contra la natura i estava, per tant, destinat
a fracassar" (pág. 28)]
ARCHER, Robert (1998b), "La lírica: de la Edad Media al Renacimiento (II) [: Ausiás
March y Joan Roís de Corella (tema 30)]", dins Julia BUTIÑÁ JIMÉNEZ (ed.),
Literatura Catalana I (Edad. Media), Madrid, UNED, 1998, págs. 343-346.
[Resum actualitzat de les característes essencials d'Ausiás March (i
succintament de Roís de Corella). Pensat, com el volum del qual forma
part, perqué siga una eina ágil d'aprenentatge com a llibre de text
universitari. Molt útil.]
ARCHER, Robert (1998c), '"Puys que sens tu algú a tu no basta' (poema CV)", dins
AlbertHAUF (ed.) 1998c, págs. 241-264.
[Comentari del poema de referencia.]
ARCHER, Robert (1999a), "Els Cants de Mort", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999,
págs. 29-44.
[Estudi sobre aquest corpus poemátic ausiásmarquiá, que freturava molt
un estudi com aquest, amb perspectiva globalitzadora i, alhora, amb
aprofimdiment rigorós.]
ARCHER, Robert (1999a), "Formes del desamor: blasme de dones i maldit", dins
Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 59-76.
AUSIÁS MARCH (1999), Ausias March (Madrid, Biblioteca Nacional, 13 mayo - 27
junio 1999), Valencia, Generalitat Valenciana (Conselleria de Cultura, Educació
i Ciencia).
AUSIÁS MARCH (1997), "Ausiás March, cinc-cents anys", Serra d'Or, 448, págs. 7375 [313-315].
BADIA, Lola (1997a), "Ausiás Marc. Un programa metodológic", dins Marie-Claire
ZlMMERMANN (ed.), págs. 9-14.
BADIA, Lola (1997b), "Ausiás March i l'enciclopédia natural: dades científiques per a
un discurs moral", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 31-58.
[Estudi sobre de quina manera Ausiás March feia servir l'enciclopédia
natural com a pedrera retórica per a la seua creació poética. Estudi de
referencia IMPRESCINDIBLE perqué representa una passa mes en el
coneixement deis mecanismes tant de mertaforització com de mera
designació d'Ausiás March, i en qualsevol cas els factors de
resemantització referencial en el nostre poeta. Per una banda, hom ens
el presenta mes integrat, o almenys mes coneixedor, de la cultura
(científica) del seu temps. Per una altra banda i derivat d'aixó, l'adopció
"d'una perspectiva científia, amb els tecnicismes corresponents, per part
del darrer March, en substitució d'una retórica mes estrictament
literaria, ens el presenta, a la seva maduresa, mes afeccionat a la
filosofía que no pas ais trobadors, el Séneca trágic, Ovidi el prous o lo
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Troiá: res que no tingui tradició entre els escríptors medievals" (pág.
54).]
BADIA, Lola (1998), '"Lo temps és tal que tot animal bruf. Lectures d'Ausiás March.
Poema LXVT', dins AlbertHAUF (ed.) 1998c, págs. 183-201.
BADIA, Lola (1999), "Ausiás March: poesía i escolástica", dins Pere GABRIEL (dtor.),
Historia de la cultura catalana, I. L'esplendor medieval. Segles Xl-XJf,
Barcelona, Edicions 62, págs. 112-113.
BADIA, Lola (2000), "De Famor que educa a la passió culpable: Jordi de Sant Jordi, XI
versus Ausiás March, IV", dins Homenatge a Joaquim Molas, Barcelona,
Departament de Filología Catalana de la Universitat de Barcelona [edició
electrónica de bestreta en Narpan, Girona, Universitat de Girona, Instituí de
Llengua
i
Cultura
Catalanes,
Secció
Francesc
Eiximenis:
http:/Avww.udg.esAtlcc/Iolamarch.htm1
BALLESTER, Josep (1997), "El franctirador Fuster i el megalóman March", dins Avui.
Suplement 'Ausiás March (1397-1997)'": Sis-cents anys del naixement (23-51997), págs. XVm-XXI
[Aparegut primer dins Dominique KEOWN (conv.) & Magí ALMIRALL
(ed. tec), Online Conference on Catalán Studies. The Life and Work of
Ausiás March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of
Cambridge & Universitat Oberta de Catalunya, publicado en hipertext;
i, després, dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 99-109.].
BALSALOBRE, Pep (1997), "Dévotion pour Ausiás March au XVle siécle hispanique:
Vision de la Catalogne", dins Francine WILD (ed.), Regarás sur le passé dans
l'Europe des xvie-xviie siécles. Actes du Colloque organisé par l'Université de
Nancyll (14 au lódécembre 1995), Berna, Peter Lang, págs. 73-86.
BARBERA, Jean-Marie (2000), "Les images du Cavaller á Valence au xve siécle:
d'Ausiás March au Tirant de Martorell", dins Georges MARTIN & Marie Claire
ZlMMERMANN (eds.) 2000, págs. 27-40.
BATALLER Cátala, Alexandre (1998), "Representació social i tópic de la igualtat davant
la mort a través de la figurado del joc deis escacs (de Jaume de Céssulis i
Innocenci m/Joan de Gal-Íes a Francesc Eiximenis i Ausiás March)", Llengua &
Literatura, 9 (1998), 7-47.
BEAUMATIN, Eric (2000), ""L'Esparsa LXXXVI": une "cobla" carree?", dins Georges
MARTIN & Marie Claire ZMMERMANN (eds.) 2000, págs. 169-181.
BELTRAN, Vicenc (1999), "Tipología i génesi del canconer J, ms. espág. 225 de la
Bibliothéque Nationale de París", dins Santiago FORTUNY & Tomás MARTÍNEZ
(ed.), Actes del VII Congrés de l'Associació Hispánica de Literatura Medieval
(Castelló de la Plana, 1997), 1, Castelló de la Plana, Publicacions de la Universitat
Jaume I, págs. 337-352.
BERGER, Philippe (2000), "La culture de Faristocratie á Valence dans la seconde moitié
du xve siécle", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZIMMERMANN (eds.) 2000,
págs. 41-52.
BRUNO, Paula (1998), "Ausiás March in the Light of Dante", dins Josep Mquel SOBRER
(ed.), Actes del Vuité Colloqui d'Estudis Catalans aNord-América (Bloomington,
1995), Barcelona, PAM, págs. 101-108.
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Fernando & Josep CERVERA CERVERA (1997), El cavaller Ansias
March. Historia d'unpoeta, iHustracions de Fernando BURGOS CÓLLIGA, Beniarjó
/ Valencia, Ajuntament de Beniarjó / Diputado de Valencia.
BURGUERA, Francesc de P. (1997), "Si Ausiás March tornara a náixer", dins Antoni
GÓMEZ (ed.),págs. 65-68.
BUSTOS, Fernando & Josep CERVERA (1997), [cómic] Ausiás March, Beniarjó,
Ajuntament de Beniarjó & Edicions Camacuc, 1997.
[Lloable iniciativa que, ben ¡Ilustrada i amb guió interessant, conta la
vida del senyor de Beniarjó de manera que hi permet un accés senzill
del públic menut (de Primaria). Ha tingut una gran acollida, espectacular fins i tot, al País Valencia: 25.000 exemplars, deis quals l'ajuntament
de Gandia en va distribuir 15.000 per les escoles de la comarca de la
Safor.]
CABRÉ, Lluís (1997a), "From March to Petrarch: Torroella, Urrea and Other
Ausimarchides", dins Ralph PENNY & Ian MACPHERSON (eds.), The Medieval
Mind. Hispanic Studies in Honour o/Alan Deyermond, Londres, Queen Mary and
Westfield College.
CABRÉ, Lluís (1997b), 'T>os lectors antics del mestre Ausiás March i un context", dins
Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 59-72.
[Reflexió sobre la recepció dAusiá March en dos lectors com ara Pere
Torroella i Pedro de Urrea, que es van vescanviar entre si set caites a
l'entorn de la casuística amorosa —ms 1.011 de la Biblioteca Universitaria de Coímbra (rF. 97r-113v)—. L'estudi deis autors que no figuren
en el primer rengle de la historia és essencial per restaurar el context
deis que han esdevingut clássics; per a aquests és essencial la fünció
d'aquells a l'hora de crear-ne la tradició i a assenyalar-ne els primers
influxos.]
CABRÉ, Lluís (1998a), "Llum i tenebres: l'amor segons Ausiás March (a la poesía
XLV)", dins Albert HAUF (ed.) 1998c, págs. 131-152.
[Comentan del poema XLV: "Los gnorants Amor e sos exemples".]
CABRÉ, Lluís (1998b), "Notas sobre la memoria de Santillana y los poetas de la
Corona de Aragón", dins Alan DEYERMOND (ed.), Cancionero Studies in
Honour of Ian Macpherson, Londres, Dept of Hispanic Studies, Queen Mary and
Westfield College, págs. 25-38.
CABRÉ, Lluís (1998b), "El palau de la poesía abans d'Ausiás March", dins GISBERT
(ed.) 1999, págs. 37-43.
CALAFAT, Francesc (1999), "Ausiás March i la poesía contemporánia", dins Vicent
MARTINES (ed.) 1999: 173-180.
[Influxos de l'obra d'Ausiás March en l'obra de diversos clássics de la
lírica catalana contemporánia (Foix, Espriu, etc).]
CAMPS, Christian (2000), "Le bestiaire poétique d'Ausiás March", dins Georges
MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN(eds.) 2000, págs. 243-259.
CANTAVELLA, Rosanna (1997), "On the Sources of the Plot of Corella's Tragedia de
Caldesá", dins Ian MACPHERSON & Ralph PENNY (eds.), The Medieval Mind.
Hispanic Studies in Honour ofAlan Deyermond, Londres, Tamesis, págs. 75-90.
CASANOVA, Emili (1999), "Recorregut per la llengua d'Ausiás March (1397-1459)", dins
Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 135-172.
BURGOS CÓLLIGA,
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Miguel (ed) & Enríe CALVO IDOLZ (il.) (1997), Cortes
Valencianas, AusiásMaixh: seicientos aniversatio 1397-1997/ Corts Valencianes,
Ausiás March: sis-cents aniversari, 1397-1997, Valencia, Conselleria de
Presidencia de la Generalitat Valenciana, 1997.
CASTILLO SAINZ, Jaume (1999a), "La Safor al temps d'Ausiás March", dins GISBERT (ed.)
1999, págs. 87-100.
CASTILLO SAINZ, Jaume (1999b), "Un passeig per la vida d'Ausiás March", dins GISBERT
(ed.) 1999, págs. 111-132.
CERVERA CERVERA, Josep & Fernando Burgos Colliga (1997), El cavaller Ausiás March:
historia d'un poeta, Valencia, Diputado de Valencia, 1997.
CHINER GlMENO, Jaume (1997), Ausiás March i la Valencia del segle XV (1400-1459),
Valencia, Consell Valencia de Cultura (Generalitat Valenciana).
[Obra imprescindible: aporta una mar de documentació nova no sois
sobre Ausiás March sino també sobre els altres autors que constitueixen
el mapa cultural de la Valencia de llavors. Aportado fonamental a la
nostra historia cultural.]
CHINER GlMENO, Jaume (1998), "Ausiás March y Navajas", Navajas. Boletín cultural
informativo, Navajas, Excmo. Ayuntamiento de Navajas, 1998, págs. 6-7.
[Estudi documental de la relació familiar d'Ausiás March amb Najavas,
peí seu segon matrimoni, amb Joana Escoma.]
CHINER GlMENO, Jaume (1999a), "1997, any March? Noves dades sobre el naixement
d'Ausiás", dins Rafael ALEMANY(ed.) 1999, págs. 13-44.
[Noves dades documentáis que demostren, entre altres coses, que
Ausiás March no degué náixer el 1397, sino que aixó degué passar cap
al 1400. Fonamental per a saber de l'home que donava eos al poeta.
Aquest llibre s'ha de complementar amb Chiner 1997d.]
CHINER GlMENO, Jaume (1999b), '"Cor d'acer, de carn e de fust': Ausiás March (14001459)", dins "Catálogo de la exposición Ausiás March en la Biblioteca Nacional
de Madrid", Valencia-Madrid, Conselleria de Cultura, Educado i Ciencia, 1999.
[Versió molt abreujada de Chiner 1997. Primera biografía del poeta que
ix en espanyol]
CHINER GlMENO, Jaume (1999c), '"En vos está fer son cas fort o floch'. Correccions
d'autor a Ausiás March i la Valencia del segle XV (1400-1459)", Llengua &
Literatura, 10(1999) [enpremsa].
[Estudi que corregeix les errades detectades per l'autor mateix en
Ausiás March i la Valencia del segle XV (1400-1459) —Chiner 1997—
. L'autor ja les havia esmenades en les galerades, pero hom no les va
introduir totes en el volum definitiu per incuria de la institució que ho
publicava a causa de la frenara de cumplir amb un termini d'exigéncies
polítiques. Algunes de les esmenes no introdui'des llavors son greus i
ara podem tenir-ho result, grades a la pretz professional i personal de
Chiner i a la de la revista que ara es va ressó de les correccions.
Imprescindible.]
ClNGOLANl, Stefano M. (1999a), "L'art al-lusiu: Ausiás March en l'obra de Joan Roís
de Corella", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 247-264.
ClNGOLANl, Stefano M. (1999b), Joan Roís de Corella. La importancia de dir-se honest,
Valencia, 3i4.
CASTELLANO I ARÓLAS,
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[Presencia d'Ausiás March en Roís de Corella, págs. 225-233 i 274-294]
OVERA I GÓMEZ, Manuel (1997), "Ausiás March com a recurs didáctic, propostes de
dramatització", dins GÓMEZ (ed.) 1997a, págs. 133-145.
CLAUSELL NÁCHER, Carmen (1997), '"Donchs, mal decá, e dellá mal sens terme':
petjades anselmianes en el Cant Espiritual d'Ausiás March", ELiLLC, XXXIV
(=MiscellániaGermáColón, 7),Barcelona, PAM, págs. 47-50.
COCOZZELLA, Peter (1997), "Ausiás March, herald del Renaixement a Espanya", dins
Rafael ALEMANY(ed.) 1997, págs. 73-88.
COLÓN, Germá (1997), "Ausiás March interpretat al segle XVI per Juan de Resa i
Jorge de Montemayor", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 89-116.
[Estudi sobre la recepció que de l'obra dAusiás March en la versió
espanyola que en va fer Montemayor i en el vocabulario de Resa.]
COLÓN, Germá (1998 [1999]), "El manuscrit fantasma d'Ausiás March", BSCC, 74, 1
"(= Cultura i Humanisme en les lletres hispániques (s. XV-XVJ)), a cura de
Germá COLÓN & Lluís GMENOBETÍ), págs. 341-344.
COLÓN, Germá (1999), "Una nota sobre la recepció dAusiás March a l'estranger (segles
XVT i XVH)", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 199-216.
COMPAGNA PERRONE CAPANO, Anna María (1999a), "D sogno marchiano di Joan
Pujol", dins Sogno e Scrittura nelle Culture Iberice. Atti del XVTJ Convegno
(Milano 24-25-26 ottobr 1996), Roma, Bulzoni Editore, págs. 319-326.
COMPAGNA PERRONE CAPANO, Arma María (1999b), "Come denominano la lingua
della poesía catalana del '300 e '400 gli scrittori e gli editori e critici di Ausiás
March fra '300 3 '800", dins Paolo MANINCHEDDA, La Sardegna e la presenza
catalana nel Medieterraneo. Atti del VI Congresso (III Internazionale)
dell'Associazione Italiana di Stuidi Catalani (Cagliari 11-15 ottobre 1995), 2,
Cooperativa Universitaria Editrice Cagliaritana, págs. 149-178.
COMPAGNA PERRONE CAPANO, Anna María (1999), "Vellesa i deteríoriació en la
poesía dAusiás March", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 45-56.
[Análisi de les imátgens, metáfores i referéncies a estats de vellesa i de
deteríoriació en l'obra dAusiás March com a referent literari del dolor i de
les quimeresfilosoficomorals,de negació de l'amor hereós i de la tendencia
cap a l'espiritual.]
COMPAGNA PERRONE CAPANO, Anna María (2000), "Una "vida" sense "razo"", dins
Georges MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN(eds.) 2000, págs. 81-90.
CORONEL RAMOS, Marco Antonio (1997), "LAusiás llatí del segle XVI, problema d'intel-leció léxica", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 117-154.
[Reflexió sobre la versió Ilatina de l'obra d'Ausiás March feta per Vicent
Mariner i la interpretado que aixó implica de l'original en el context del
traductor.]
CORONEL RAMOS, Marco Antonio (1999), "Una cala en 1'Ausiás March barroc de
rhumanista Vicent Mariner", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 191-200.
CORONEL RAMOS, Marco Antonio (2000), "Ausiás March recreé en latín par
l'humaniste Vicente Mariner", dins Georges MARTIN & Marie Claire
ZlMMERMANN(eds.) 2000, págs. 339-344.
COSTA I SARIÓ, Josep Ramón (1997), "En torno a Ausiás March (Introducción a su
obra)", Iglesia en Valencia, 478 (15 dejuny), pág. 12.
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COURCELLES, Dominique de (2000), "Les "Cants de mort" d'Ausiás March", dins
Georges MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN(eds.) 2000, págs. 91-104.
Di GIROLAMO, Costanzo (1997a), "Ausiás March i la tradició occitana", dins A\wi.
Suplement 'Ausiás March (1397-1997), Sis-cents ccnys del naixement' (23-51997), págs. xxxvm-XLn.
Di GIROLAMO, Costanzo (1997b), '"Lectura del poema XXV de Ausiás March", Albert
HAUF (ed.) 1998c, págs. 65-82.
Di GIROLAMO, Costanzo (1999a), "El 'canconer' dAusiás March", dins Vicent
MARTINES (ed.) 1999, págs. 69-78.
[Important —si mes no definitiva— análisi sobre la conformado i
dispositio del corpus líric dAusiás March a la llum de la tradició románica
medieval deis canconers i, especialment, de la del de Petrarca.]
Di GIROLAMO, Costanzo (1999b), "II 'canzoniere' di Ausiás March", dins Rafael
ALEMANY(ed.) 1999, págs. 45-58.
[Versió italiana original de Di Girolamo 1999a.]
Di GIROLAMO, Costanzo (2000), "Ausiás March y las mujeres", dins Georges MARTTN
& Marie Claire ZlMMERMANN(eds.) 2000, págs. 105-114.
Di GIROLAMO, Costanzo & Donatella SIVTERO (1999), "Da Orange a Beniarjó (passando
per Firenze). Un'interpretazione degli 'estramps' catalani", Revue d'Études
Catalanes, 2, págs. 81-95.
DlLLA, Xavier (1997a), "Temporalitat i formes canconeresques en la poesia dAusiás
Marc", dins Marie-Claire ZIMMERMANN (ed.) 1997, págs. 47-68.
DlLLA, Xavier (1997b), Guia de lectura d'Ausiás March, Barcelona, Empuñes.
DlLLA, Xavier (1998), 'Tres elements i una dona. Lectura del poema 47 dAusiás
March (a la vista del 46)", dins Albert HATJF (ed.) 1998c, págs. 157-178.
DlLLA, Xavier (1999), "Fortuna deis poemes. Tres notes sobre la poesia dAusiás
March", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999: págs. 57-68.
[Interessant análisi de la varia fortuna hermenéutica de tres poemes
ausiasmarquians a partir de la varia lectio que n'ha determinat llur
traditio textual]
DlLLA, Xavier (2000a), "L'amant mesquí. Notes sobre el poema 102 d'Ausiás March",
dins Georges MARTTN & Marie Claire ZlMMERMANN(eds.) 2000, págs. 183-196.
DlLLA, Xavier (2000b), En passats escrits. Una lectura de la poesia d Ausiás March,
Barcelona, Empúries.
DURAN, Eulalia (1997), "La valoració renaixentista d'Ausiás March", dins ElllLC, XXXV
(- Homenatge aArthur Terry, 1), Barcelona, PAM, págs. 93-108.
EDICIÓ FACSÍMIL (1999), Edició facsímil del testament, codil i inventari dAusiás
March, 2 vols., Valencia, L'Oronella.
ENSENYAT PUJOL, Gabriel (1999), "Els primers estudis sobre Ausiás March: Josep María
Quadrado", dins MARTINES (ed.) 1999, págs. 77-89.
ENTORNAAUSLÁSMÁRCH
(1998), Entorn a Ausiás March, 1397-1997, coord. d'ÁngelVicent CALPE I CLIMENT & Andreu TINTORER I PERIÓ, Valencia, Generalitat
Valenciana, 1998.
ESCARTÍ, Vicent Josep (1997a), "El deute valencia amb Ausiás March. Convé
recuperar el temps perdut per a un poeta amb escasses edsicions a Valencia", El
País. Quadern (29-5-97), 2bd.
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ESCARTÍ, Vicent Josep (1997b), "Nota sobre Finieres per Ausiás March al segle XVI",
dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 155-172.
[Estudi sobre la "posteritat immediata deis clássics", sobretot d'Ausiás
March, a partir de les edicions de les seues obres en cátala i en espanyol
en el segle XVI.]
ESCARTÍ, Vicent Josep (1997c), '"Les edicions de l'obra d'Ausiás March al segle XVT',
dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 33-36.
ESCARTÍ, Vicent Josep (1997d), "Ausiás March a la Valencia del segle XVT', Sao, 22,
210 (setembre), págs. 22-23.
ESCARTÍ, Vicent Josep (1999), "Encara sobre Valencia i Ausiás March al segle XVF',
dins Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 173-198.
ESPADALER, Antón (1998), "Senyals, seny i paraula", Albert HAUF (ed.) 1998c, págs.
45-59.
[Comentan del poema DI: "Alt e amor, d'on gran desig s'engendra".]
ESPADALER, Antón (1999a), "Ausiás March: el jo i el seu semblant", dins Vicent
MARTINES (ed.) 1999, págs. 91-98.
[Estudi sobre la caracterització del tractament del jo d'Ausiás March en
la seua obra.]
ESPADALER, Antón (1999a), "El concepte de vergonya a l'obra d'Ausiás March", dins
Rafael ALEMANY (ed.) 1999, págs. 77-94.
FÁBREGA, Valentí (1999), 'Veles e vertís'. El confítete erótic en la poesía d'Ausiás
March, Barcelona, Pagés Editor, 1999.
FERRER, Josep (1997), "Sobre el concepte ausiasmarquiá d'escriptura. Un pas cap a la
modernitat", dins Marie-Claire ZlMMERMANN (ed.) 1997, págs. 103-116.
GADEA I GAMBÚS, Ferran (1999), Lectores d'Ausiás March, dins Lectures de
batxillerat 1999-2000/2000-2001, Barcelona, Edicions de la Magrana, págs. 53119.
GÁLVEZ, Jordi (2000), "Lectura i recepció d'Ausiás March a l'obra de Jorge de
Montemayor", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN (eds.) 2000,
págs. 345-356.
GARCÍA FRASQUET, Gabriel (1997a), "La memoria d'Ausiás Marc a la Safor durant la
Renaixenca", dins Marie-Claire ZlMMERMANN (ed.) 1997, págs. 147-156.
GARCÍA FRASQUET, Gabriel (1997b), "L'Any March a Gandía", Métode. Revista de
Difusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ausiás March, Tradició i
Modernitat, 16 (1997), 26a.
GARCIA-OLF/ER, Ferran (1998a), Cor d 'hacer, cor de carn, cor de fusta. El cavaller
Ausiás March, Gandía, Ajuntament de Gandía.
GARCIA-OLTVER, Ferran (1998b), En la vida d'Ausiás March, Barcelona, Edicions 62.
GARCIA-OLIVER, Ferran (1999), "Marc, una genealitat imprevisible", dins GlSBERT
(ed.) 1999a, págs. 23-34.
GARCÍA SEMPERE, Marínela (1997), "Mes sobre Ausiás March al segle xvr castellá",
dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 173-190.
GARCÍA SEMPERE, Marínela (1999), "Ausiás March, ben enamorar", dins Vicent
MARTINES (ed.) 1999, págs. 99-104.
GARCÍA SEMPERE, Marínela (2000a), "Sobre sonetos prológales en el primer
Renacimiento español", dins Actas del III Encuentro Interdisciplinar sobre
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Retórica, Texto y Comunicación (Cádiz, 13-15 de diciembre de 1995), Cadis,
Universidad de Cádiz.
GARCÍA SEMPERE, Marínela (2000b), "L'edició de 1539 de l'obra d'Ausiás March;
algunes dades noves," a cura d'August BOVER I FONT, María Rosa LLORET i
Mercé VlDAL-TlBBrTS (eds.), Actes del Nové Colloqui d'Estudis Catalans a
Nord-América (Institu d'Estudis Catalans, Barcelona, 1998), Barcelona,
Publicacions de FAbadia de Montserrat, págs. 177-194.
GlMFERRER, Pere (1997), "Un poeta modern", dins Avui. Suplement Ausiás March
(1397-1997), Sis-cents anysdelnaixement' (23-5-1997), págs. XVI-XVn.
GlSBERT SANTONJA, Josep A. (ed.) (1999a), El gust d'Ausiás March (Gandía, Palau
deis Borja. Del 14 de novembre de 1997 al 15 de febrer de 1998), Gandia,
Ajuntament de Gandia / CEIC Alfons el Vell.
GlSBERT SANTONJA, Josep A (1999b), "A la recerca del gust d'Ausiás March", dins
GlSBERT (ed.) 1999b, págs. 11-21.
GlSBERT SANTONJA, Josep A. (1999c), "La mar de March", dins GlSBERT (ed.) 1999b,
págs. 135-146.
GlSBERT SANTONJA, Josep A. (1999d), "Ausiás March, senyor de Beniarjó, Pardines y
Vernissa", dins AUSIÁS MARCH 1999, págs. 191-202.
GÓMEZ, Antoni (1997), "El realisme brut d'Ausiás", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs.
115-124.
GÓMEZ, Antoni (ed.) (1997), Abalorio, revista de creación: Ausiás March [Fundació
Bancaixa Sagunt & Navarro Impresores, S.L.], 24-25 (1997).
GÓMEZ BAYARRI, Josep Vicent (1997), "Alfonso el Magnánimo y Ausiás March", dins
AUSIÁSMARCH: ESTUDIS, 1, págs. 7-70.
GRIFOLL, Isabel (1999), '"...ab milans cae la ganta / y ab lo branxet la lebre corredora'
(XLTV, 25-26), Arnaut Daniel i Ausiás March", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1999,
págs. 95-134.
GRILLI, Giuseppe (1999), "Comentari al poema cm: 'Aquell ateny tot quant atényer vol'",
MARTINES (ed.), 1999, págs. 105-114.
GRILLI, Giuseppe (2000), '"O vos mesquins...': un poema sobre els temps de l'amor o
sobre l'amor d'un temps? [fílólegs i poetes llegeixen Ausiás March]", dins
Georges MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN (eds.) 2000, págs. 197-221.
GuiLLEM, Ramón (1997), "La realitat del.poema", dins GÓMEZ (ed.) 1997a, págs. 125128.
HAUF, Albert G. (1997a), "L'apocalipsi marquiá. Ausiás March, místic i profeta de
l'amor huma", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 191-220.
[Análisi de l'obra d'Ausiás March a partir de possibles —pero sembla
que certs, a partir de rargumentació d'aquest savi estudios— referents
teológics. En definitiva sembla que Ausiás March s'ocupa de la
contemplació de l'amor huma com a "correlat objectiu de ^experiencia
mística".]
HAUF, Albert (1997b), "Ausiás March o la voz del silencio", Cuadernos
Hispanoamericanos, 569 (novembre 1997), 71-83.
HAUF, Albert (1997c), "Ausiás March: el clamor del silenci", Lilla, revista de lletres,
18 (1997), 6-8.
HAUF, Albert (1997d), "Ausiás March, o el poder de la paraula", dins Antoni GÓMEZ
(ed.) 1997, págs. 47-52.
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HAUF, Albert (1998a), "Introducció", dins AlbertHAUF (ed.) 1998c, págs. 7-15.
HAUF, Albert (1998b), "Ausiás March i el temor d'amor", dins Albert HAUF (ed.)
1998c, págs. 87-126.
[Comentan del poema xxxvn: 'La mia por d'alguna causa mor".]
HAUF, Albert (ed.) (1998a), Lectores d'Ausiás March (15 de gener - 10 de desembre de
1997), Valencia, Fundació Bancaixa, 1998.
[Text de les lectures de diversos poemes d'Ausiás March cadascuna a
carree d'alguns deis experts mes aprofimdits en el trascurs del fecund i
pródig cicle organitzat per HAUF per a la Fundació Bancaixa: Robert
ARCHER, Lola BADIA, Lluís CABRÉ, Costanzo Di GIROLAMO, Xavier
DlLLA, Antón M. ESPADALER, Albert G. HAUF, Gareth WALTERS i
Marie Claire ZlMMERMANN. Aquest volum creix el nombre de poemes
comentats, una de les necessitats mes freturades en els estudis sobre el
nostre poeta. Forca remarcables son les aportacions d'artistes plástics
que han cedit obres seues per illustrar aquest bell volum: Rafael
ARMENGOL, Arcadi BLASCO, Manuel Borx, Joan CASTEJÓN, Joan
GENOVÉS, Artur HERAS, Joaquim MICHAVTLA, Antoni MIRÓ i Vicent
TRAVER. Per tot plegat, IMPRESCINDIBLE.]
HAUF, Albert (ed.) (1998b), "Possibles ressons de les Tusculanes en el poema XXXVJJ
d'Ausiás March", Caplletra. Revista Internacional de Filología (dedicat a "Joan
Roís de Corella i elseu temps'J, 24, págs. 105-115.
HAUF, Albert (1999), "Ausiás March, ara i encara?", dins GISBERT (ed.) 1999a, págs. 4555
HERNANDO I DELGADO, Josep (1993), "El testament de Jaume Marc, senyor dEramprunyá, pare deis poetes Jaume i Pere Marc i avi d'Ausiás March", Arxiu de
Textos Catalans Antics, 12 (1993), pp. 305-314.
[Edició comentada del text de referencia, útil per ais orígens familiars
d'Ausiás March.]
HUGUET, Jesús (1997), "Ausiás March i les Corts del seu temps", dins Antoni GÓMEZ
(ed.) 1997, págs. 41-45.
KEOWN, Dominique (1999), "Algunes reflexions sobre la traducció d'Ausiás March a
l'anglés", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 201-28.
[Versió catalana i revisada de KEOWN (1996) (trad. de Vicent
MARTINES). Reflexions traductológiques i propostes de traducció de
l'obra d'Ausiás March a l'anglés. Les raons de mena traductológica
sobre el tractament i els criteris de trasllat deis clássics medievals al
temps o, fins i tot, al context contemporanis son de gran interés i poden
marcar el sole a seguir.]
LLISO GENOVÉS, Francisco (1997), Con motivo del seiscientos aniversario de Ausiás
March, 1397-1997, Valencia, Librerías París-Valencia, SL, 1997.
LLOPIS, Tomás (1999), "Ausiás March i el poder de la paraula", dins Vicent MARTINES
(ed.) (1999), págs. 181-190.
[Intertextualistats d'Ausiás March en l'obra de Vicent Andrés Estellés.]
LLUCH, Caries J. (s.d. [1998]), "Ausiás March: la saviesa amorosa del mestre", Passadís.
Quaderns de Lletres, 19-20, págs. 99-130.
LÓPEZ VERDEJO, Voro (1997), "Ausiás March: vida i obra", dins AUSIÁS MARCH:
ESTUDIS, 1, págs. 95-117.
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Jordi (1997), "Un editor d'Ausiás March poc Conegut: Caries
Riba'^C, 123, págs. 92-103.
MALE I PEGUEROLS, Jordi (1999), "Caries Riba i Ausiás March: entre la passió i la
rao", ELI1LC, XXXVIII f= Homenatge a Arthur Terry, 2), Barcelona, PAM, págs.
227-242.
MANSANET, Víctor (1997), "Un amor particular", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs.
17-32.
[Reflexió sobre el concepte d'amor en Ausiás March.]
MARCAL, Maria-Mercé (1997), "Sobre Ausiás March", Serra d'Or, 450, págs. 53-54.
MARTIN, Georges & Marie-Claire ZlMMERMANN (eds.) (2000), Ausiás March (14001459), Premier poete de Catalogne, París, Klincsieck (Cahiers de Lingusitique
Hispanique Médiévale).
MARTÍN PASCUAL, Llúcia (1997), "'Car no és pur que apetit brutal'. L'amor, el pecat i
ranimalogia poética en l'obra dAusiás March", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997,
págs. 221-244.
MARTÍN PASCUAL, Llúcia (1999), "Ausiás March. el poeta i les imátgens relacionades
amb la naturalesa de l'amor hereos", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs.
115-122.
MARTINES, Vicent (1999), '"Sia tohom ben attent per ben oir'. De les claus d'un volum
d'estudis amb imátgens", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 6-16.
MARTINES, Vicent (ed.) (1999), Canelobre: Estudis sobre Ausiás March [Revista de
Hnstitut de Cultura Juan Gil-Albert] (Alacant, Diputado), 39-40.
[Amb arricies d'experts en el poeta: Rafael ALEMANY, Lluís ALPERA,
Robert ARCHER, Francesc CALAFAT, Jordi COLOMNA, Arma María
COMPAGNA PERRONE CAPANO, Marco ANTONIO CORONEL, Xavier
DILLA, Germain DROOGENBROODT & Tomás LLOPIS, Vicent Josep
ESCARTÍ, Antón ESPADALER, Marínela GARCÍA SEMPERE, Constanzo Di
GlROLAMO, Dominique KEOWN, Llúcia MARTÍN, Josep Lluís MARTOS,
Rafael M. MÉRIDA, Bob DE Ñus, Adolf PIQUER, Esther SANZ I GARCÍA,
i Curt WrTTLlN. A mes, hi ha mes de 250 il-lustracions a tot color sobre
l'art deis segles XV-XVTfl i XX a fi d'oferir una visió globalitzador del
medi ambient cultural general deis temps en qué Ausiás March va
escriure (s. XV) i ha estat editat, llegit, traduít, estudiat, rebut i ha
exercit la seua influencia (XVI-XX). IMPRESCINDIBLE]
MARTINES, Vicent (2001), "Traduccions, recepcions i transformacions: traduccions en
la i de la literatura catalana medieval. Relacions d'anada i tomada de literatura
románica", a cura d'August BOVERI FoNT, María Rosa LLORET i Mercé VlDALTlBBITS (eds.), Actes del Nové Colloqui d'Estudis Catalans a Nord-América
(Institu d'Estudis Catalans, Barcelona, 1998), Barcelona, Publicacions de
FAbadia de Montserrat, págs. 245-268.
[Noticia de dos nous exemplars d'edicions barcelonines del segle xvi
d'Ausiás March, desconegudes fins a llavors. Els exemplars son a la
Biblioteca Apostólica Vaticana, un en el Fondo Barberini i l'altre en el
Ferrarioli.]
MARTÍNEZ, Tomás (1997), "'Dolor e por son bastants per offendre': de vicis i virtuts al
poema LVH de March", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 245-264.
MALE I PEGUEROLS,
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MARTÍNEZ, Tomás (1998a), Un clássic entre els clássics. Sobre traduccions i
recepcions de Séneca a l'época medieval, Próleg d'Albert Hauf, Valencia /
Barcelona, TTFV/PAM.
MARTÍNEZ, Tomás (1998b), "Variacions sobre el tema 'Corella i els contemporanis
valencians'", Caplletra. Revista Internacional de Filología (dedicat a "Joan
Roísde Corella i elseu temps), 24, págs. 45-66.
MARTÍNEZ, Tomás (1999), Próleg a Rafael ALEMANY(ed) 1999, págs. 7-12.
MARIOS, Josep-Lluís (1996), "Esquemes tripartits en la macroestructura sintáctica deis
poemes d'Ausiás March", dins Dominique KEOWN (conv.) & Magí ALMIRALL
(ed. tea), Online Conference on Catalán Studies. The Life and Work of Ausiás
March (24 d'octubre-24 de novembre de 1996), University of Cambridge &
Universitat Oberta de Catalunya [publicado en hipertext].
MARIOS, Josep-Lluís (1997a), "El cant a la dama en tres poemes marquians", dins
Actes del Col-loqui Internacional «Paraula de dona» (26-29 d'abril de 1995),
Tarragona, Universitat Rovira i Virgili, págs. 220-233.
MARTOS, Josep-Lluís (1997b), "De sagetes i metalls sutzeus: 1'al-legoria al poema
LXXTX d'Ausiás March", dins José Manuel LUCÍA METÍA (ed.), Actas del VI
Congreso Intejnacional de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval (1216 de septiembre de 1995), Alcalá de Henares, págs. 1039-1047.
[Lectura i interpretado del poema 79 quant al tópic de la sageta d'amor
en relació a l'estructura ternaria de l'amor dAusiás March.]
MARTOS, Josep-Lluís (1997c), "Símil y macroestructura sintáctica. Del soneto del
Siglo de Oro a la caneó postrovadoresca de Ausiás March", dins Actas del Congreso Intejnacional «Quintiliano: Historia y actualidad de la Retórica» (14-18
de novembre de 1995), Madrid & Calahorra, Universidad Autónoma de Madrid
& Centro de Estudios Riojanos.
[Aplicado de la teoría d'Antonio García Berrio sobre el sonet amorós
clássic espanyol a 1'análisi macroestructural de la caneó postrobadoresca dAusiás March. En concret, a partir del recurs del símil com a
conformador d'aqueixa macroestrutura, tot referit ais poemes de cinc
cobles.]
MARTOS, Josep-Lluís (1997d), "De trapos abaratados y blasmos de la mujer. A propósito de cuatro poemas de Ausiás March", dins Actas del Congreso Internacional «Escritura y Feminismo» (13-18 de novembre de 1995), Saragossa,
Universidad de Zaragoza.
[Lectura i interpretado deis poemes 8, 41, 42 i 47 quant al tma del
blasme dins el context de la queixa de la dama. Proposta d'establiment
d'una mena de cicle temátic sobre «la queixa de la dama» a l'entorn deis
poemes «quarantes».] fReflexió a l'entorn de la macroestructura sintáctica (textual) predominant en els poemes ausiasmarquians de cinc
cobles.]
MARTOS, Josep Lluís (1997f), 'Tsls fonaments arquitectónics del discurs poétic
d'Ausiás March", dins ALEMANY (ed.) 1997, págs. 265-280.
MARTOS, Josep Lluís (1999), "L'estructura deis poemes d'Ausiás March: un joc
tripartit", dins Vicent MARTINES (ed.) (1999), págs. 123-140.
MÉRIDA, Rafael M. (1999), "Ausiás March, materia de poética i de debat (de Santillana
a Lope de Vega)", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 211-216.
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[Important análisi sobre l'influx d'Ausiás March en la lírica espanyola
del XV i del XVI.]
MESEGUER, Lluís (1997), "Ausiás March a la ciutat (Nota sobre erudició i poesia sobre
Ausiás March a Castelló de la Plana", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 57-64.
MÉTODE (1997) = Monográfic "Ausiás March, tradició i modernitat", Métode. Revista
de difusió de la investigado de la Universitat de Valencia, 16, págs. 13-27.
[Recull d'opinions, sobre March i la seua poesia, d'Albert HAUF, Arthur
TERRY, Robert ARCHER, Josep PUJOL, Lola BADIA, Marie-Claire
ZlMMERMANN, Lluís CABRÉ...]
MlRALLES, Caries (1997), "Sobre les comparacions marines en la poesia dAusiás March",
dins Rafael Al£MANY(ed.) 1997, págs. 281-296.
MONTANER, Jaume (1997), "Vicent Andrés Estellés a l'ombra dAusiás March", dins
Avui. Suplement "Ausiás March (1397-1997), Sis-cents anys del naixement' (235-1997), págs. XXn-XXVI.
NAVARRO I TOMÁS, Alexandre (1997), "De com vaig descobrir Ausiás March", dins
Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 73-77.
NEUSMEISTER, Sabastian (1998), "Amor und Fortuna bei Ausiás March (Lied XXIV)",
dins Dietrich BRJESEMEISTER & Axel SCHÓNBERGER (eds.), 'Ex nobilis
philologorum officio'. Festchrift jur Heinrich Bihler zu seinem 80. Gerburstag,
Berlín, Domus Editoria Europaea, págs. 133-142.
OROBITG, Christine (2000), "Ausiás March une poétique de la négation", dins Georges
MAR-nN&Marie Claire ZlMMERMANN (eds.) 2000, págs. 261-281.
PALAU I FABRE, Josep (1997), "El centenari dAusiás March", dins Avui. Suplement
'Ausiás March (1397-1997), Sis-cents anys del naixement' (23-5-1997), págs. UIIV.
PÉREZ MUNTANER, Jaume (1997), "Vicent Andrés Estellés. A l'ombra dAusiás March",
dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 79-86.
PIERA, Josep (1997a), 'Ter la pervivéncia de la paraula deis poetes", dins GÓMEZ (ed.)
1997a, págs. 111-114.
PIERA, Josep (1997b), "Tot celebrant Ausiás March", Avui, 18 d'abril, pág. 18.
PERA, Josep (1997c), "Ausiás March", Avui, 20 de setembre, pág. 17.
PIERA, Josep (2001), Jo son aquest que es diu Auiás March. Biografía d'Ausiás March,
Barcelona, Edicions 62.
PIERA, Emili (1997), "De com el cavaller Ausiás aparegué en les nostres vides", dins
Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 69-72.
PIJOAN i PICAS, María Isabel (2000), "Sobre alguns mitemes marquians: metáfores i
símbols", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN (eds.) 2000, págs.
283-296.
PIQUER, Adolf (1997a), "Retórica i discursitivitat en Ausiás March", dins Avui.
Suplement 'Ausiás March (1397-1997), Sis-cents anys del naixement' (23-5-

1997), págs. xxxrv-xxxvn.
PIQUER Vidal, Adolf (1997b), "Ausiás March en un context diferent", dins Antoni
GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 53-56.
PINTO, Raffaele (1997), 'Tuentes médicas de Ausiás March: una imagen de
licantropia", dins Marie-Madeleine FRAGONARD & Caridad MARTÍNEZ (eds.),
Transferí de themes, transferí de textes. Mythes, légendes et langues entre
CatalogneetLanguedoc,BarcelomL,W\J,pkgs.S7-94.
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PlQUER, Adolf (1999), "Els mecanismes expressius d'Ausiás March", dins Vicent
MARTINES (ed.) 1999, págs. 133-140.
[Detallada análisi deis elements expressius d'Ausiás March, dins de la
mes plena tradició retórica escolástica.]
PRATS, Modest (1998), "Sobre el "Cant Espiritual" d'Ausiás March", Barcelona,
Fundació Joan Maragall / Editorial Claret, págs. 168-171.
PUJOL, Josep (1997a), "Ausiás March: una retórica de la veritat", dins Avui. Suplement
'Ausiás March (1397-1997), Sis-cents ccnys del naixement' (23-5-1997), págs. V-

vn.
Josep (1997b), "Amor i desmemoria. Notes per a la interpretado del poema X
d'Ausiás March", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 297-320.
RAMÍREZ I MOLAS, Pere (1997), "Ausiás March: el saber del sentiment", dins Rafael
ALEMANY (ed.) 1997, págs. 321-342.
[Reflexió sobre la manera en qué les doctrines filosófiques que vessa en
la seua obra Ausiás March, no gaire origináis per a l'época, esdevenen
"materia viva" d'"introspecció, de reflexió i de comunicado poética".]
RlQUER, Isabel de (1996-1997 [1998]), "La 'Mala Cansó" provenzal, fuente del
"Maldit catalán", Revista de Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca,
5, págs. 109-127.
RUBIO, Josep Enríe (1997), "El foll amor i l'amor foll", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997,
págs. 37-40.
RUBIO, Josep Enríe (2000), 'T)e Llull a March: memoria, enteniment, voluntat", dins
Georges MARTIN& Marie Claire ZIMMERMANN (eds.) 2000, págs. 115-122.
SÁNCHEZ RODRIGO, Lourdes & Enrique J. NOGUERAS VALDIVIESO (2000), "Ausiás
March y Jorge de Montemayor: traducción e interpretación", dins Georges
MARTIN & Marie Claire ZIMMERMANN (eds.) 2000, págs. 357-374.
SANZ I GARCÍA, Esther (1999), "De Laura a la dona marquiana. Influencia de Petrarca
en el 'Primer Cant de Mort'", dins Vicent MARTINES (ed.) 1999, págs. 141-152.
[Interessant análisi sobre els punts concomitants i les diferencies entre
Petrarca i l'obra d'Ausiás March, especialment en el Primer cant de
Mort i a propósit del tractament de la dona. Visió de conjunt de l'espaí
líric comú de la Románia medieval occidental.]
SERVERAT, Vincent (2000), "L'enigme du moi: scolastique et subjectivé dans le 'cant
espirituer d'Ausiás March", dins Georges MARTIN & Marie Claire
ZIMMERMANN (eds.) 2000, págs. 123-156.
SlVERO, Donatella (2000), "Veles, vents i poetes: Andreu Febrer, Jordi de Sant Jordi i
Ausiás March", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZIMMERMANN (eds.) 2000,
págs. 157-165.
SOLER D'HYVER, Carlos (1999), "El caballero", dins AUSIÁS MARCH 1999, págs. 155170.
SOTOS, Juan (2000), Étude dupoéme XIX: 'Hohiu, hohiu, tots los qui bé amats', dins
Georges MARTIN & Marie Claire ZIMMERMANN (eds.) 2000, págs. 223-229.
SUBIRÁS I PUGIBET, Marca! (1996-1997), "Ausiás March, trovador de la modernidad",
Quimera, 153-154, págs. 30-34.
SWAN, Alan (1999), "El manuscrit Rothschild: "Breviarium secundum ordinem
cistercientium" i els dos manuscrits ausiasmarquians de la Bibliothéque
Nationake de France, París", dins GlSBERT (ed.) 1999a, págs. 71-85.
PUJOL,
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TERRY, Arthur (1997), "Introspecció i imaginado dins ¡.'obra d'Ausiás Marc", dins
Marie-ClaireZlMMERMANN(ed.) 1997, págs. 87-102.
TERRY, Arthur (1998), "Ausiás March i la imaginado medieval", dins Rafael
ALEMANY(ed.) 1997, págs. 343-354.
TERRY, Arthur (1998), '"Per la mort és uberta carrera': A Reading of Ausiás March,
Poem 92", dins Ian MACPHERSON & Ralph PENNY, The Medieval Mind. Hispanic
Studies in Honour ofAlan Deyermond, Londres, Tamesis, págs. 469-479.
TERRY, Arthur (2000), '"Per la mort és uberta la carrera': una lectura d'Ausiás March,
poema 92", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZlMMERMANN (eds.) 2000,
págs. 231-242.
[Versió catalana de Terry 1998]
TORRES, Milagros (2000), "Teatralidad y poeticidad en la poesia de Ausiás March: la
catarsis en el poema xm", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZMMERMANN
(eds.) 2000, págs. 297-306.
TRIADÚ, Joan (1997), "Solitud i "jo" d'Ausiás March al peu de l'abisme", dins Avui.
Suplement 'Ausiás March (1397-1997), Sis-cents anys del naixement' (23-51997), págs. XIV-XVI.
TURRÓ, Jaume (1999), "Ausiás March no va viure en temps d'Ovidi", dins August
RAFANELL & Pep BALSALOBRE (eds.), Estudis de Filología Catalana. Dotze
anys de l'Instituí de Llengua i Cultura Catalanes. Secció Francesc Eiximenis,
Barcelona, Instituí de Llengua i Cultura Catalanes de la Universitat de Girona /
PAM, págs. 175-199.
VALSALOBRE, Pep (1999), "Lectura dre 'Cants d'amors', de Pere Serafí: una art poética
del renaixement hispanic," dins August RAFANELL & Pep BALSALOBRE (eds.),
Esiudis de Filología Catalana. Dotze anys de l'Instituí de Llengua i Cultura
Catalanes. Secció Francesc Eiximenis, Barcelona, Institut de Llengua i Cultura
Catalanes de la Universitat de Girona / PAM, págs. 223-251.
VANÓ, Josep (1997), Ausiás March, cavaller i poeta, Valencia, Generalitat Valenciana.
VENDRELL, Salvador & Rafa MÁTOSES (1997), Ausiás March, el poeta i el seu temps:
una biografía il-lustrada, Alzira, Bramera, 1997.
[Panorámica general sobre Ausiás March i el seu context, bellament
il-lustrada. És de lamentar que encara incorre en la reincidencia de certa
part de la crítica a ressistir acceptar l'evidéncia documental (Chiner) que
Ausiás March era nat, criat, casat i mort a Valencia i no a Gandía.]
VICIANO, Pau (1997), "El temps d'Ausiás. Un Quatre-cents cavalleresc", dins MarieClaire ZMMERMANN (ed.) 1997, págs. 15-32.
VEA, Pep (2000), "Una religiosa clarissa de Vic, lectora del 'Cant Espiritual' d'Ausiás
March (1570)", RC, 150, págs. 133-141.
WALTERS, Gareth (1998), "Ausiás March: el poema i la descoberta del lector", dins
AlbertHAUF (ed.) 1998c, págs. 21-40.
[Comentan del poema I: "Així com cell qui en lo somni-s delita".]
WALTERS, D. Garreth (2000), "Ausiás March i la resistencia a la imitació", dins
Georges MARTIN & Marie Claire ZMMERMANN (eds.) 2000, págs. 307-316.
ZMMERMANN, Marie-Claire (1997a), "El poema Lxxxi d'Ausiás March: d'un tópic
revisitat a un metallenguatge", dins Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 355-364.
ZMMERMANN, Marie Claire (1997b), "Per entendre Ausiás Marc", dins Marie-Claire
ZMMERMANN (ed.) 1997, págs. 7-8.

296

Tesis doctoral de la Universidad de Alicante. Tesi doctoral de la Universitat d'Alacant. 2003

Les traduccions de les poesies d'Ausiàs March a l'anglés. Eines per a l'estudi del llenguatge poètic d'Ausiàs March... Vicent Martines Peres

ZMMERMANN, Marie-Claire (1997c), "Ausiás Marc. Construcció de la veu poemática i
recerca del sentit", dins Marie-Claire ZMMERMANN (ed.) 1997, págs. 33-46.
ZMMERMANN, Marie-Claire (1998a), "Poema xcvn, el dol de l'amant: veritat poética i
retorn al silenci", dins Albert HAUF (ed.) 1998c, págs. 207-236.
[Comentari del poema XCVII: "Si per nuil temps creguí ser amador".]
ZMMERMANN, Marie-Claire (1998b), Ausiás March o l'emergéncia del Jo, Valencia /
Barcelona, Institut Universitari de Filología Valenciana / CEIC Alfons el Vell /
Publicacions de FAbadia de Montserrat, 1998.
ZMMERMANN, Marie-Claire (2000), "Ausiás March aux prises avec la langue catalane.
Naissance d'une voix", dins Georges MARTIN & Marie Claire ZMMERMANN
(eds.) 2000, págs. 317-336.
ZMMERMANN, Marie-Claire (ed.) (1997), Afers. Per entendre Ausiás March', 12, 26
[amb arricies de —per ordre d'aparició— Marie Claire ZMMERMANN
(introducció i article), Lola BADIA, Pau VICIANO, Xavier DlLLA, Josep
FERRER, Robert ARCHER, Arthur TERRY, Vicent MARTINES, Gabriel
GARCÍAFRASQUET. IMPRESCINDIBLE].

13.3. RESSENYES
BADIA, Lola (1998), "Ausiás March i els estímuls d'un fals centenari", Serra d'Or,
468, 72a-73c.
[ressenya d'ALEMANY (ed.) 1997, ARCHER 1996, ARCHER (ed.) 1997,
Di GlROLAMO 1998, DlLLA (ed.) 1997, CHINER 1997 i ZMMERMANN
(ed.) 1997)]
BELDA, Ismael (1999), "Ausiás March, retablo de familia", El Mundo, 23 de marc (1999),
34ad.
[ressenya de MARTINES (ed.), 1999]
CAPILLA, Juli (1998), "Una visió innovadora deis clássics valencians de la literatura
catalana", El Punt. Setmanari independent, valencia, comarcal i democrátic (146-98), 18ad.
[ressenya de ZMMERMANN 1997 i ClNGOLANI 1998]
OVERA I GÓMEZ, Manuel (1997), "Ausiás March com a recurs didáctic, propostes de
dramatització", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 133-145.
Di GlROLAMO (1999), "Una nuova edizione di Ausiás March", Medioevo Romanzo, 23,
1, págs. 121-144.
FERNANDEZ, Óscar (2000), ressenya conjunta de ZMMERMANN 1998b, ALEMANY (ed)
1999a, HAUF (ed.) 1998 i MARTINES (ed.) 1999, Revista de Lenguas y Literaturas
Catalana, Gallega y Vasca, 6, 345-349.
GUERRERO, Lluís E. (1999a), ressenya de "Sabine Sattel, Ausiás March: Katakmische
Lyrik im 15. Jahrhundert, Frankfiírt am Main, Domus Editoria Europaea, 1993",
ASPÁGRILLiL, 4 (1999).
GUERRERO, Lluís E. (1999b), ressenya d'Ausiás MARCH: Gedichte (altkatalasich und
deutsch), a cura de Hans-Ingo RADATZ, Frankfíirt am Main, Domus Editora Europaea, 1993', ASPAG.RILUL, 4 (1999).
MANZANARO, Josep Miquel (2000), ressenya de MARTINES (ed.) 1999, Revista de
Lenguas y Literaturas Catalana, Gallega y Vasca, 6 (2000), 364-370.
MOLTÓ, Ezequiel (1999), ressenya de MARTINES (ed.) 1999, El País. Comunitat
Valenciana, 23 de mar? (1999), 9cd.
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WlTTLIN, Curt (1999), ressenya conjunta de GARCÍA-OLF/ER 1998a, HÁUF (ed.) 1998,
ZIMMERMANN (ed.) 1997, ZIMMERMANN 1998b, ALEMANY (ed.) 1999, ARCHER
1996, ARCHER 1997 i CORONEL RAMOS 1997b, Catalán Review, XEH, 1-2 (1999),
324.
13.4. BIBLIOGRAFEESIESTUDIS BBBLIOGRAFICS, ICRONOLOGIES
a
ALEMANY, Rafael (1997 [I : 1995]), Guia bibliogiúfica de la Literatura Catalana
Medieval, Alacant, Universitat d'Alacant.
[IMPRESCINDIBLE no sois quant a Ausiás March, sino quant al conjunt de
la Literatura Catalana Medieval, i que assoleix els objectius fonamentals
que l'autor mateix explícita (pág. 8), X a Guia que ara presente [...] naix
amb la voluntat d'ocupar un lloc intermedi entre les bibliografies extremadament selectes deis programes de curs i els repertoris particulars especialitzats destináis a Taita investigado." L'autor prepara a l'hora d'ara
l'ampliació d'aquesta Guia en edicions successives, tal i com ell mateix diu
(pág. 8), "a les quals pretenc incorporar, en una primera fase, una classificació temática deis ítems de cada capítol i, en una segona, un petit abstract
a la fi de cada entrada."]
ALEMANY, Rafael & Vicent MARTINES (1997), "Bibliografía d'Ausiás March", dins
Rafael ALEMANY (ed.) 1997, págs. 365-408.
BADIA, Lola (1987-actualitat), "Literatura Catalana", dins Vicenc BELTRAN (ed.), Boletín
Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Barcelona,
AHLM.
BAS CARBONELL, Manuel (1997), Repertorio básico de ediciones de Ausiás March,
Valencia, Gremio de Libreros de Lance de la Comunidad de Valencia.
GfflNER, Jaume J. (1997), "Els March. recull bibliográfic", dins CHINER 1997a, págs.
555-579.
CHINER, Jaume (1999), "Ausiás March y su tiempo (s. xrv-xv). Cronología
interdisciplinar", dins Catálogo de la exposición Ausiás Mai'ch en la Biblioteca
Nacional de Madrid, Valencia-Madrid, Conselleria de Cultura, Educació i Ciencia.
MARTINES, Vicent (1997), "La recepció d'Ausiás Marc. Assaig d'actualització bibliográfica d'encá de 1985", dins Marie-Claire ZIMMERMANN (ed.), págs. 117146.
[Estudi bibliográfic que aplega la bibliografía sobre Ausiás March en el
període 1985-1997, amb sinopsi de les entrades i amb classificació
temática, feta segons els ítems dTBsteve & Ripoll, amb modificacions.]
ROCA RICART, Rafael (1997), "Pedra sobre pedra. Nou compendi bibliográfic ausiasmarquiá (1987-1997)", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 146-194.
[Compendi o mer llistat que vol actualitzar la bibliografía sobre Ausiás
March d'encá de 1985 i, en concret, de la bibliografía d"Esteve & Ripoll
(Llengua & Literatura, 2 (1987). No és complet, no inclou sinopsis de
les entrades (almenys de les mes significatives influents en la recerca
sobre Ausiás...), ni en realitza cap classificació temática.]
ROSSICH, Albert & Lola BADIA (dtors), Pep BALSALOBRE & Lidia AYATS (eds.) (1995actualitat), Quern. Repertori bibliográfic biennal de literatura i llengua
catalanes de VEdat Mitjana i l'Edat Moderna, Girona, Universitat de Girona,
Instituí de Llengua i Cultura Catalanes-Secció Francesc Eiximenis.
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13.4.1. VARIA
13.4.1.1. Taules redones i entrevistes
ARANDA, Quim (1999), entrevista-ressenya de FÁBREGA ESCATLLAR, Valentí, 'Veles e
venís'. El conflicte erótic en la poesía d'Ausias March, Barcelona, Pagés Editor,
1999, Avui (25-2-1999), 68ad.
BELDA, Caries (1997), "Una llicó d'integritat" [taula redona sobre l'obra d'Ausias March,
amb: Albert HAUF, Josep PUJOL, Arthur TERRY & Garreth WALTERS], Métode.
Revista de Difusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ansias March,
TradicióiModemitat, 16(1997), 14-17b.
BONADA, Lluís (1996a), 'Metáfora i destrucció del món" [entrevista a Marie-Claire
Zimmermann], El Temps (28-10-95), 54a-56c.
FERRER, Anacleto (1997), "Ausiás March: traduir l'intradüfble?" [Taula redona sobre les
traduccions de les obres d'Ausias March, amb: Robert ARCHER, Marco Antonio
CORONEL, Costanzo Di GIROLAMO, Arthur TERRY i Marie-Claire ZIMMERMANN],
Métode. Revista de Difusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ausiás
March, TradicióiModemitat, 16 (1997), 18-21.
HERNÁNDEZ I DOBON, Francesc Jesús (1997a), "Ausiás March, l'amor i la dona" [taula
redona amb Robert ARCHER, Lola BADIA, Jaume CABRÉ i Rosanna CANTAVELLA], Métode. Revista de Difusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ausiás March, Tradició iModernitat, 16 (1997), 22-23.
RAMÓN, Ramón (1997), "Ausiás, fill deis March" [entrevista a Lluís Cabré], Métode.
Revista de Difusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ausiás
March, Tradició iModernitat, 16 (1997), 24a-25b.
13.4.1.2. Ausiás March i Vart
AA.DD. (1997a), 9 gravadors interpreten Ausiás March, Valencia, Fundació Bancaixa,
1997.
[Superba edició de l'obra de nou deis millors mestres del gravat que
reten homenatge al poeta i contribueixen a estendre'n la recepció.
N'hi ha una edició en cátala i una altra en espanyol.]
AA.DD. (1997b), '"Lo jorn ha por de perdre sa claror"' [pintors i artistes contemporanis
reten homentage a Ausiás March], dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 146-194.
[Secció d'aquest monográfic $ Abalorio amb qué pintors i artistes
contemporanis de gran prestigi reten homentage a Ausiás March. Ffi ha
acarades les seues obres (pagines senars) a fragments de les obres
d'Ausias March (pagines parelles). El responsable de la selecció és
Antoni Gómez. Fa goig.]
BLAYA ESTRADA, Nuria (1997), "Imagen y palabra: arte y espiritualidad en el tiempo de
Ausiás March", dins Ausiás March: estudis, 1, págs. 71-94.
COMPANY, Ximo (1998), LEuropa d'Ausias March: "art, cultura, pensament",
Gandía, Centre d'Estudis i Investigacions Comarcal 'Alfons el VelT, 1998.
[Interessant i rigorosa panorámica europea del context artístic, cultural i
intellectual de la Europa coetánia d'Ausias March.]
HERNÁNDEZ, Lorenzo (1999), "El mundo artístico de Ausiás March", dins Vicent
MARTINES (ed.) 1999: págs. 153-164.
[Visió general del context artístic (pictóric, escultóric i arquitectónic)
del XV valencia coetani d'Ausias March.]
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13.4.1.3. Amias March i els contemporanis
AA.DD. (1997), '"Que per mos dits enetenguen mes clamors'" [poetes contemporanis reten
homentage a Ausiás March], dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 195-224.
[Secció d'aquest monográfic ¿¡Abalorio amb qué poetes contemporanis
de gran prestigi reten homentage a Ausiás March.]
AHUIR I LÓPEZ, Artur & Zayo BRU I SANC & Enric CALVO I DOLC (1997), Ausiás March
des de la Valencia deis 90: 20 poetes glossen Ausiás March en commemoració del
sen 600 aniversari, Catarroja, Ajuntament de Catarroja, 1997.
GUILEM, Ramón (1997), "La realitat del poema", dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997,
págs.125-128.
PffiRA, Josep (1997), 'Ter la pervivéncia de la paraula deis poetes", dins Antoni GÓMEZ
(ed.) 1997, págs. 111-114.
13.4.1.4. Ausiás March informátic
HERNÁNDEZ I DOBON, Francesc Jesús (1997b), "Ausiás a Internet", Métode. Revista de
Dijusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ausiás March, Tradició
i Modernitat, 16 (1997), 27b.
KEOWN, Dominic (conv.) & Magí ALMIRALL (ed. tec.) (1996), Online Conference on
Catalán Studies. The Life and Work of Ausiás March (24 d'octubre-24 de
novembre de 1996), TJniversity of Cambridge & Universitat Oberta de Catalunya
[amb comunicacions de Josep BALLESTER, Patricia BOEHNE, Francesc
CALAFAT, Dominic KEOWN, Josep-Lluís MARTOS, Jaume PÉREZ
MONTANER, Adolf PIQUER, Curt WinLiN (publicació en hipertext).
Primera inciativa d'aquesta mena, que significa una aplicado mes de les
noves tegnologjes i eines informátiques per a la recerca sobre la Literatura
Catalana Medieval.]
13.4.1.5. Crónica
ESPADALER, Antón (1997), "Els dimecres d'Ausiás March. A propósit Lechares
d1Ausiás March 1997 [cicle de conferencies organitzades per Albert HAUF per a
la Fundado Bancaixa]", Métode. Revista de Dijusió de la Investigado de la
Universitat de Valencia: Ausiás March, Tradició i Modernitat, 16 (1997), 26b27a.
GARCÍA FRASQUET, Gabriel (1997b), "L'Any March a Gandía", Métode. Revista de
Dijusió de la Investigado de la Universitat de Valencia: Ausiás March, Tradició
i Modernitat", 16 (1997), 26a.
13.4.1.6. Ausiás March i la música
PALOMERO, Josep (1997), LAusiás March de Raimon, dins Antoni GÓMEZ (ed.) 1997,
págs. 87-98.
RAMÓN (1997), [CD Ausiás March], dins Avui. Suplement: Ausiás March i Joan Roís de
Corella (23-4-97).
13.4.1.7. Ausiás March i ¡'audiovisual
1997: Audiovisual sobre Ausiás March [amb la collaboració o interveneió de Rafael
ALEMANY, Vicent J. ESCARTÍ, Albert HAUF, José HINOJOSA, Ximo COMPANY.]
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Innocenci (1997), "Ausiás March: un personatge masmediMc?", dins
Antoni GÓMEZ (ed.) 1997, págs. 129-132.
[Reflexió sobre la recepció o audiencia d'Ausiás March.]

ORTÍN RAMOS,

13.4.1.8. Ansias March i Vescena (i d'altres versions)
Ximo, Ausiás. Impromptu per a una representado.
VIDAL, Ximo (1997), March nostálgic, Gandía, Ajuntament e Beniarjó / CEIC Alfons el
Vell, 1997
VIDAL,

13.5. ABREVIATURES
AABC = "Anuari de 1'Agrupado Borrianenca de Cultura".
AHLM = Associació Hispánica de Literatura Medieval.
ASPÁG.RILLÍL = "A Sol Post. Revista Internacional de Llengua i Literatura", Alcoi,
Editorial Marfil.
ER = "Estudis Románics".
IIFV = Instituí Interuniversitari de Filología Valenciana.
PAM = Publicacions de l'Abadia de Montserrat.
PPU = Publicaciones Promociones Universitarias.
RABLB = Real Academia de Bones Lletres de Barcelona.
RC = "Revista de Catalunya".
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13.6. CLASSIFICACIÓ TEMÁTICA
edicions i traduccions
Edicions
Edicions critiques
1997 Barcelona, Archer (ed)
2000 Boñigas (ed.) [Soberanas & Espinas, rev.]
Edicions completes o atnb voluntad de completesa
1997a Valencia, L'Oronella
1997b Valencia, Anuir & López (eds)
Antologies o edicions parcials en cátala
1997a Barcelona, Dilla (ed).
1997b Valencia, Ahuir i López (ed.)
1997c Aravaca.
1997d Valencia.
1997e Oliva, Iborra (ed)
1997f Valencia, Fuster (ed)
1997g Barcelona, Riquer (ed)
1998a Valencia, Puchades (ed)
1998b Valencia, Puchades (ed)
1998c Barcelona, Pujol & Gómez (eds.)
1998d Valencia, Rodríguez (ed)
1999 Barcelona, Forner & Guerrero (eds.)
Traduccions a abres Uengües i edicions completes o antologies poliglotes
Anglés
1999 Alacant [Cambridge, préviament], Wíttlin (trad)
Espanyol
1997 [1539] Valencia, Romaní (trad) [Escartí 1997]
1997a Valencia
1997b Madrid
1997c Valencia
1998a Barcelona
1998b Barcelona
Francés
1999 París
Italia
1996 Nápols
1998 Milá-Trento
Llatí
1997a Valencia, Coronel (ed) [1633 Tournon, Mariner (trad)]
1997b Valencia, Coronel (ed) [1633 Tournon, Mariner (trad.)]
Neerlandés
1999 Alacant, Nijs (trad)
Edicions o antologies poliglotes
1996 Gandía, Aa.Dd (trad) [versions en italiá, anglés, trances i espanyol]
1999 Budapest, Faluba, Gimferrer & Mico (trads.)
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ESTÜDIS
Estudis generáis
Ausiás March 1997;
Aa. Dd 1997;
Aa. Dd. 1997-1998;
Ausiás March 1999;
Archer 1998b
Alemany (ed) 1997;
Alemany (ed) 1999;
Alemany 1997;
Alemany 1999;
Alemany 2000;
Alpera 1998;
Archer 1996;
Archer 1998a;
Burgos Cólliga 1997;
Burguera 1997;
Bustos & Cervera 1997;
Casimiro 1997;
CasteUano 1997;
Castillo Sainz 1997a;
Castillo Sainz 1997b;
Cervera Cervera 1997;
Civera i Gómez 1997;
Costa Sarrio 1997;
Entorn a Ausiás March 1998;
Escartí 1997a;
García Frasquet 1997a;
Garda Frasquest 1997b;
Gisbert Santonja 1999a;
Gisbert Santonja 1999b;
Gisbert Santonja 1999c;
Gisbert Santonja 1999d;
Gómez (ed) 1997;
Gómez 1997;
Gufflem 1997;
Gimferrer 1997;
Hauf (ed) 1998a;
Hauf (ed) 1998b;
Hauf 1997b;
Hauf 1997c;
Hauf 1998a;
Hauf 1999;
López Verdejo 1997;
Lliso Genovés 1997;
Margal 1997;
Martin & Zimmermann (eds.) 2000;
Martines (ed) 1999;
Martines 1999;
Martínez 1999;
Meseguer 1997;
Piera, Ernili 1997;
Fiera 1997a;
Piera 1997b;
Piera 1997c;
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Piera 1997d;
Soler d'Hyver 1999
Vanó 1997;
Zimmerman (ed) 1997.
Zimmermann 1997b;
Documente d'arxiu
Chiner 1997;
Chiner 1998;
Chiner 1999a;
Chiner 1999b;
Chiner 1999c;
Chiner 1999d;
Edició facsímil 1999 [testament d'Ansias March]
Fonts ¿'inspirado
[les aportacions se subsumeixen en §§ 2.5,2.7 i 2.8]
Comentaris de poemes
Poema
I Dula 1997b; Walters 1998
3Espadalerl998
4 Badia, 2000; Dilla 1997
10 Pujol 1997b
II Dula 1997;
13 Dffla 1997; Torres 2000
18 Dula 1997
19 Dilla 1997; Sotos 2000
23 Dula 1997
24 Neumeister 1998
25 Di Girolamo 1997b
29 Dilla 1997;
37 Hauf 1998b
39 Dilla 1997; Gadea 1999
42 Dula 1999
45 Cabré 1998a
46 Dilla 1997
47 Dilla 1998
57 Martínez 1997
66 Badia 1998
76 Dilla 1997
79 Dula 1997; Grilli 2000
81 Dilla 1997; Zimmermann 1997a
86 Beaumatin2000
87 Dilla 1997
89 Dilla 1997
92 Terry 1998; Terry 2000
97 Dilla 1997; Zimmermann 1998a
102 Dula 2000a
103 Dilla 1997; Grilli 1999
105 Dula 1997; Archer 1998c
121 Fábrega 1999
122a Dilla 1997; Dilla 1999
122b Dula 1997; Dilla 1999
123 Dilla 1997
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Tradició trobadoresca
Alemany 1996-1997 [1998]
Di Girolamo 1997:
Grifoll 1999;
Riquer, I. de (1996-1997 [1998])
Relació amb la lírica espanyola i amb d'altres líríques
Balsalobre 1997;
Bruno 1998;
Cabré 1997a;
Cingolani 1999a;
Coccozella 1997;
Colón 1997;
Colón 1999;
Coronel 1997;
Coronel 1999;
Coronel 2000;
Di Girolamo 1999a;
Di Girolamo 1999b;
Escartí 1997c;
Escartí 1999;
Ferrer 1997;
Gálvez 2000;
Garda Sempere 1997;
García Sempere 1999;
García Sempere 2000a;
García Sempere 2000b;
Keown 1999;
Mérida 1999;
Sánchez Rodrigo & Nogueras Valdivieso 2000;
Valsalobre 1999.
Psicología, filosofía ipensament
Badia 1997a;
Badia 1997b;
Badia 1999;
Barbera 2000;
Bataller 1998;
Cabré 1998;
Cabré 1999;
Cantavella 1997;
Cingolani 1999b;
ClausellNácherl997;
Compagna Perrone Capano 2000;
Duran 1997;
Ensenyat 1999;
Ferrer 1997;
Hauf 1997a;
Haufl997d;
Martínez 1998a;
Martínez 1998b;
Ramírez 1997;
Rubio i Albarracín 1997;
Rubio 2000;
Siviero 2000;
Terry 1997;
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Teny 1999;
Turró 1997;
Vendrell & Matosas 1997;
Zimmermann 1997.
Estructura i llenguatge poétic
Archer 1997a;
Ballester 1997;
Beltran 1999;
Cabré 1997b;
Cabré 1998b;
Camps 2000;
Colón 1998 [1999];
Compagna Perrone Capano 1998a;
Compagna Perrone Capano 1998b;
Compagna Perrone Capano 1999;
Coronel 2000;
Di Girolamo & Siviero 1999;
Dula 1997;
Escartí 1997;
Espadaler 1999a;
Espadaler 1999b;
Gómez Bayarri 1997;
Gufflem 1997;
Keown 1999;
Ahuir López 1998;
Lluchs.d[1998];
Mansanet 1997;
Martín 1997;
Martín 1999a;
Martines 2001;
Martos 1996;
Martos 1997a;
Martos 1997b;
Martos 1997c;
Martos 1997d;
Martos 1997f;
Martos 1999;
Miralles 1997;
Qrobitg2000;
Pijoan i Picas 2000;
Pinto 1997;
Piquer 1999;
Walters2000;
Zimmermann 1999b;
Zimmermann 2000;
Societat valenciana del XV
Berger2000;
Escartí 1997d;
García-Oliver 1998a;
García-Oliver 1998b;
García-Oliver 1999;
Viciano 1997.
Tradició manuscrita, cronología i cicles
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Aleixandre 1999;
Archer 1999a;
Colón 1998 [1999];
Courcelles 2000;
Male 1997;
Prats 1998;
Serverat2000;
Swan 1999;
Vila2000;
La dona o ¡'estimada (a mes de diversos articles classificats pels poemes o pels cicles que estudien o
comenten.)
Archer 1999a;
Archer 1999b;
Di Girolamo 2000;
Sanz 1999;
Estudis lingüístics
Casanova 1999;
Ressenyes
Badia 1998;
Belda 1999;
Capilla 1998;
Overa i Gómez 1997;
Di Girolamo 1999;
Fernández 1999;
Fernández 2000;
Guerrero 1999a;
Guerrero 1999b;
Manzanaro 1999
Moltó 1999;
Wittlin 1999;
Bibliografies o estudis bibliografics i cronologies
Alemany 1997 [laed: 1995];
Alemas & Martines 1997;
Badia 1987-actualitat;
Bas Carbonell 1997;
Chiner 1997a [págs. 555-579];
Chiner 1999;
Martines 1997;
Martines 2000;
Roca Ricart 1997;
Rossich & Badia 1995-actualitat;
Santanach & Martines 2000 [2000 Boñigas (ed.) [Soberanas & Espinas (rev.)]];
Varia
Taules redones i entrevistes
Aranda 1999;
Belda 1997;
Bonada 1996a;
Ferrer 1997;
Hernández i Dobon 1997a;
Ramón 1997.
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Volver al índice/Tornar a l'índex

Ausiás March i l'art
AA.DD. 1997a;
AA.DD. 1997b;
AA.DD. 1998;
Blaya Estrada 1997;
Company 1998;
Hernández 1999
Martines (ed.) 1999 \passim imatgens]
Ansias March i els contemporanis
Aa.Dd 1997;
Muir i López et al. 1997;
Alperal999;
Aparicio & Carbó 1999;
Calafet 1999;
Guillem 1997;
Llopis 1999;
Male 1999;
Male 2001;
Pérez Muntaner 1997
Ausiás March informátie
Hernández i Dobon 1997b;
Keowii&Almiralll996;
Crónica
Espadaler 1997.
García Frasquet 1997b.
Ausiás March i la música
Palomero 1997;
RAIMON;
Ausiás March i Vaudiovisual
AUDIOVISUAL 1997
AUDIOVISUAL CATAlá
Ortín Ramos 1997
Ausiás March i Vescena (i d'altres versions)
Vidal
Vidal 1997
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