
Algunes consideracions sobre l'edició de textos 
pre-fabrians* 

per Victor Martinez- Gil 

1. EL CONCEPTE DE TEXT PRE-FABRIA 

La crítica textual, en el seu vessant de disciplina filologica encarregada 
d'establir criteris per a l'edició de textos literaris, duu a terme unes perioditza- 
cions que no sempre obeeixen als mateixos factors que pugui tenir en compte la 
historia de la literatura. Des del punt de vista de la crítica textual, les condicions 
d'escriptura dels textos i la seva transmissió externa es converteixen en una 
qüestió tecnica que pot implicar canvis d'epoca. Es el cas, per exemple, de 
l'aparició de la imprernta a Europa, la qual va permetre, per primera vegada, 
distingir clarament entre un text publicat i un text no publicat,' i va comportar 
canvis extraordinaris :a tots els nivells: des del de l'escriptura fins al dels 
problemes de fixació del t e ~ t . ~  Cal tenir en compte, pero, que la transmissió 

* Aquest treball ha rebut un ajut de la DGICYT núm. PB 91-0498. 
1. CJ? Giorgio PASQUALI, Storia deiia tradieone e d i c a  del testo (Mila 1974), ps. 400-401. 
2. Giorgio Pasquali creii que la irnpossibilitat de corregir un llibre en curs d'irnpressió és una 

marca distintiva respecte a l'antiguitat, ja que, com que «(a rzjrodueone deltesto, mancando mew'meccanici, 
awmiva naturalmente con certa lente=, aallutore cbe si era accorto tardi di un emore, poteva anche riuscire di 
tiacchiappare tuttigli eseqhrigi2 uscitn) (ibid., p. 398). El mateix Pasquali, pero, s'encarrega de cridar 
I'atenció sobre el cas de Manzoni, el qual aturava la imprernta per introduir canvis a I Promessi Sposi, 
obra que, per tant, presenta variants d'autor en un mateix tiratge, fenornen d'altra banda gens 
estrany, pero que es va fent menys frequent a mesura que ens acostem a l'actualitat. 

3. Amb la imprernta desapareix la transrnissió manual que tants rnaldecaps porta a l'hora de 
fixar la voluntat de l'autor, pero apareixen problemes nous i noves versions dels problernes antics: 
l'edició impresa és també una copia sotrnesa als errors del tipograf i, un cop rnort l'autor o fins i tot 
en vida seva, sotrnesa a falsificacions i a adulteracions que volen adaptar el text als nous gustos 
tipogrifics o literaris. 
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textual és, a més d'una qüestió tecnica, una qüestió cultural que té a veure amb la 
consideració social dels textos concrets, determinada tant pel g2nere com, d'una 
manera molt clara en casos com el catali, pel statw de la llengua en que s'escriuen, 
status que, de fet, pot acabar relegant una literatura als generes menys valorats 
culturalment: una cosa és escriure, editar i consumir textos en una llengua nacional i 
una altra fer-ho en un dialecte pr~vincial.~ En bona mesura, l'aplicació concreta dels 
mitjans tecnics de transmissió textual depen dels condicionants sociolingLiístics que 
determinen la incidencia social d'una literatura. La meva intenció no és ara la 
d'entrar a discutir les possibles etapes de la literatura catalana des d'aquest punt de 
vista, perb sí que voldria intentar d'establir-ne una al voltant d'un concepte que, a 
parer meu, ha d'anar indissolublement lligat al moviment de la Reinaxenca: el 
concepte de text pre-fabria. La divisió que proposo és una mostra de com els 
condicionants sociolinguístics poden modelar els diferents estadis textuals i tecnics 
d'una literatura més enlli dels moviments literaris concrets. 

Des del punt de vista linguístico-cultural, el resultat més visible de la 
Renaixenca va ser aconseguir «la consideració pública i progressivament genera- 
litzada de la llengua catalana com a llengua adequada a la c~ltura)) .~ Aixb 
comportava superar la situació diglbssica de la societat catalana de comenca- 
ments del segle XIX, on el castella feia les funcions de registre apte per als usos 
formals (oficials i culturals) i on el catala, dialectalitzat en extrem; s'havia 
convertit, malgrat les escadusseres excepcions, en una llengua reduida gairebé als 
usos populars. La pluralitat ideologica de la Renaixenca,' pluralitat que també té 
a veure amb l'extensió social que es vol donar a la llengua catalana, creara tres 
grans corrents linguístics que entraran en polemica, que s'influenciaran mútua- 
ment i que es diversificaran en els usos editorials i individuals: el catala academic 
de tradició moderna, que proposava la codificació del catala segons la llengua 
escrita dels segles XVI-XVII; el catala academic de tradició antiga, que proposa- 
va codificar el catala segons la llengua escrita dels segles XIII-XVI; i el ((catala 
que ara's parla)), un dels corrents més complexos: comprenia des dels dialectalis- 
tes (de dins i fora del Principat) que no creien que el catali hagués de ser llengua 
de cultura, fins als qui propugnaven un catala referencial acostat a la realitat viva 
per tal d'estendre'n l'ús8 Tot aixo vol dir, en definitiva, que la Renaixenca 
inaugurara una nova etapa textual de la llengua i la literatura catalanes, una 
etapa que, a la recerca d'una norma escrita referencial," comportara nous usos 
estilístics i linguístics, nous camps d'incidencia i fins i tot noves maneres 

4. Sobre els factors que incideixen en la realització dels textos impresos, $ Alberto BLECUA: «no 
es el mismo el caso de una edición antigua o una moderna; con tipos móviles, linotipia ojitocomposición; elgénero literario 
del texto; el tipo de impresión; si está compuesta sobre un onginal o una copia; si el autor vigiló elproceso de la impresión, 
etc.» (Manual de m'tica textual, Madrid 1988, ps. 40-41). 

5. Manuel JORBA, Actituh davant de la lhgua en rekuió amb la Renaixenfa, dins Actes del Sis; Colloqui 
Intemm'ond de Lhgua i Literatura Cataúlnes (Roma, 28 setembn - 2 octubre 1982) (Barcelona 1983), p. 127. 

6. Cf: Xavier L A M U E L A / ~ O S ~ ~  MURGADES, Teoria de /a /lengua literaria segons Fabra (Barcelona 
1984), ps. 18-19. 

7. Manuel Jorba considera la Renaixenca com un moviment «no reduible a una única opció 
cultural, la literaria, ni a una única direcció ideologica)) (La Renaixenfa, dins Joaquim MOLAS dir., 
Hisroria de la literatura catalana, VIII, Barcelona 1986, p. 10). 

8. Per a les referencies concretes sobre aquests corrents, que ara m'estalvio, $ Mila SEGARRA, 
Historia de I'ortograJio catalana (Barcelona 1985), ps. 130-287. 

9. Cal tenir en compte que els aspectes formals i els aspectes funcionals de I'idioma són les dues 
carcs de la mateixa moneda ($ Xavier LAMUELA i Josep MURGADES, op. cit., p. 20). En aquest sentit, 
les dificultats de la Renaixenca per aconseguir una norma referencial obeien a motius gramaticals 
~ r b ,  també, funcionals: I'ambigüitat en el proposit de superar la situació diglossica del catala 
implicava la impossibilitat de dotar-lo de tots els registres corresponents a una llengua establerta. 
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tipogrifiques: fenomens que demanen solucions específiques a l'hora d7editar els 
textos aue s'hi van ~roduir .  

I I 

En aciuest cas, el n~oviment literario-cultural coincideix. de fet ~ r o ~ i c i a .  el 
I I ,  

moviment linguístico-textual, i tots dos poden tenir com a data d'inici l'any 
emblemitic de L'oda a la patria: el 1833.1° El final de la Renaixenca, perb, no 
coincidiri arnb l'etapa textual que ella mateixa ha inaugurat: el Modernisme, la 
data d'inici del qual hom ha convingut que sigui l'any 1892," no tindri prou 
forces, tot sol, per tancar el procés. Tot i que la nova actitud cultural comporti 
un nou tractament de l"idioma, la reforma linguistica propugnada pels modernis- 
tes des de «L'Avenc», miancada de poder efectiu per imposar-se, no és, en aquells 
moments, sinó una proposta més que s'afegeix a les que, per tal de codificar la 
llengua, s'han anat creant al llarg de la Renaixenca. La data que realment marca 
una nova etapa textua.1 per a la llengua i la literatura catalanes és, ja en ple 
Noucentisme. l'anv 1913, l'anv en ciue I'Institut d'Estudis Catalans ~ublica les 
Nomes ortogr2~?qt.ies.~~ A partir d'aquest moment, l'escriptor catali posseeix una 
norma al seu abast: el que escriuri podri ser considerat correcte o incorrecte, i ja 
no simolement o~inable. '~ La nova etaDa s'estén també al ~roblema de la creació 

I I L I 

de textos anteriors a aauesta data. ia aue la crítica textual només ~ o t  decidir les 
, I  I 

seves estrategies editoies i tipogrifiques des del temps present del curador. Al 
llarg de la Renaixenca i el Modernisme es desenvolupa una determinada etapa 
de la crítica textual catalana, arnb iniciatives com la ((Biblioteca Catalana)) de 
Marii Aguiló (comencada el 1872), &un estricte rigor filologic, o com, l'any 
1905, ja en ple Modernisme, la ((Biblioteca Clissica Catalana)), que va publicar 
textos medievals arnb ortografia modernitzada.14 Els proposits són els mateixos 
que els de l'epoca postfabriana: anostrar, arnb critéris- més filologics o més 
populistes, els textos antics, pero a partir de 1913 cal parlar ja d'una crítica 
textual que coincideix arnb el nostre temps historic, ja que confronta els textos 
antics arnb l'exclusivitat de la norma fabriana. 

Crec que es pot reservar i'etiqueta de text pre-fabrii exclusivament (perb 
sempre tenint en compte la flexibilitat de dates que he assenyalat) per a aquells 
textos catalans ~roduits o ~ublicats entre els anvs 1833-1913. D'una manera 
estricta, també Ramon Llull podria ser considerat com a pre-fabrii, pero, per a la 

10. Naturalment, arnb les mateixes retickncies que s'apliquen als corrents literaris. Cf: el que 
n'escriu Manuel Jorba: «data no exempta de convencionalisme, perb que, per damunt dels inconve- 
nients de la mitificació, té una prou objectiva i racional justificació, mentre no sigui identificada 
arnb qualsevol fet polític, científic, ideologic, cultural, etc., aillat del conjunt i al marge de la 
dinimica historica~. (La Renaixenp, op. cit., p. 20). Abans del 1833, per tant, podrem trobar textos i 
opinions que s'emmarquin en I'etapa textual inaugurada per la Renaixenca. 

11. CJ, al respecte, Joan-Lluís MARFANY, Problemes del Modernisrne, dins Apectes del Modernisme 
(Barcelona 1975), ps. 13-34 (esp. ps. 18-20). 

12. El fet que aquestes Nomes, publicades el 24 de gener, provinguin directament de Fabra i, 
per tant, de «L'Avenc», no iinvalida el caricter de proposta que tenien abans del 1913, que és el que 
importa de cara a establir e:tapes textuals. 

13. També en aquest cas cal tenir present la convencionalitat de la data. Tot i que les Nomes 
ortogrdjques marquin realment un abans i un després i que a partir de 1913 s'inauguri de manera clara 
i'kpoca postfabriana, cal tenir en compte que la reforma lingüística no es fari tot d'una: el Dic&man 
ortograjc és del 1917 i la Gramatica catakma del 1918. L'epoca postfabriana, a més a més, no és pas 
rnonolítica, ja que es troba subjecta tant a les matisacions de la norma com a les vicissituds socio- 
polítiques de la Ilengua. Una qüestió que cal no oblidar és la dels problemes que relliguen les etapes pre 
i postfabrianes: per exemple, el cas dels textos publicas abans de 1913 que tenen també edicions 
fabrianes fetes en vida de i'autor, o bé la dificultat d'editar textos posteriors a 1913 que presenten un 
desconeixement tal de la norma que els fa, de fet, equiparables als textos anteriors a la reforma. 

14. Cf: R. ARAMON I SERRA, Les edicions de textos catafans medievals, ((Boletín de Dialectología 
Española» (1952-1955), ps. 197-266. 
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crítica textual, qualificar-lo així tindria el mateix valor que, per a la historia de la 
literatura, establir que Llull és pre-romintic o pre-~imbolista.'~ El concepte de 
text pre-fabrii, per tant, abracaria tres moviments literario-culturals: la Re- 
naixenca, el Modernisme i l'inici del Noucentisme. El període, pero, presenta la 
unitat de ser el camí que acaba atorgant una norma escrita única al catali, ja que 
la institucionalització de les propostes fabrianes no deixa de ser la culminació de 
la revolució inaugurada per la Renaixenca. Les reflexions que segueixen es 
proposen d7apuntar alguns dels problemes o de les particularitats que presenta 
l'edició de textos pre-fabrians en el context postfabria actual. 

2. LES OPCIONS DE L'EDITOR: MODELS I CRITERIS DEDICIO 

Si deixem de banda la reproducció facsimilar o anastitica, el curador d'un 
text literari té al seu davant quatre grans opcions editores: la diplomatica, la 
interpretativa, la crítica i la normativitzadora. De fet, les dues primeres parteixen 
de la mateixa idea: editar el text tal corn ens ha arribat, i no pas tal corn el va fer 
l'autor o tal corn va deixar indicat que havia de ser, pero es diferencien en el 
grau d'intervenció permes al curador. L'edició diplomatica reprodueix el text 
arnb la mixima fidelitat al seu aspecte exterior en la mesura en que és permks 
pe1.s caricters tipografics moderns: els canvis introduits pel curador, reduits al 
mínim. s'haurien de limitar a la dissolució de les abreviatures i a l'ús d7almins " 
signes per indicar l'estat del text (les seves llacunes, els segments esborrats, 
etc.).16 En canvi, l'edició interpretativa dóna peu a una intervenció més amplia 
del curador: permet separar les paraules; permet regularitzar segons l'ús modern 
la puntuació, els accents, els apostrofs i l'ús de majúscules i minúscules; permet 
algunes regularitzacions ortogrifiques com, en el cas dels textos medievals, entre 
i/j i entre u/v;17 i, finalment, va una mica més enlli de l'edició diplomatica i, a 

15. Tanmateix, tot i les compartimentacions, hi ha problemes i punts de vista que unifiquen 
tota la tradició textual catalana: la mateixa unitat lingüística dels textos, I'estudi dels medis 
estrictament tecnics de transmissió textual (manuscrits, impremta) en aquells aspectes que són 
independents de la cultura literaria i la sociolinguística, i la mateixa necessitat de confrontar tots els 
texros arnb la norma fabriana actual. Aixo vol dir que les solucions adoptades per editar un 
manuscrit medieval s'han de tenir en compte a l'hora d'editar manuscrits barrocs o manuscrits 
d'autors del segle XX, i el mateix val per a les obres impreses. 

16. Aquestes indicacions han de donar-se dins del cos mateix del text que s'edita: l'edició 
diplomitica exigeix transcriure el text segons el seu ordre i indicar, preferentment arnb signes i 
sempre sense esmenar-hi res (ni tan sols els errors evidents d'escriptura), l'estat dels segments 
linguístics esborrats, malmesos, etc. El mateix criteri s'aplica tant als manuscrits autografs (més 
nombrosos corn més ens acostem a l'actualitat) corn als que provenen dels copistes, pero els primers 
presenten estratificacions i característiques textuals arnb un valor especial perquk procedeixen de 
l'autor. En aquest sentit, ha calgut una certa especialització dels criteris diplomitics, arnb la invenció 
de signes nous, a l'hora d'editar manuscrits autografs (d F. MASAI, Pnncipes et conuentionr de fédition 
dipIolilatiqne, ((Scriptorium)), IV, 1950, ps. 177-193 i, corn un dels exemples més notables d'aplicació 
dels criteris diplomitics a manuscrits autografs d'autors contemporanis, R. BETTARINI, Appunti rul 
«Taccuino» del 1926 di Engenio MontaIe, astudi di Filologia Italiana)), XXXVI, 1978, ps. 457-512). 

17. Regularitzar hauria de voler dir, en tots aquests casos, reflectir arnb els signes actuals les 
característiques de puntuació, d'accentuació i de pronúncia originals del text, corn el cas de grafiar i 
l a j  arnb valor vocilic i u O tl les lletres V/U a partir del seu valor fonktic i no de la seva forma grafica. 
En el cas dels accents i de la puntuació, pero, la reconstrucció és molt més complicada: en els textos 
medievals els primers no existeixen i els segons solen ser més aviat normes per a la lectura, cosa que 
fa que la seva regularització (de fet incorporació) sigui una simple adaptació del text antic a la 
llengua moderna. En tot cas, I'objectiu de reflectir segons la normativa actual el teixit fonic i 
prosodic del text és sempre més ficil d'assolir corn més a prop de I'actualitat és el text. Pel que fa als 
accents, cal tenir en compte que en catali existeix, a més a més, el problema de reconstruir o fixar el 
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més de resoldre les abreviatures i d'indicar l'estat del text, també autoritza certes 
modificacions com, per exemple, la integració de lletres esborrades o no escri- 
tes.la Es tracta, pero, d'intervencions limitades, destinades a clarificar la lectura 
del text, que no haurien d'anar més enlla d'aquesta mena de reintegracions.Ig Cal 
tenir en compte que el límit entre les edicions diplomatiques i les interpretatives 
no sempre és clar: una edició on es resolguin tan sols les abreviatures, pero on hi 
hagi certa regulació de la puntuació, es pot considerar també diplomatica, 
hibridisme que obligara sovint a parlat d'edició diplomatico-interpretativa. 

Aquest tipus d'edició, nascuda de necessitats més aviat jurídiques, se sol 
aplicar sobretot a textos literaris arnb un alt interes documental, encara que 
també es pot utilitzar, ja decantada cap als criteris interpretatius, en aquells 
textos que presenten greus dificultats d'intervenció crítica o que, simplement, es 
volen oferir en un estadi intocat a l'estudiós. Tot i que la noció d'edició 
diplomatico-interpretativa vagi lligada normalment als casos en que només ha 
pervingut un testimoni del text a editar,'O un manuscrit pot ser aillat de la resta 
de testimonis que formen la tradició del text i ser editat autonomament arnb 
criteris diplomatico-interpretatius? operació que ha esdevingut plenament justi- 
ficada en els casos en que es disposava de manuscrits autograf~.~' Pel que fa als 

timbre vocalic i, també, que de vegades la grafia actual no pot representar les característiques 
fonico-accentuals originals. Un exemple d'aixo últim molt comú en els textos pre-fabrians seria, per 
exemple, el cas dels diftongs finals dels mots esdníixols: editar instancia corn a instontia voldria dir 
desfer el diftong, pero editar-la instancia voldria dir, segons les normes actuals, accetuar la i. La 
solució podria ser la de marcar arnb algun diacrític (un punt, una ratlla horitzontal, etc.) la vocal 
tonica que no pot ser accentuada arnb les normes actuals sense ser falsificada (S infa, n. 43). 

18. Deixo ara de banda la descripció dels signes usats per indicar aquestes intervencions i remeto, 
sense oblidar I'article de Masai ja citat, als resums que en fan Alberto BLECUA, op. cit., ps. 137-145 i 
Alfredo STUSSI a Nuovo awiamento agíi studi dij?Io/agia itaiiana (Bolonya 1988), ps. 157-182. Sí que cal 
assenyalar, pero, que, en el cas de I'edició de textos medievals catalans, existeix una tradició 
autbctona, la instaurada per «Els Nostres Classics» a partir del volum XXVII, que es diferencia dels 
usos generals de la romanística pel que fa a i'ús dels apbstrofs i dels punts volats. En  i'ús general, 
l'apbstrof marca la separació dels proclítics (faltre) i les aglutinacions de dos mots forts arnb perdua 
d'un element del primer (ver'amor), mentre que el punt volat marca la separació dels enclítics (n0.n) i 
dels mots forts aglutinats arnb phrdua d'un element del segon (alguna.mprera); «Els Nostres Classics~, en 
canvi, fan servir i'apostrof en els casos en que el catala modern ho admet (faltre, se'n) i el punt volat en 
els casos en que el catala modern separaria els mots (qu.el/, n m ,  encareLs) ( d  Ramon ARAMOK I SERRA, 
art. cit., p. 232, n. 2). Cal dir que les normes d'«Els Nostres Classics», creades sota la direcció de Josep 
Maria de Casacuberta, han funcionat corn a model general per a les edicions interpretatives de textos 
catalans de i'edat moderna ( d ,  per exemple, Cristofor DESPUIG, Los cojIoqwis de L insigne ciutat de Tortosa, 
a cura d'Eulalia Duran, Barcelona 1981) i que recentment, corn ja veurem, han estat adaptades als 
textos renaixencistes de Verdaguer. 

19. Com més correccions faci, més relliscara una edició interpretativa cap a l'operació crítica de 
classificar els errors i les característiques del text i de proposar-ne restitucions adients. En  principi, i 
llevat d'aquestes poques modificacions, i'edició interpretativa ha d'editar el text donant compte de 
les seves vacil.lacions i els seus errors corn fa I'edició diplomatica. 

20. Quan es conserva més d'un testimoni, els lachmanianns i els neolachmanianns duen a 
terme una operació reconstmctiva que ja no té res a veure arnb una edició diplomatico- 
interpretativa. 

21. Es la possibilitat, en oposició al rnhtode de Lachmann, inaugurada per Joseph Bédier, 
partidari d'editar el testimoni considerat corn el millor (k bm manuscrit) i de deixar de banda i'intent 
de reconstrucció a partir de la tradició. 

22. Aquest és, per exemple, el cas de i'edició diplomática II Cmwniiere di Francem Petrarca nlipmdotto 
letteralmente da1 Cod. Vat. U. 3195, per Ettore Modigliani (Roma 1904); de manera independent, s'ha 
editat el Vaticano Ilatí 3196 que conté la fase d'elaboració d'II Conzoniere en edici6 diplomatica a cura de 
Carl Appel (Zur EntuiichIung ita/ianiscber Dicbtungen Petrarcas, Halle a. S. 1891) i en edició intepretativa a 
cura d'Angelo Romano (II codice dgíi abbom:.. di Francesco Petrarca, Roma 1955). En aquest cas, la 
importancia de la tradició ha fet editar els textos per separat, cosa que hauria estat més difícil si no 
s'hagués tractat d'autografs (d, per a i'edició d'aquests codexs, Francesco PETRARCA, Canwnim, testo mtico 
e inhaduzione di Gianfranco Contini, Torí 1974, ps. XXXV-XXXVIII). 
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textos impresos, i malgrat que la importancia cultural d'un determinat testimoni 
sernpre pot aconsellar-hoy és forca discutible publicar-los segons les normes de 
les edicions diplomatico-interpretatives, ja que obligarien a mantenir una fideli- 
tat excessiva a característiques textuals i errors que solen ser més facilment 
corregibles i menys valuosos que els provinents dels manuscrits medievals. 

Els criteris diplomitico-interpretatius de transcripció de textos, pero, es 
poden aplicar a edicions que no són ni diplomatiques ni interpretatives. Per 
exemple, una edició que, davant d7un text que presenta més d'un testimoni, en 
publica el més idoni com a text principal i relega a l'aparat de variants les llicons 
divergents dels altres testimonis, pot usar, després d'efectuada aquesta operació 
crjtica d'ordenació, uns mktodes diplomatico-interpretatius de transcripció del 
testimoni triat. Una aplicació íntegra d'aquests mktodes, perb, exigeix donar al 
mateix nivel1 totes les llicons del testimoni, incloent les ~aci~lacions, els repensa- 
ments o els errors. Un altre cas seria el de la construcció d'un text net de 
vacil.lacions i d'incorreccions (les quals haurien de ser relegades, amb les possi- 
bles variants d7altres testimonis, a l'aparat crític) que fos transcrit sense cap 
alteració de la seva tessitura grafico-fonktica. Aquesta operació, que es pot 
aplicar amb forca tranquiklitat també a textos editats gracies a la seva capacitat 
correctora, és ja una de les possibles realitzacions de l'edició crítica: conjumina 
l'establiment crític del text amb el respecte per la seva forma externa, un 
respecte expressat per l'adopció de criteris diplomatico-interpretatius aplicats, no 
pas a tot el text, sinó a les llicons seleccionades. 

L'edició crítica no es proposa reproduir el testimoni que ha arribat fins a 
nosaltres, sinó reconstruir el text original o, en el cas de redaccions diferents o de 
correccions posteriors a la primera redacció, fixar l'últim text volgut per l ' a ~ t o r . ~ ~  
El concepte d'edició crítica s'aplica normalment a textos amb una tradició de 
més &un testimoni, pero es pot aplicar també a textos que en presenten només 
un, sigui un manuscrit que calgui esporgar de les ingerkncies o dels errors dels 
copistes, sigui una edició que calgui netejar de faltes tipografiques o d'interven- 
cions no justificades dels impre~sors.'~ 

Gaston Paris, el fundador de la crítica textual en l'ambit rominic, va 
distingir, ja a la seva edició de La vie de saint Alexis (1872), entre ((m'tiqne des lefono) 
i ((crdtqne des  forme^^, i va defensar l'ús de mktodes crítics diferents a l'hora 
d'establir el contingut del text i a l'hora de tractar-ne l'aspecte extern. Tot i que 
no han faltat polkmiques i recerques a favor de les restitucions formals dels 
textos en un sentit d'acostament als originals perduts, durant molts anys s'ha 
privilegiat, en l'ambit de la romanística, la tendencia a racionalitzar i a unifor- 
mitzar l'aspecte grafic dels textos medievals. Encara avui dia, les dificultats 
metodologiques relatives a la ((m'tiqtle desformeo) plantegen nombrosos problemes 
sovint superiors als de la am'tique des l e f~nf i .~~  

La distinció entre les llicons substancials o de contingut i lesfomah és bisica a 

23. El concepte d'última voluntat de l'autor no 6s tan simple com pugui semblar, fins i tot en 
presencia d'edicions perfectament autoritzades. Per a una sistematització del problema, cf: G. 
Thomas TANSELLE, Tbe Editorzal Problem ofFinal AuthxialIntenfion, ((Studies in Bibliographyn, XXIX 
(1976), ps. 167-211, després publicat a Selecfed Studies in Bibkograpby (Charlottesville 1979), ps. 309- 
3123. 

24. Així com l'edició interpretativa, llevat dels casos de la puntuació i I'accentuació, es veu 
forcada a indicar graficament (amb claudators, agulles, cursiva, etc.) les intervencions del curador, 
I'edició crítica pot optar per marcar-les o per especificar-les en nota ($, com a exemple del primer 
cas, Maria CONDEMINAS, La genesi de IJ~(At/intida)), Barcelona 1978). De vegades, es pot optar per 
marcar només algun tipus de correccions (cf: inja, n. 46, I'exemple de Casacuberta). 

25. Cf: Gianfranco CONTINI, Breviario di ecdotica (Torí 1990), ps. 38-45. 
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l'hora d'editar críticament un text, ja que una edició crítica, que per forca ha de 
dur a terme una fixació de les Ilicons substancials segons la voluntat de l'autor, 
pot aplicar en canvi, corn veurem als proxims apartats, diferents tractaments a 
les llicons formals. També es tracta, pero, d'una distinció problematica, perque 
no sempre és facil establir-ne els limits: les dificultats en la reconstrucció de les 
desinencies morfologiques originaiies dels textos medievals han portat sovint la 
romanística a considerar les qüestions morfologiques corn a qüestions  formal^.^^ 
En el cas dels textos contemporanis, pero, la reconstrucció morfologica pot 
oferir una dificultat equiparable a la Iexica, i aleshores ja no sembla tan oportú 
fer caure la morfologia de la banda de les qüestions formals. Hi hauria, així, 
entre les Ilicons formals i les substancials, una categoria intermedia de variants 
morfologiques la classificació de les quals dependria de les diferents condicions 
text~als.~' Pel que fa als textos pre-fabrians, crec que es poden considerar corn a 
llicons formals tan sols les que tenen a veure amb la grafia, la puntuació, la 
divisió de les paraules, etc., i no pas les morfologiques. Aixo, pero, crea un nou 
camp de dubtes, ja no entre morfologia i contingut, corn establia Contini, sinó 
aplicat a que cal considerar corn a llicó grifico-morfolbgica, ja que la grafia 
comporta una consciencia morfologica de la llengua que es pot veure alterada 
sense cap indici fbnic que ens n'advertei~i.'~ 

Finalment hi hauria, corn a última opció editora general, l'edició normativit- 
 adora.^^ El criteri que guia aquest tipus d'edicions és, en el cas catala, el de 

26. Cf: Gianfranco CONTINI: «[1¿ metodo kachmanniano] vale solo per la sostanw dei testi volgari, nonper la 
forma, cioi per la fonetica e per la mo$ologia, soogette a an'illimitata, e nemmeno di necessiti organica, variabilitd 
geograflca e eonologicm> (ibid., p. 38). Des d'aquest punt de vista, perb, els Iímits entre morfologia i 
contingut no sempre són clars: «Anche nei testi medieyali kafrontiera traforma e sostanwpui non esser sempre 
chiaramente tracciabile: che il futuro e il condizionde separati delrantico lombardo (o cantar, heve cantar) siano 
sostituiti dai sinonimi sintetici (cantar& cantareve), e un fatto di mera morfologia o di sostanw contenrrtitica? In 
realti quelía di forma e di sostanw i pii unapohrizzazione che un'qposiziono> (ibid., p. 39). De fet, Contini 

l dubta sobre el valor formal de la morfologia, pero, corn que respecta I'adscripció global de la 
morfologia a la categoria formal, ho fa a través dels casos que li semblen més poc morfologics. 

27. Cf: Walter Wilson GREG, The Rationale of Copy-Text, ((Studies in Bibliographp, 111 (1950- 
1951), ps. 19-36, després editat a Collected Papers, a cura de J.C. Maxwell (Oxford 1966). Els anglesos 
parlen de Ilicó <uubstantivex i Ilicó (accidentah per referir-se a Ilicons substancials i formals. A 
diferencia de la rominica, la crítica textual anglesa s'ha especialitzat en I'analisi de textos impresos, 
especialment els dels segles XVI-XVII i, sobretot, en les edicions shakespearianes. En aquests 
textos, la possibilitat de fixar críticament la morfologia és més gran que en els manuscrits medievals, 
cosa que fa que aquesta tingui en la filologia anglesa una consideració menys formal que en la 
filologia rominica, desenvolupada al voltant de tradicions manuscrites. Pel que fa a les Ilicons 
estrictament formals, la tendencia que s'ha afirmat en la tradició anglesa ha estat la de reconstruir i 
respectar al maxim les llicons d'acord amb el criteri d'aproximar-se el més possible als usos grafics 
de I'autor. 

28. Per exemple, substituir aon per a on, no implica un canvi morfologic? En alguns casos, 
aquests canvis són avisats per la fonetica (horitzo' en lloc d'horiso'), perb en d'altres no, fet que pot 
dificultar I'aillament de les Ilicons formals dels textos pre-fabrians i que, per tant, en distorsiona el 
tractament (4 infra, I'apartat 3.2.2.). En aquest sentit, cal anar amb compte a I'hora de desfer segons 
quines aglutinacions, encara que les dissolucions en general puguin ,ser potestat fins i tot de les 
edicions interpretatives. Pel que fa a aixo, pero, cal considerar que no és el mateix separar paraules i 
partícules en un text medieval (molt més aglutinant) que fer-ho en un text contemporani o 
pre-fabria: I'edició interpretativa d'un text pre-fabria ha de regularitzar les marques grifiques de les 
aglutinacions (matarlo substituit per matar-lo o porta-l perporta'l), perb també ha de mantenir unides 
formes corn aon o corn no'l (aquesta última podria ser grafiada no'l o millor, seguint el model d'«Els 
Nostres Classics», amb la forma menys diplomitica no.4; per al manteniment o no en una edició 
crítica d:aquestes aglutinacions, cf: infra, n. 92. 

29. Es evident que aquestes edicions tenen un sentit diferent si s'apliquen en una tradició 
lingüístico-cultural con la catalana o en una tradició com, per exemple, la castellana. En el primer 
cas, la distancia a salvar implica també el barbarisme, és a dir la interferencia d'una altra Ilengua, i 
en el segon tan sols implica I'arcaisme (ortogrific o d'altra mena). 
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salvar la distancia existent entre el text i la normativa fabriana. Hi ha diferents 
graus d'edició normativitzadora: algunes respecten més els barbarismes, d'altres 
toquen més la sintaxi, i d'altres, en canvi, es poden limitar a regularitzar algunes 
~aci~lacions fone t ique~ .~~  

Les edicions normativitzadores s'han aplicat, sobretot, als textos pre-fabrians, 
cosa logica si tenim en compte la necessitat ineludible de rescatar aquests autors 
del regne de la suspectibilitat gramatical, barreja de dialectalisme i barbarisme, al 
qual Fabra els havia relegat. La reforma fabriana va fer que els mestres literaris 
del segle XIX deixessin de ser mestres gramaticals, cosa que impossibilitava la 
seva difusió en un moment en que calia que els lectors aprenguessin les noves 
normes, pero aixo xocava amb la importancia d'aquests autors: sense Verdaguer, 
Guimera, Maragall, etc., no es podia concebre la cultura catalana contempora- 
nia. Tot plegat explica l'afany de normativitzar els textos pre-fabrians ja des del 
primer moment, afany que no es podia aplicar amb el mateix sentit als autors 
medievals (lliures de castellanismes) ni als autors moderns pre-renaixencistes 
(amb una importancia cultural objectivament menor). 

En els proxims apartats analitzaré, a través d'exemples concrets, els diferents 
tractaments que es poden aplicar a les llicons formals dels textos pre-fabrians des del 
punt de vista de les edicions crítiques; cosa que permetra, de retop, aillar el límit a 
partir del qual s'ultrapassa el respecte filologc degut al text i s'entra en el terreny de 
la normativització. Deixaré de banda, així doncs, els problemes de l'establiment del 
text o de les tecniques textuals de disposició de l'aparat de variants, i em centraré en 
les diverses possibilitats que hi ha d'encarar la distancia existent entre els sistemes 
grifics pre-fabrians i la normativa fabriana, punt de partida basic per asegurar un 
tractament filologic adequat d'aquests textos. 

3. E L  TRACTAMENT DE LES LLICONS FORMALS DELS TEXTOS 
PRE-FABNAIVS 

3. l .  Tractament m'tic de les l4ons f o d s  

Si en una edició diplomitica forma i substancia de les llicons són una mateixa 
cosa, una edició interpretativa ja es pot permetre certes alteracions de l'aspecte 
formal del text, i una edició crítica, com ja he dit, pot aplicar diferents tipus de 
tractament a les llicons formals: pot optar per respectar el testimoni quan els 
usos formals són de l'autor, pot intentar reconstruir la grafia original de l'autor si 
la del testimoni és retocada, pot mantenir els usos formals del testimoni encara 
qu,e siguin deguts als copistes o a les editorials, i fins i tot pot adaptar la grafia del 
testimoni a l'a~tualitat.~' En aquest apartat m'ocuparé de totes aquelles opcions 

30. Tot i que es pugui arribar a parlar de criteris normativitzadors aplicats en edicions que no es 
poden qualificar com a tals, o d'edicions que volen combinar criteris normativitzadors amb el 
respecte filologic al text, n'hi ha prou amb un sol criteri normativitzador, encara que sigui aplicat a 
la morfologia, pero encara més si és aplicat al Iexic o a la sintaxi, per destruir la fiabilitat filologica 
d'una edició. En canvi, com ja veurem, no es pot dir el mateix de les regularitzacions ortografiques 
que respecten la tessitura fonktica del text. 

31. L'estudiós fines Tallgren va distingir, el 1917, cinc graus de tractament formal aplicats a la 
lírica siciliana: 5. «Texte modernisb); 4. «Texte mtique de /a tradition manusde modernisantm; 3. «Texte mtigue 
de /a tradiion manwmte archaiianto); 2. ((Texte mtiqueplw détoscanish); 1. ((Text dique retraduit en un& sidien» 
(citat per G. CONTINI, Bmiano dz ecdotrca, op. cit., ps. 41 i 172-173). Naturalment, es tracta d'una 
tipologia útil només per a una determinada tradició manuscrita medieval, pero l'he volguda citar com 
a cxemple general de la possibilitat de matisació pel que fa al tractament formal. 

48 Estudis i assaigs 



que, en contrast arnb la modernitzadora, es preocupen de cercar criteris de 
fixació o de reconstrucció per als usos formals dels textos pre-fabrians, opcions 
que he englobat sota el nom general de tractament crític de les llicons for- 
m a l ~ . ~ ~  

L'any 1958, Josep Maria de Casacuberta va publicar el primer volum (quart 
de la ((Biblioteca Verdagueriana))) dels Escrits inidits de Jacint Verdaguer. Es tractava 
d'una edició determinada per la doble voluntat de Casacuberta de fixar crítica- 
ment les llicons substancials dels textos i de respectar els usos formals de 
Verdawer. La voluntat d'intervenir críticament en la fixació de les llicons " 
substancials es va concretar en dues operacions: en primer lloc, Casacuberta va 
destriar, dintre de les variants que presentaven els manuscrits, les que li sembla- 
va que corresponien a 17última voluntat de Verdaguer 33 i, en els casos en que li 
era ~ossible. fins i tot va marcar «la relació de les variants arnb les llicons 
preferid es^;'^ en segon lloc, va corregir els errors mecanics d'escriptura (lletres 
trabucades, concordances mal establertes o oblits d'arti~les),3~ i va restituir les 
llicons mutilades per esquincos del paper o les paraules grafiades de manera 
incompleta per Verdaguer. Per la seva banda, el desig de conservar els usos 
formals de Verdaguer va comportar, en aquest cas d'edició de manuscrits 
autografs, l'establiment d'uns criteris editors capacos de reproduir els testimonis 
arnb la maxima fidelitat: 

«La transcripció és feta arnb una fidelitat absoluta. Essent convenient, 
com crec. de mostrar arnb ~recisió -adhuc minuciosament- el ~ rocés  d'ela- 
boració dels originals verdaguerians, i tractant-se ací generalment d'esbor- 
ranys -sovint plens de variants de tempteig i de correccions-, m'ha semblant 
que l'exactitud en la reproducció del text dels manuscrits havia d'estendre's a 
certs aspectes que en d'altres menes d'edicions sens dubte interesen menys: 

32. De manera estricta, pero, aquest nom només s'hauria d'aplicar a l'operació de fixar o 
reconstruir les llicons originals de l'autor, i caldria parlar, per referir-se al manteniment de les llicons 
formals que no són responsabilitat directa seva, de fixació ortogrifica o formal del testimoni. 

33. Com el1 mateix explicita: ~Generalment les llicons escollides per al text són les anotacions 
que l'autor posa entre ratlles, o al marge o en d'altres indrets del full, adés arnb un decidit proposit 
d'incorporar-les -tot i que molt sovint no esborra les Iliqons primitives-, adés com a tempteig per a 
una tria ulterion) (Esmts iniditx de Jacint Verdaguer, volum 1, transcripció i estudi per J.M. de 
Casacuberta, Barcelona 1958, p. 9). Caldria una confrontació detinguda dels manuscrits arnb l'edició 
de Casacuberta per tal de determinar el grau de fiabilitat que mereix aquesta classificació, no sempre 
prou explicitada en I'edició, i que, segons el que acabem de llegir, sembla que va ser feta sobretot a 
partir de la disposició en el paper de les variants. Casacuberta indica les llicons rebutjades a peu de 
pagina i distingeix entre llicons substancials («de concepte))), que són reproduides en la seva 
totalitat, i Ilicons formals («de forman, és a dir: les vacil~lacions ortogrifiques de Verdaguer), que són 
reproduides parcialment. També en aquest cas caldria una revisió dels conceptes que poden fer 
classificar una llicó en un grup o en un altre. 

34. Casacuberta fa servir «var.ant.» (variant anterior) per indicar «Ilicons primitives substituides 
per d'altresn, «var.post.» (variant posterior) per indicar «llicons introduides posteriorment, perb que, 
en definitiva, probablement no haurien estat les adoptades», xvar.ratl1.n («var.ant.ratll.», «var. post. 
ratll.))) per indicar «els mots que apareixen ratllats)) (ibid., ps. 9-10). No hi ha cap problema per 
identificar aquestes últimes, perb la distinció entre les variants anteriors, les posteriors i les finals és 
el veritable escull critic. Casacuberta, que té l'escrúpol filolbgic d'assenyalar en nota a peu de pagina 
els espais en blanc del text i dlur cabuda aproximadan, no ofereix cap explicació detallada del 
manuscrit que doni seguretats sobre la fiabilitat de la tria. 

35. Aquest tipus d'intervencions són registrades al final del volum en apendix, encara que de 
vegades, i d'una manera aparentment capriciosa, Casacuberta també les assenyala arnb una nota a 
peu de pagina. Una edició diplomatico-interpretativa hauria tendit a mantenir els errors al cos del 
text i hauria donat en nota les correccions o les explicacions. Casacuberta, en canvi, entra en el 
terreny critic de la distinció entre errors mecinics que cal corregir i errors significatius (com les 
paraules mal usades que denoten desconeixement) que val la pena de conservar al text final. 
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accentuació grifica, ús de la dieresi i de l'apostrof, ús de les majúscules. M'he 
limitat, doncs, a separar i a unir paraules quan ha estat convenient, a emprar 
la lletra cursiva i les cometes com en les edicions normals, i a regularitzar la 
puntuació, així com l'ús dels signes d'interrogació i admiració .~~~ 

Els criteris definits per Casacuberta només es poden qualificar, per la seva 
barreja, de diplomitico-interpretatius: és diplomitic el criteri de respectar l'ac- 
centuació, les dieresis, les majúscules i els apostrofs del text; en canvi, són 
interpretatius els criteris de separar les paraules i de regularitzar la cursiva, les 
conietes, la puntuació i els signes d'interrogació i admira~ió.~' Val a dir que 
Casacuberta va poder aplicar criteris corrents en l'edició de textos medievals, 
perO inusuals en la de pre-fabrians, perque els textos que editava eren inedits o 
de earicter personal, és a dir, no adrecats al gran p ú b l i ~ . ~ ~  

Qualsevol edició que vulgui respectar els usos formals del testimoni que 
edita (provinguin de l'autor o no, siguin manuscrits o editorials) ha de definir, 
con1 fa Casacuberta, uns criteris de transcripció que, entre la fixació diplomitica 
i la intervenció interpretativa, poden fluctuar en la intensitat d'aquesta última. 
Aqiiesta fluctuació es pot observar en la mateixa tradició inaugurada per Casacu- 
berta, tot i que ell, al llarg de la publicació de l'Epistolan'de Jacint Verdagger, es va 
mantenir sempre fidel a l'equilibri diplomitico-interpretatiu definit als Escrits 
inidit~.~' També Joan Torrent i Fibregas, coeditor amb Casacuberta de 17Epistolari 
verdagueria a partir del segon volum, va seguir aquests principis a l'hora de 
publicar, com a continuació del primer llibre d'Esmits inidits editat per Casacuber- 
ta, el Colom de Verdaguer: Torrent i Fibregas hi va continuar les normes 
establertes per Casacuberta tant pel que fa a la reproducció del text «amb la 
mixima fidelitatn40 com pel que fa a les convencions amb que anota les variants a 
peu de pagina i les correccions en apendix. Darrerament, pero, la tradició 
inaiigurada per Casacuberta ha tendit a adoptar criteris més interpretatius que no 
pas diplomitics: a la seva edició de Brins d'espEgol, feta a partir dels manuscrits dels 
poemes i prescindint dels possibles testimonis editats, Amadeu-J. Soberanas ha 
regularitzat la puntuació, pero també, a diferencia de Casacuberta i de Torrent i 
Fibregas, els accents, els apostrofs i els punts volats, i fins i tot ha afegit «la e a 
l'article masculí singular i als pronoms en els casos en que hi és el id ida^.^' 
Soberanas ha fet continuar aquesta tendencia, inspirada pels criteris interpreta- 
tius d'«Els Nostres Classics)), dins la nova etapa de la ((Biblioteca Verdagueriana)) 
sota la seva direcció, etapa iniciada per Narcís Garolera amb l'edició d'kcur- 

36. Ibid., p. 9. 
37. La barreja és, en aquest cas, una mica estranya: no sembla gaire raonable, per exemple, 

regularitzar la puntuació i deixar intocada l'accentuació. De vegades, l'excés d'escrúpols diplomatics 
obliga Casacuberta a aclarir el significat del text en nota. 

38. El mateix Casacuberta escriu, tot i que referint-se només a la selecció dels textos, que «la 
present edició s'adreca preferentment als estudiosos: als de l'obra i de la vida de Verdaguer i, en 
general, als de la literatura catalana del segle dinove)) (ibid., ps. 7-8). 

39. Cf: Epistolati de Jadnt Verdaguer, volum 1, transcripció i notes per Josep Maria de Casacuberta 
(Barcelona 1959), ps. 6-7. 

40. Torrent i Fabregas es limita, segons escriu el1 mateix, a ~normalitzar 1'ús de les majúscules, 
signes de puntuació, d'interrogació i d'admiració, i a resoldre les abreviatures)) (Esm'ts inidits de 
Jacint Verdaguer, volum 11, Colom, transcripció i estudi per Joan Torrent i Fibregas, Barcelona 1978, 
p. 37). L'única diferencia de signe interpretatiu respecte a Casacuberta és la regularització de les 
majúscules. 

41. Jacint VERDAGUER, Btins d'esp&ol, primera edició preparada per Amadeu-J. Soberanas 
(Tarragona 1981). Aquest últim criteri, de fet, va més enlla del que es pot considerar interpreta- 
tiu. 

50 Estudis i assaigs 



sions i viatges de Verdaguer,"' la qual presenta: regularització de les majúscules, de 
l'ús del guionet, de l'accentuació i de la p ~ n t u a c i ó ; ~ ~  i resolució de les aglutina- 
cions també segons «Els Nostres Classics)): ús de l'apbstrof quan la normativa ho 
permet i ús del punt volat quan l'aglutinació no té reflex grafic actual. El tomb 
impres per Soberanas a la ((Biblioteca Verdagueriana)) s'ha vist confirmat arnb 
l'edició de les Rondalles de Verdaguer a cura d7Andreu Bosch i Rodoreda 44 i dels 
Manusuits verdagmians de revelacions, exorcismes i vixions arnb transcripció a cura de 
Joan A. Paloma.45 

En parlar de la fixació crítica de les llicons substancials duta a terme per 
Casacuberta als Escrits inidits de ]a& Verdaguer, he fet referencia a la correcció 
d'errors mecanics i a la restitució de llicons perdudes. Aquestes intervencions, 
obligades en una edició crítica, comporten problemes pel que fa al tractament 
formal que se'ls ha d'aplicar. A la Narracio' I dels Esmts inidits, per exemple, 
Casacuberta es troba arnb la llicó y fadrins, evidentment mancada d'article, i 
decideix reconstruir-la arnb la forma y lsfadrns 46 -és a dir: Casacuberta no tan 

42. Cf: Amadeu J. SOBERANAS, «Els Nostres Clacsics)), ((Biblioteca Renaixenfa)) i ((Biblioteca Verdagueria- 
na»: reali&acions i projetes, ((Llengua & Literatura)), núm. 4 (1990-1991), ps. 579-587 (esp. ps. 
586-587). Curiosament, Casacuberta va mantenir sempre els escnípols diplomatics de cara a l'edició 
de Verdaguer, i no es va atrevir a aplicar-hi arnb tota franquesa els criteris interpretatius instaurats a 
«Els Nostres Clissic~», també sota la seva direcció. 

43. Cf: Jacint VERDAGUER, Excursions i via&es, voolm 1, a cura de Narcis Garolera (Barcelona 
1991), ps. 285-288. Per motius que més endavant exposaré, Garolera ha decidit, com fa Soberanas a 
Brins d'espdol, editar els manuscrits dels textos i, llevat dels casos en que ha estat impossible, 
prescindir dels testimonis editats. Tot i que Garolera segueixi el criteri interpretatiu de regularitzar 
I'accent asegons la normativa ortogrifica actual)), el respecte pels usos formals de l'autor I'ha obligat 
a introduir grafies que poden ajudar a trencar I'excés d'adaptabilitat pel que fa a aquestes qüestions: 
per exemple, Garolera ha accentuat formes com éran o, en el cas de la dikresi, només I'ha 
regularitzada quan l'autor no la indica mitjancant una hac. Aixo no vol dir, és clar, que hagi estat 
solucionat el problema d'accentuar arnb les normes actuals un text que representa arnb un sistema 
diferent (normalment no regular) la tonicitat de les síl.labes i el grau Cobertura de les vocals. Pel 
que fa a la puntuació, la norma és la de regularitzar-la segons els usos actuals, més que no la de 
preocupar-se per reflectir les particularitats originals del text segons les convencions actuals. Aquest 
tractament lliure de la puntuació s'empara en la tradició de les edicions de textos medievals, 
tradició que es justifica per I'absencia de puntuació d'aquests textos o, si hi és, per la seva naturalesa 
purament declamatoria. En  el cas de textos moderns i contemporanis, pero, seria bo un major 
respecte per la seva puntuació, practicament identica a I'actual, sempre parant atenció a la 
necessitat/dificultat d'adaptar usos tipografics antics (per a un tractament de la puntuació més 
respectuós del que és habitual, 4 Raimon CASELLAS, Els sotsferéstecs, a cura de Jordi Castellanos, 
Barcelona 1993, esp. ps. 39-42). 

44. També en aquest cas, Bosch i Rodoreda ha editat els manuscrits i no pas els testimonis 
editats, criteri justificat pel caracter postum d'aquests últims. L'edició de les Rondalles normalitza I'ús 
de les majúscules, la separació de mots, els signes de puntuació, d'interrogació i d'admiració, i resol 
les abreviatures, I'apostrofació i I'accentuació (cf: Jacint VERDAGUER, Rondalles, a cura d'Andreu 
Bosch i Rodoreda, Barcelona 1992, p. 108). Un altre tema seria el del manteniment per a la ' 
((Biblioteca Verdagueriana)), des de Torrent i Fabregas fins avui dia, del sistema usat per Casacuberta 
(«var.ant.», «var.post.», etc.) per indicar la relació de les variants arnb el text establert, sistema 
necessitat d'una urgent actualització. 

45. El volum és a cura de Josep Junyent i Rafart (Manusm'ts verdaguerians de revelacions, exorcismes i 
visions, volum 1, Liibretes de visions de Teresa, Barcelona 1994). 

46. Esm'ts inidits de Jacint Verdaguer, op. cit., p. 108 (línia 17) i, per a la reconstrucció, p. 309. Val a 
dir que Casacuberta és més caut a I'Epistolari, on l'estadi original del manuscrit és indicat només a 
peu de pagina i mai en apendix, que als Esn'ts inidits. A A'Epistolari Casacuberta tendeix a indicar 
entre claudators al text les seves reconstruccions, encara que, quan el fragment és clarament 
recognoscible, ho fa tan sols arnb una crida a peu de pagina. Naturalment, en els casos en que és 
impossible reconstruir les paraules, Casacuberta es limita a apuntar possibilitats en nota del tipus: 
«Ací deu mancar un substantiu com "campanar")) (carta 2, de Francesc Masferrer a Verdaguer, op. 
cit., p. 17, n. 10). Als E s n t s  inidits, en canvi, és capa$ de substituir n z  d agost per A guinz d agost 
indicant-ho només a l'apendix (op. cit., ps. 196 i 310). 
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sols reconstrueix una llicó substancial (article determinat masculí plural), sinó 
que, per tal de mantenir la coherencia de la seva edició, ho fa amb la forma 
externa que li hauria donat l'escriptor. Es tracta d'una opció que no és pas 
obligatoria, ja que el tractament formal de les restitucions critiques (que poden 
ser purament conjecturals o poden procedir d'altres testimonis) presenta el mateix 
venta11 de possibilitats que l'establiment formal del text en general: poden ser 
maritingudes en el seu estadi original si provenen d'un altre te~timoni:~ i, tant si 
són recuperades d'un altre testimoni com si són conjecturals, poden ser modernit- 
zades o bé adaptades a la forma general instaurada per al text. Són, naturalment, 
opclons independents del caricter manuscrit o editat dels testimonis. 

L'editor d7un text pre-fabrii pot optar, si els testimonis no presenten usos 
forrnals originals de l'autor, per intentar reconstruir aquests usos. En el cas dels 
testimonis manuscrits, normalment, aquesta operació no caldri, ja que la majoria 
d'aquests manuscrits >eran a~tografs.~' Per als textos editats, pero, el panorama 
canvia radicalment. Es cert que, en alguns casos, ens podem trobar amb textos 
publicats segons les indicacions i el control estrictes de l'autor, textos als quals 
se'ls podri aplicar la mateixa consideració cultural que a un manuscrit autograf: 
en trobem un exemple en la recent edició de l'obrapoitica de Tomas Aguiló a 
cura de Joan Mas i Vives, on el respecte formal per l'últim text editat es justifica 
per la bekligerincia i l'atenció amb que Tomas Aguiló defensava el seu sistema 
~ r t o g r i f i c . ~ ~  Normalment, pero, els textos són publicats segons els usos tipogra- 
fics generals de I'editorial, i no pas segons els de l'autor, i aleshores la restitució 
de les llicons formals de l'autor obliga a un procés de reconstrucció. En el cas 
d'una obra que presenti un testimoni manuscrit i un o més testimonis editats, el 
filoleg, si construeix el text crític a partir d'un dels testimonis editats, pot optar 
per reintegrar els usos del manuscrit al text que el1 hagi establert. L'operació 
tindra més possibilitats de reeixir com menys diferencies hi hagi entre les llicons 
substancials del testimoni editat i les del manuscrit, diferencies que, deixant de 
banda els problemes d'errors i de Ilacunes, es poden deure a la introducció de 
noves llicons en galerades o, en el cas que el testimoni editat no es basi en el 
manuscrit sinó en edicions precedents, al procés de reelaboració de l'obra. Si un 
text presenta més d'un testimoni manuscrit amb usos formals diferents, apareix 
el problema de quin privilegiar-ne: el més recomanable, si no hi ha cap interks 
especial a recuperar-ne un altre, és triar-ne el més proper temporalment al 
testimoni editat pres com a base per a l'establiment del text i, sempre que es 
corisideri oportú consignar-les, relegar a l'aparat crític les variants formals dels 
altres manuscrits. 

En els casos en que no existeixen manuscrits de l'obra, 170peració de 
reconstruir la grafia original del text esdevé gairebé impossible. Hi ha la 
poiisibilitat de recórrer, si existeixen, a manuscrits d'altres obres coetanis a la 
redacció del text i, a partir d'un estudi comparatiu dels usos grafics de l'autor i 
dels de l'editorial, intentar una reconstrucció de com devia ser aquesta suposada 

47. Les edicions de textos medievals basades en un codex optimu~ solen adaptar a la grafia 
d'aquest codex les Ilicons procedents d'un altre manuscrit sempre que siguin breus i, en canvi, 
respecten la grafia original dels fragments introduits que siguin extensos, cosa en teoria també 
possible per als textos pre-fabrians. 

48. Aquest és el gran tret distintiu respecte als textos medievals, que normalment presenten 
famílies de manuscrits no autografs. 

49. Tomas AGUILÓ I FORTEZA, Obrapoitica, edició critica de Joan Mas i Vives (Barcelona 1993). 
Aquesta edició és el volum VI de la ((Biblioteca Renaixenqan, dirigida per Amadeu-J. Soberanas, i el 
seu respecte diplomatic per la tessitura grifico-fonktica del text la fa equiparable a les edicions 
verdaguerianes que provenen de la tradició de Casacuberta. 
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grafia original. És una operació, pero, que depen d e l ~  instruments de que pot 
disposar el filoleg per distingir quins usos formals pertanyen a 17editorial i quins 
pertanyen a l'autor,5O i la seva poca fiabilitat la pot deixar ficilment fora dels 
imbits de la filologia estricta. Una altra opció, menys arriscada perb tampoc no 
gaire segura, seria, si n'hi ha més d'un, triar la forma grifica del testimoni editat 
que es consideri més propera a l'original de l'autor i, com en el cas d'un 
manuscrit, aplicar-la al text crític establert pel filoleg.51 

Fins avui dia, encara no s'ha dut a terme d'una manera total la reconstrucció 
dels usos formals originals d'un text pre-fabrii editat. Narcís Garolera, pero, ho 
ha fet parcialment a la seva edició de les Exmrsions i viatges de Verdaguer. 
Garolera ha considerat que les edicions dels textos que formen el volum eren 
totalment alienes a la voluntat de l'autor i ha editat els manuscrits autografs de 
Verdaguer a partir, com ja he dit, de criteris interpretatiu~.~~ En el cas dels textos 
a editar «per als quals no oferien prou garanties els corresponents manuscrits, o 
aquests eren inexistents o ikl~calitzables»,~~ Garolera no ha optat per una recons- 
trucció formal hipotetica, sinó que s'ha resignat a considerar ((impossible mante- 
nir una fidelitat absoluta a les grafies de l'autor, ates que en la publicació 
d'aquells textos s'aplicaren criteris ortogrifics diferents dels de V e r d a g u e n ~ ~ ~  En 
algun moment, pero, Garolera s'ha atrevit a restituir formes a partir d'autografs 
d'altres textos quan li ha semblat molt evident la interpolació de l'editor, com el1 
mateix ho adverteix: 

«Pel que fa a la resta de proses, reprodueixo l'edició de "La Ilustració 
Catalana", sense incorporar-hi la variant introduida per la posterior edició en 
volum, que considero una variant de tradició. Hi esmeno, tan sols, les errates 
tipogrifiques i les possibles llicons erronies de l'original, i substitueixo les 
variants introduides per l'editor (pera, hdmens, mes ...) per les corresponents 
formes verdaguerianes habituals, documentades de manera sistemhtica als 
autografs de textos similars, i respectades, si més no, pel seu primer edi- 
tor.» 55 

50. Per discernir aixb, són d'inestirnable ajut la presencia de galerades i/o paginades revisades 
per I'autor o pels editors i cornentaris seus o d'altri en Ilibretes, cartes, etc., sobre les característiques 
de l'obra. De tota manera, I'estadi actual de la filologia catalana no perrnet prendre decisions gaire 
ferrnes en aquest sentit, ja que caldria, pel que fa als textos pre-fabrians, posseir investigacions 
concretes sobre les editorials dels segles XIX-XX: estudiar-ne els criteris d'edició, els usos 
tipogrifics i tecnics, saber qui eren els correctors i corn treballaven, etc. 

51. W.W. Greg, a I'article citat, defensa que, quan la tradició presenta diversos testirnonis 
d'irnprernta, es poden fer servir exernplars diferents d'una obra corn a testirnonis privilegiats o de 
referencia: un per a l'establirnent de les llicons substancials i un altre per a I'establirnent de les 
Ilicons forrnals. 

52. CJ?, en canvi, Lluisa PLANS, Proposta metodoldgicaper a fesfudi dels articles de Verdaguerpubljcats als 
penodics, ({Anuari Verdaguen), núm. 6 (1991), ps. 55-60. Plans creu que, en el cas dels articles #En 
defensa prdpia, cal privilegiar I'últirna edició publicada en vida de I'autor i usar els rnanuscrits per 
establir-ne la gestació, pero no dóna indicacions de quin hauria de ser el tractarnent formal d'una 
edició d'aquesta rnena. Ha de ser cada cas particular el que indiqui la conveniencia de triar els 
rnanuscrits o les edicions a I'hora d'editar un text. 

53. Excursions i viatges, op. cit., p. 285, n. 39. 
54. Ibid., ps. 285-286. 
55. Ibid., ps. 282-283. Garolera es refereix a les proses de La ennita del Mont, les quals edita a 

partir de «La Ilustració Catalana)) llevat de Les caramelles, editada a partir de «La Veu del Montser- 
rat». Garolera substitueix aquests rnots per les formes per, ruines i homes (4 Jacint VERDAGUER, 
Extursions i via&es, volurn 11, a cura de Narcís Garolera, Barcelona 1991, ps. 283-317). 
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L'edició de les Exnrrsions i viages és un exemple de les dificultats d'editar textos 
pre-fabrians que presenten testimonis manuscrits i impresos.56 Tanmateix, si Garole- 
ra no hagués pogut recórrer, en la majoria dels casos, a l'expedient de publicar el 
mariuscrit original dels textos que editava, hauria hagut de procedir, per tal de 
maritenir la seva voluntat de distingir les llicons originals de l'autor de les dels seus 
editors, a una operació reconstruaiva d'un abast molt diferent que ara, per l'escas 
emt>alum dels textos sense autografs de referencia, ha aplicat d'una manera molt 
tímuda. D'altra banda, Garolera estableix documentalment un punt de partida per a 
la seva edició que no sempre és facil de demostrar: la despreocupació de l'autor pel 
que fa a la publicació dels seus textos.57 Cal tenir en compte, pero, que en la majoria 
dels casos aquesta indiferencia, encara que sigui documentada, no deixa de ser una 
mena de consentiment. El problema és, de fet, doble: per una banda, establir el grau 
de consentiment o de rebuig de i'autor respecte al tractament que fan els editors de 
l'aspecte formal del seu text; per i'altra, discernir i'autoria real de les llicons. Davant 
d'un text que presenti testimonis formals editats i manuscrits totalment diferents, el 
filoleg sempre pot optar per les llicons del manuscrit: la tria, pero, no es pot fer 
sense recanca llevat que es disposi del rebuig explicit de l'autor als seus editors. Una 
altra solució és prescindir d'aquesta casuística i decidir mantenir, existeixin o no 
manuscrits, les Ilicons formals del text privilegiat per a l'establiment de les llicons 
s~bstancials.~~ En el cas de les obres d'un autor publicades a diferents editorials o en 
diferents noments, perb, aixo comportara una diversitat en les llicons formals que, 
com que no és causada pel mateix escriptor, pot provocar desconcert o incomodi- 
tat.59 Aquest és un dels motius que ha propiciat la proposta de publicar les obres de 
Verdaguer, tant les editades com (per coherencia) les inedites, amb una ortografia i 
puntuació actualitzade~.~~ Aquest tipus d'opció, pero, que cal no confondre amb la 
nomativitzadora, la tractaré en el proxim apartat. 

Abans d'entrar-hi, voldria plantejar el problema de quins són els límits a 
partir dels quals es pot fer problematic parlar de criteris diplomitico- 
interpretatius de transcripció aplicats als textos pre-fabrians. Recentment, Anna 
Maria Blasco ha fet una edició crítica de l'epistolari Maragall-Pijoan a partir 
d'aquests criteri~.~'  Blasco, pero, ha volgut, en el cas de les combinacions 
pronominals, conjuminar el respecte per la grafia de l'original amb la voluntat de 

56. Cf:, per exemple, les dificultats per establir la paternitat de les variants dels diferents 
testimonis de la prosa A vol d'aucell (Jacint VERDAGUER, Excursions i viatges, volum 1, op. cit., ps. 276- 
281). 

57. Ibid., ps. 42-43 i, per al seguiment de cada text concret, ps. 267-288. 
58. Cf:, en aquest sentit, L'Atidntida de Jacinto Verdaguer, primera edición crítica según dos manuscritos 

autúgrafosy lar ediciones de 1877 i 1878preporadapor Eduardo J q e n t  i Martín de Riguer (Barcelona 1946), 
que edita el text de 1878 respectant-ne totes les llicons formals. Naturalment, aquesta opció és, des 
del punt de vista conceptual, diferent de la que respecta uns usos editorials que han estat creats per 
l'autor, com és el cas de Tomas Aguiló que ja he comentat. 

59. El mateix passa amb les llicons substancials, amb una procedencia no sempre identificable, 
perb el problema ja no és tan «visual». 

60. Cf: Pere FARRÉs/Joaquim M o ~ ~ S / R a m o n  P I ~ ~ o ~ / R i c a r d  TORRENTS, Per a una edicid de les 
obrrs completes de Jacint Verdaguer, ((Anuari Verdaguen), núm. 2 (1987), ps. 187-203. Cf: també inja,  n. 
82. La tradició inaugurada per Casacubeaa i continuada per Torrent i Fibregas i per Soberanas s'ha 
aplicat fins ara a l'edició de manuscrits autbgrafs o de textos editats controlats per l'autor, i ha pogut 
esquivar tant el problema d'haver-se de mantenir fidel a unes l l i~ons formals de procedencia 
editorial com el de la manca d'unitat d'aquestes Ilicons en els casos en que no són justificades pel 
seu valor testimonial. 

61. Cf: Anna Maria BLASCO I BARDAS, Joan Maragall i Josep Pgoan. Edició i estudi de l'episfohti 
(Barcelona 1992), Criteris d'edició a les ps. 43-45. L'edició 6s critica en el sentit en que l'he definida, ja 
que la curadora afegeix o suprimeix lletres i paraules i relega a l'aparat de notes els segrnents ratllats 
i, c:n general, les vacil.lacions dels manuscrits. 
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deixar constancia del nombre d'elements pronominalitzats. Aixo l'ha portada a 
unificar les formes Iíhi, l hi i lhi en lthd quan corresponen a dos pronoms i en la 
forma lhi quan corresponen a un pronom, a mantenir la forma li quan correspon 
a un sol pronom, i a convertir li en i'i quan correspon a dos pronoms (el mateix 
ha fet arnb les formes mJhi, sJhi i n'hr). En aquestes correccions, Blasco no s'ha 
guiat per la pruija de corregir l'original segons la normativa, sinó per la de 
clarificar els usos linguístics dels originals de cara a facilitar-ne la lectura.62 Es 
evident que la voluntat de distintivitat comporta, en aquest cas, una redistribució 
de les llicons formals que sembla ultrapassar els límits interpretatius sense 
arribar, arnb tot, al desig normalitzador de que parlaré tot seguit. Es tracta, 
doncs, d'una actuació arnb una rendibilitat filologica (i de fet lectora) poc clara,63 
perb que posa de manifest el fet que, en el moment en que abandonem el pur 
terreny de les edicions diplomitiques, l'aplicació de criteris interpretatius als 
textos pre-fabrians presenta una munió de problemes específics encara per 
classificar que són de difícil solució i que fan que no se'ls puguin adaptar 
automaticament les línies interpretatives aplicades als textos  medieval^.^^ 

3.2. Tractament nomali-dor de les lkons +mah 

3.2.1. L'edició nbiana de la Nausica de Maragall 

Carles Riba ha estat qui més clarament ha definit des d'un punt de vista 
científic el problema filologic de l'adaptació a la normativa fabriana de les 
llicons formals d'un text pre-fabrii. S'hi va veure forcat a l'hora de realitzar la 
seva tesi doctoral, la qual va consistir en l'estudi i l'edició crítica de la Nausia de 
Maragall,65 obra pbstuma que presentava una historia textual relativament 
senzilla: se n'havia conservat un únic manuscrit autograf 66 del qual la família del 
poeta, després de la seva mort, havia fet treure una copia manuscrita que va 
servir per a l'edició de les Obres completes a carrec de Gustau Gili (1913), al 
damunt de la qual es va fer l'edició anomenada «dels fillsn (1936). 

62. Hi ha altres intervencions arnb aquesta intenció, com per exemple el tractament de les 
elisions, sotmeses a diferents apostrofacions i redistribucions. Algun dels criteris, corn el de 
rnantenir les grafies errbnies xsempre que no impedeixin una lectura correcta)) fa témer per la 
integritat del text. 

63. Cf: la ressenya de Gloria CASALS, que opina: ((Antinorrnatiu per antinormatiu, potser 
haurien estat preferibles les particulars solucions de Pijoan i Maragall que, al capdavall, ho escrivien 
corn ho escrivien perquk ningú no els havia dit encara com ho havien de feo> (((Els Margesn, núm. 
49, rnarc de 1994, p. 120). Casals tarnbé cita com a exernple la transforrnació de ((pujant pel Amo» 
en upujant pe' I'Arno)), d'un aspeae formal tan aberrant com el de les cornbinacions dels pronoms 
febles. 

64. Hem vist ja altres exernples que confirmen aquest fet: la puntuació, l'accentuació i les aglu- 
tinacions. 

65. Editada a Joan MARAGALL, Nausica, text establert sobre el manuscrit de I'autor arnb taula de 
variants i de les diverses redaccions per Carles Riba, edició a cura d'Enric Sulli (Barcelona 1983). 
La tesi va ser llegida el 12 de juliol de 1938, perb I'interks de Riba per la Na~sica de Maragall es 
remunta als anys 1917-1918, quan la va consultar de cara a la seva traducció de I'Odissea. 
Posteriorrnent, li va ser encarregat el prbleg sobre aquest text per a I'edició dels fills, escrit entre els 
anys 1935-1936, i per al qual, davant les deficiencies que va observar a la nova edició, es va decidir 
a consultar el manuscrit original, consulta que el va induir a dur a terme una edició rigorosa del text 
(cf: el que en diuen Enric SULLA a Nausica, op.tit., ps. 7-8, i el mateix RIBA, ibid., p. 59, n. 5). 

66. L'obra fou escrita en dues tongades: 5 de juliol - primera quinzena d'agost de 1908 i, a partir 
del vers 222 del segon acte, 15 de juliol - 3 de seternbre de 1910. Segons Riba, el manuscrit, arnb 
correccions puntuals perb sense cap revisió de conjunt, sernbla, llevat d'alguns passatges, de primera 
redacció. 
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Per tal d'establir filolbgicament el text de Na~sica, Riba va recórrer al 
manuscrit autbgraf del poeta, i va donar en aparat les variants d'autor contingu- 
des al manuscrit i les variants de tradició introduides en les edicions pos tu me^.^' 
El dubte, perb, se li va presentar a l'hora de decidir si s'havia de mantenir o no 
fidel a l'aspecte formal del manuscrit, ja que, escrit entre el julio1 de 1908 i el 
setembre de 1910, ((l'ortografia, la morfologia i el lexic del poema, i no s'oblidi, 
també la seva fonetica, són estranys a l'obra unificadora i codificadora de 
l'Institut d7Estudis Catalan~)) .~~ Riba creu que hi ha una única solució «que 
s'acordaria amb un criteri rigorosament científic: la pura transcripció de l'auto- 
graf».6Vanmateix, també creu que una transcripció d'aquest tipus no soluciona- 
ria «els problemes i exigencies)) que envolten l'edició del text de cara a un 
((públic general)). Riba no pot mirar-se la Nausica de Maragall com un mer 
document «de la nostra historia literaria)) apte tan sols per a ús i estudi d'erudits: 
«ha estat ara i adés viva damunt la nostra escena -fins allí on permetien, que no 
és gaire, les especials condicions del teatre catala-, i és viva, més segurament, al 
cor i al gust dels amants de la nostra poe~ia».~O 

Riba compren perfectament que ha estat la necessitat de no perdre per al 
públic general textos pre-fabrians de la categoria dels de Maragall el que n'ha 
justificat les edicions normativitzadores: davant la vivesa i l'actualitat de la 
Nausica maragalliana, escriu, n'ha resultat «en lectors i respectivament en editors, 
corn un desig instintiu de treure, diríem millor de salvar, la princeseta feacia i el 
seu beat ambient, del desordre en que apareixen a la passió de normalitat que fa 
vint-i-cinc anys s'esmerca a dignificar el nostre estil collectiu d'idi~ma)).~' La 
necessitat és plantejada com una exigencia del bon gust del lector, que ja no esta 
avesat al desordre pre-fabria: «Xoca, i és explicable, el poema d'un classic de la 
nostra llengua que no sempre s'ajusti, ans de vegades repugni, a la idea de 
perfecció que ens hem fet de la nostra llengua i de la nostra p0esia.1)~~ Riba, pero, 
s'aplica a cercar altres justificacions que, més enlla d'aquesta sensació de disgust, 
legitimin les intervencions normativitzadores que s'han produit en el text: 

«adhuc irrita, si es mira cronolbgicament, que hagi vingut a Maragall de tan 
pocs anys per a poder-hi ajustar creacions d'una tan prodigiosa i autentica i 
permanent riquesa poetica. En el cas de Natlsica, essent tan manifesta per a 
tothom que posi els ulls sobre el manuscrit una voluntat de justesa clhssica, la 
temptació d'acostar l'obra, almenys un poc més, el poc més que una darrera 
revisió de l'autor almenys ho hauria fet, a aquella justesa, ha esdevingut més 
forta; i ha estat excusa molt atendible per a cedir-hi una necessitat d'ordre 
diguem-ne pedagbgic: no desorientar un públic de teatre i de llibre, tan 
afanyós precisament d'anar ben o r i e n t a t . ~ ~ ~  

67. Es tracta, doncs, d'una edició critica, ja que discerneix el valor intencional de les diferents 
variants i de les caracteristiques (Ilacunes o errors) del text. Riba va haver de recórrer a la copia 
manuscrita (feta per diverses rnans) per a aquells passatges perduts del manuscrit o, en el cas del 
proerni, a I'edició Gili. 

68. Ibid., p. 57. Aquesta citació i les que segueixen són extretes de la part de I'estudi introductori 
de la tesi doctoral de Riba dedicada a exposar els criteris d'edició de Nausica (ibid., ps. 55-69). 

69. Ibid., p. 57. 
70. Ibid., p. 58. 
71. Ibid. 
72. Ibid. 
73. Ibid. 
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Segons Riba, doncs, la voluntat classicista del text perrnet suposar que, si hagués 
tingut temps, el mateix Maragall l'hauria adaptat a l'ordre de la normativa. L'argu- 
ment recolza, a més a més, en la insinuació que la poca distancia entre la mort de 
Maragall i la instauració de les normes fa encara més creible aquesta hipotetica 
correcció. Es traaa d'un raonament que cerca una justificació legitimadora emanada 
del mateix Maragall, pero que no és gens filologic, ja que es basa en la pura suposició 
d'intencions no documentades, i, a més a més, és forca falac: el problema de 
l'adequació normativa afecta tota l'obra de Maragall independentment de la seva 
voluntat més o menys classicista, i és tota I'obra el que havia estat normativitzat en 
les edicions postumes. De fet, Riba mateix s'adona que aquesta mena de raonaments 
serveixen sobretot corn a excusa per agombolar el motiu veritable que hi ha al 
darrere de l'afany normativitzador, el qual tampoc no és d'origen filologic: la por a 
desorientar un públic afanyós d'anar ben orientat -és a dir, i corn a resum del que 
porto dit fins ara: la difusió del text maragallii, obligada a causa de la seva actualitat 
literaria, no es pot fer sense una adequació lingúística, tant per motius de gust, ja que 
seria impossible apreciar-lo en la seva birbara forma pre-fabriana, corn per motius 
pedagbgics, ja que, en una situació de subordinació lingüística, cal donar al públic 
catali clissics literaris que serveixin també per aprendre gramitica o, almenys, que 
no la facin desaprendre. 

Ara bé: Riba compren i comparteix els motius que han portat els editors del 
text a intervenir-hi lingüísticament, pero no n7aprova la manera concreta corn 
aquesta intervenció s'ha dut a terme, ja que ha ultrapassat certs límits que el seu 
criteri filologic troba infranquejables: «la indiscreció ha operat, sempre al nostre 
entendre, no pas tant en 17impuls de normalització en el1 mateix, corn en el 
calcul de les possibilitats de realizar-la.»74 Segons Riba, «el revisor del text de 
17edició 1913 [possiblement Emili Guanyavents] ani  més enlli d'un ajustament 
ortogrific: va refer, per exemple, els versos que havien restat defectuosos en llur 
mesura)), i Joan Solervicens, el curador de l'edició dels fills, «ha ultrat l'adaptació 
ja en el terreny de la morfol~gia».'~ Tot i que hagi descartat una edició «per a ús 
exclusiu de filolegs)), Riba vol cercar uns criteris d'adequació normativa que 
mantinguin l'equilibri entre el respecte a la integritat filologica del text i la 
divulgació, és a dir que tampoc no descartin els filolegs. Sense dubte, aquesta 
preocupació per respectar el text ha estat accentuada pel caricter poetic de 
Nausica, ja que, segons Riba, els danys de l'adaptació a la normativa seran sempre 
majors en la poesia que en la prosa: 

«Pensi7s només, en catali, quina destrossa de versos pot sobrevenir de 
canviar per exemple l'article lo, avui considerat arcaic, per el, o les formes 
siklabiques dels pronoms personals febles per les asiklibiques; tal desinencia 
estranya als modes d'avui va lligada amb una rima; tal so parisit sosté tota 
una mesura. D70n la impossibilitat d'unificar segons unes normes gramaticals 
determinades un text poetic que els és anterior.»76 

74. Ibid., p. 59. 
75. Ibid. Segons Riba, pero, el més greu d'aquesta segona edició 6s que partís de Gili, «d'un text 

impres ja intervingut, acceptant-ne errors i esmenes sense consultar el manuscrit de I'auton). Riba 
cita, corn a exemple de la bondat de recórrer als manuscrits de les obres postumes, els treballs de 
Hellingrath i Seebass, gricies als quals s'ha pogut tenir un text autkntic dels poemes de Holderlin 
(ibid., p. 60, n. 7). 

76. Ibid. Segons Riba, qualsevol rnatís de so, en un poema per ser declamat corn és Nausica, t6 
valor estilistic, i arriba a escriure que I'ideal fóra «la reproducció en disc fonogrific impressionat pel 
mateix poeta)) (ibid., p. 63) .  El respecte pel so és el que explica, al cap i a la fi, la solució final que 
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L'argument és cert d'una manera general, perb no tant des d'un punt de vista 
esrrictament filologic, ja que normativitzar l'article lo d'un text en prosa també 
és, evidentment, una ((destrossa)). Es un argument, pero, que porta Riba fins a un 
altre que és forca més interessant: l'intent de normativitzar un text poktic 
anterior a les normes comporta, segons Riba, sempre una ((majar o menor 
inconseqükncia)), fet que dóna suport a la necessitat de respectar filolbgicament 
el text, ja que «inconseqükncia per inconseqükncia, és en tot cas la de l'autor que 
té drets preferents~ .~~ Riba dedica una part del seu estudi, justament, a analitzar 
les especificitats linguístiques de Maragall i les seves irregularitats, valuoses en 
elles mateixes perquk permeten aprendre coses dels mitjans expressius de l'autor, 
i que no han estat respectades a les dues edicions existents de Nausica. Segons 
Riba, Maragall es mou, en un equilibri inestable, entr,e la intuició de la llengua 
parlada i el respecte a la tradició literaria rebuda. Es aquest respecte el que 
explica, entre altres coses, que Maragall, en contra del mateix gmp de 
«L'Avenc», escrivísy i ab. La llengua de Maragall és, a més a més, vacillant, i 
Riba ho demostra amb diferents exemples de concurrkncies: les formes aquesv 
aqaet davant consonant o com a pronom (és a dir, quan la s no es pronuncia), 
siibjuntiu en e o en i, etc. Riba rebutja el criteri de respectar o no aquestes 
~aci~lacions a partir del grau de consciencia que pogués tenir Maragall a l'hora 
dksar-les, perquk el filoleg no pot decidir amb exactitud quin és aquest 
grau: 

((L'establidor d'un text, i més d'un text autoritzat per la propia ma de 
l'autor, opera, no sobre intencions estilístiques que cerquen realitzar-se, sinó 
sobre resultats estilístics ja fets. Era l'autor qui tria, si de cas volgué o pogué. 
Al seu editor ja no li és permks: la seva llibertat té per límit infranquejable el 
del manteniment de tots aquells resultats i de cadascun dels efectes que 
impliquen, plaguin o no plaguin al seu gust, estiguin o no d'acord amb els 
models de la seva 

D'aquesta manera, Riba defineix el que significa mantenir-se filolbgicament 
fidel al text, i el problema passa a ser, ara, establir quin és el límit a partir del 
qual l'adaptació del text a la normativa fabriana implica trencar aquesta fidelitat, 
quins són «els principis i el grau de l'adaptació)) a mig camí de la divulgació i de 
la filologia. Riba els defineix de la manera següent: 

((transportar el text a la nova ortografia, de manera que a base exclusivament 
dels mitjans regulars d'escriptura i segons els habits de lectura corrents en el 
públic culte al qual l'adaptació és destinada, el vers pugui ésser tret amb el so 
més acostat al que tingué per al seu mateix autor; a costa, si és necessari, 
adhuc d'introduir inconseqükncies en la grafia fixada per a determinats mots 

formulard Riba. Cai assenyalar, pero, que Riba regularitza la puntuació del manuscrit de Nausica, 
rnks declamatoria que no pas gramatical, d'una manera més aviat despreocupada, i declara: «No cal 
<{ir que, en establir el nostre text, és en aquest aspecte que ens hem sentit menys lligats a una 
fidelitat absoluta)) (ibid., n. 13). Tot i que hagi respectat certes particularitats com ((I'especial 
entonació de les interjeccions introductores de vocatiu)) i que hagi fet servir el manuscrit per 
restablir sentits alterats en les edicions per errors de puntuació, Riba segueix la tradició filologica 
general d'adaptar la puntuació del text (la seva lliyó formal sempre menys respectada, ja modificada 
lliurement en les edicions interpretatives) a la norma moderna. 

77. Ibid.., p. 60. 
78. Ibid., p. 62. 
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o formes de la llengua comuna. Aquest criteri, el tercer 79 i cabdal a quk ens 
hem subjectat per a 17establiment del text de Natlsca, comptat i debatut és el 
que es sol aplicar per a I'adaptació a l'ortografia comuna de textos dialectals o 
arcaics)~. 

Riba inaugura, així, una nova manera d'acostar-se als textos pre-fabrians des 
d'una perspectiva postfabriana. Renuncia tant a l'edició diplomatico-interpretati- 
va com a la normativització, i cerca en la fonktica la guia per a les seves 
correccions: cal deixar intactes els aspectes morfologics, lkxics o sintictics del 
text, i adaptar a la normativa tan sols els aspectes purament ortogrifics, límit que 
s'ultrapassa a partir del moment en quk el canvi ortogrific varia la pronúncia del 
text." D7aquesta manera, el text és rescatat del seu caricter pre-fabrii sense ser 
falsificat filol6gicament i se li dóna vida tant a nivel1 acadkmic com al del lector 
catala culte o, ja que Riba s'hi refereix amb aquests dos termes per indicar aquel1 
que és capas de llegir en catali, general.82 Una edició normativitzadora, en 

79. Els altres dos (que ja hem vist) són: la necessitat de recórrer a I'autbgraf per editar obres 
postumes com Nausica i el respecte al text, prescindint de la possible intencionalitat o no dels seus 
recursos estilistics. 

80. Ibid., p. 64. Riba té al darrere tota una tradició filologica catalana que, des del mateix inici 
de la Renaixenca, ha editat textos antics o dialectals a partir de criteris fluctuants entre el rigor més 
absolut i el desig de divulgació. «Els Nostres Classics» mateix, on Riba va col.laborar, presenta una 
voluntat divulgadora fins als volums XXI-XXVI, que cal considerar de transició (cf: Ramon 
ARAMON I SERRA, art. cit., ps. 231-232).E1 merit de Riba, pero, és haver aplicat criteris filoldgics 
d'edició no pas a autors antics o dialectals, sinó plenament contemporanis. Com a exemple de les 
dificultats que comporta aplicar aquests criteris a textos dialectals, cf: el recent Teatre dramitic de 
comenfaments delsegle XX, edició, introducció i notes de Remei Miralles i Josep Lluís Sirera (Valencia 
1993), i en general la «Biblioteca d7Autors Valencians)) on és editat el volum. Naturalment, els 
problemes apareixen en qualsevol text escrit en una forma (valenciana, barcelonina o d'arreu) 
allunyada de l'estindard escrit. 

81. Un altre problema és el de decidir que cal considerar variant respecte al text crític establert i 
entre els diversos testimonis. Riba, que en la seva edició parteix del criteri de no fer-hi constar les 
variants ortografiques, ha hagut de destriar quines ho eren i quines no. En canvi, a l'edició 
d'Eduard Junyent i Martí de Riquer de L'Athntida (op cit.) i a la de Joan Mas i Vives de I'Obrapoitica 
de Tomas Aguiló (op d.), I'aplicació de criteris diplomatics ha portat a donar com a variants també 
les incidencies omgrafiques, pero ja hem vist que Casacuberta tan sols consignava al seu aparat 
algunes de les Ilicons «de forma)) verdaguerianes (val a dir que, a diferencia del que fan aquestes 
edicions, filologicament el més correcte seria donar les variants substancials i les variants formals en 
aparats diferents [cf: Gianfranco CONTINI, Brmian'o di ecdotica, op. cit., ps. 43-45]). L'escmpolositat del 
filoleg a I'hora de consignar les incidencies del text i la mena de criteris editors adoptats són factors 
que comporten canvis en el que cal considerar variants (cf: els exemples prictics que planteja Jordi 
Castellanos a Raimon CASELLAS, Els sotsferésteccs, op. cit., ps. 39-40). Naturalment, tant les edicions 
diplomatiques com la de Riba mantenen sempre I'aspecte formal original de totes les variants en 
aparat. 

82. La proposta de publicar I'obra completa de Verdaguer amb ortografia normalitzada ha pres 
Riba i la seva edició de Nausica explícitament com a exemple, tant pel que fa a la voluntat de fer una 
edició que ~resulti útil tant per a I'estudiós del poeta com per al simple lecton) com pel que fa al 
metode de modificar ortografia i puntuació respectant els trets ~fonetics, morfologics, sintactics i 
Iexics)). (Ramon PINYOL I TORRENTS, Vers redíció miica de hbra complta de Verdaguer, aserra d'Om, - 

núm. 344, juny de 1988, ps. 57 [489]-58 [490]). L'article de Pinyol i Torrents va apareixer un mes 
abans del ja citat Per a una ediciómEca de /es obres completes de Jacint Verdaguer, pero tots dos neixen de la 
ponencia conjunta efectuada al Col.loqui sobre Verdaguer de 1986. Aquest segon article repeteix, 
sistematitzant-los i emparant-los un altre cop sota I'aixopluc de les cavil~lacions ribianes sobre 
Nausica, els arguments del primer a favor de la normalització de les obres de Verdaguer: la poca 
rellevancia de I'ortografia per a I'estudiós de la literatura i per al lingüista no especialitzar en la 
materia, la necessitat de coherencia formal per al conjunt de les obres completes, el caracter 
vacillant i lax de la puntuació al segle XIX, la impossibilitat material de reflectir la gran quantitat 
de variants ortografiques, les quals d'altra banda no aporten res de nou al coneixement dels textos 
de Verdaguer, i el fet que I'autor incorria, pel que fa a qüestions d'ortografia i puntuació, en oblits, 
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canvi, es preocuparia en primer lloc d'adaptar el text a la normativa, i el principi 
de no falsificació esdevindria secundari: un fre més o menys fort segons el grau 
de consciencia filolbgica del curador. L'operació de Riba, que es manté dintre 
dels límits de l'edició crítica, té incidencia tan sols en l'aspecte formal del text, 
mentre que la normativització ateny ja el terreny substancial de l'expressió 
liriguística de l'autor. Crec que una bona distinció terminolbgica seria la d'aplicar 
el nom de criteris normalitzadors o edicions normalitzadores a la intenció de 
Rxba (adaptació de les llicons formals del text), i reservar l'adjectiu de normati- 
vitzadora per a les edicions que fan una adaptació a la normativa que, en el grau 
que sigui, ultrapassa el nivel1 formal.83 

El tractament normalitzador de les llicons formals d'un text pre-fabrii obliga 
a distingir entre Ilicons substancials i llicons formals d'una manera molt concreta 
i, per tant, molt problemitica. El mateix Riba posa un seguit d'exemples perque 
s'entengui més bé el criteri general que el guia (la no falsificació de la tesitura 
fonktica del text), entre els quals es pot destacar: manteniment de la distinció 
entre aixidaixi i mentres/mentre perque Maragall fa servir així i mentre davant vocal 
qilan vol fer sinalefa i a i x i ~ ~ ~  i mentres quan no la vol fer o davant consonant; 
unificació de l'adverbi de lloc, que apareix hont, on i hon, amb les formes ont 
davant consonant i on davant vocal: així, la h i la t davant consonant, totes dues 
lletres mudes antinormatives, queden eliminades, pero es manté la t davant 
vocal, també antinormativa, perque té valor f b n i ~ ; ~ ~  substitució d'ab per la forma 
amb, la qual ((reprodueix justament la pronunciació indubtable de Maragall)); tria 
d'aquest com a única forma davant vocal o consonant perque la distinció fonktica 
que Maragall marcava (aquest/aquet) és perceptible asense necessitat de guia 
ortogrifica»; o la no correcció de les eles dobles ni de les altres alteracions 
fonetiques semblants en relació amb la n~rmativa. '~ 

El principi del respecte a la fonetica del text queda ben clar a partir dels 
exemples que Riba proposa, tot i que es puguin discutir algunes solucions 
concretes com, per exemple, la substitució d'ab per amb.87 Tanmateix, l'aplicació 

distraccions i omissions. A hores d'ara, encara no s'ha editat cap dels textos programats, pero 
aquesta iniciativa sera, sens dubte, la prova de foc de I'aplicació d'aquesta mena de criteris als autors 
pre-fabrians. 

83. En la introducció a Nausica, Riba parla en general de «i'impuls de normalització» (o 
d'uadaptació)) o d'aadequació))) que pot anar o no més enlla dels límits normalitzadors com els he 
definit, i en cap cas no usa «normativització». Tot i que inspirada en el discurs ribia, doncs, la 
distinció i la redistribució semantica és meva. 

84. Riba, pero, escriu aixz's i aixz' el que Maragall escriu m i s  i axi. 
85. Riba, per tal d'evitar que les normes corrents de lectura acabin per fer no pronunciar la t, 

siiggereix, en nota i de manera purament conjectural, escriure on-t-és, a la manera francesa. En la solució 
que adopta, pero, coses com «d'hon ve i ahont VA)) queden d o n  ve i a on va» (11, 135). 

86. C .  tots aquests exemples a Nausica, op. cit., ps. 64-66. 
87. No és tan clar que Maragall (ni els altres autors que ho feien) escrivis ab volent pronunciar 

atnb, fenomen que és independent del fet que Maragall digués amb quan parlava col.loquialment. 
Joaquim Casas-Carbó, per exemple, a l'article Estudir de /lengua catalana: Ab, amb &uinafoma deu 
adoptar lo modem catala literan? («L'Avens», 2.a epoca, any 11, núm. 10, 31-X-1890, ps. 222-229), dóna 
com a motiu per renunciar a la forma ab i'artificiositat que provoca l'intent de pronunciar-la, 
especialment en les recitacions teatrals. Se'm fa difícil creure que, a I'igual que passava al teatre, no 
s'intentés (tot i que moltes vegades, ben segur, inútilment) de pronunciar ab durant la recitació dels 
poemes guanyadors dels Jocs Florals. Els homes de la Renaixenca van generalitzar I'ús escrit d'ab per 
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estricta del respecte a la fonktica del text com a únic criteri possible per al 
tractament normalitzador de les llicons formals planteja alguns dubtes de carac- 
ter més general. Prenguem, per exemple, el cas-de 17adveFbi de lloc: la solució 
d7escriure ont davant vocal i on davant consonant respecta la pronúncia de 
Maragall, pero, fins a quin punt en respecta la llengua? Cal tenir en compte que 
la grafia pot reflectir o no les formes que adquireixen els morfemes segons el 
context fonic. Per exem~le, la crafia fabriana reflecteix les diferents realitzacions 

I ,  V 

de l'article femení singular determinat (la casa/Parn&a), pero no les de l'article 
indeterminat (una casa/*un'altra casa), ni les de l'adjectiu demostratiu singular 
masculí (aquest bome/*aquet cotxe). És evident que, tot i que des del punt de vista 
de la teoria lingüística ~ugu in  ser el mateix morfema realitzat de maneres " A " 
diferents, la representació més o menys precisa d'aquestes realitzacions crea en 
els usuaris de la llengua (i per tant en els escriptors) la consciencia de més o 
menys distintivitat linguística. El cas de l'adverbi de lloc maragallia és forca 
complicat: Maragall, que escrivia la majoria de les vegades 17adverbi amb t final 
anés seguit o no de vocal, no distingia graficament les dues realitzacions 
contextuals del morfema, una de les quals (pronunciar t davant vocal) ha estat 
bandeiada de la llenmia normativa. ~ a v a n t  d7aixo. Riba trenca les convencions 

u 

fabrianes per reflectir graficament l'entitat fonica de les dues realitzacions, pero 
estableix una distintivitat oaografica que Maragall no tenia. Em pregunto si 
alterar aquesta consciencia morfologico-ortografica, encara que es deixi intacte 
l'aspecte fonetic, no és anar més enlli dels límits normalit~adors.~~ 

Un altre cas que planteja dubtes d'aquesta mena,és el de les aglutinacions que 
comporten pkrdues d'elements vocalics, d'una gran varietat en el catala parlat. 
Els textos  re-fabrians tendien a marcar-les erificament en tota mena de clítics 

u 

(s'odien, agafa'l, no'l vull, veure'l noz) i en els casos d'aglutinacions dels mots forts si hi 
havia perdua d'un element del primer (altrlhome). Fabra va reduir drasticament 
aques&s marques oaografiques: ;a decidir escriúre amb la seva forma plena els 
mots foas en contacte (altre borne) i va introduir distincions segons la categoria i 
la relació dels mots: va restringir l'apostrofació al contacte entre clític i verb 
(s'odien, agafall), al contacte entre clítics (agafa-te1ls), o a les elisions provocades pel 
contacte dels articles el/la/en i la preposició de amb mots forts comencats per 
vocal o hac muda (I'bome, famiga, NAntoni, díbora), pero, en canvi, va adoptar la 
forma reforcada per als clítics que, sense tenir-hi cap dependencia sintactica 

mantenir-se fidels a la forma general antiga del catala, i devien acabar identificant la pronúncia 
culta de la conjunció amb I'absencia de la nasal. No crec, en tot cas, que en aquest procés influis cap 
fenomen oral popular: en algun moment, el catala medieval havia mantingut un equilibri estantis 
que tendia a reservar I'ús d'ab davant vocal i el d'am davant consonant, distinció documentada 
oralment encara al segle XX (cf: Joan COROMIKES, Diccionari etimologic i complementari de la llengua 
catalana, s.v. amb, Barcelona 1988). Ara bé: Riba fa aquesta substitució perque esta aplicant el 
principi del tractament normalitzador de les Ilicons formals, ja que el seu criteri, ben o mal usat, 6s 
fonetic, i no pas perque hi apliqui un principi d'adequació a la normativa. En  aquest sentit, cal tenir 
en compte que una mateixa modificació pot obeir a principis diferents. 

88. Segons Riba, hon només apareix tres cops a Nausica (op cit., p. 65): aquestes irregularitats, 
pero, dificulten la normalització, ja que s'han de mantenir o marcar d'alguna manera. 

89. Una possible solució seria mantenir la t alla on Maragall I'escrivia perb no la pronunciava, i 
marcar-la amb algun signe diacrític que indiqués que era muda també per a I'autor (Gianfranco 
Contini, per exemple, en la seva edició del poeta en llombard Bonvensin de la Riva, posa un punt a 
sota de les consonants i les vocals sense efecte prosodic [citat per Alfredo STUSSI, Nuouo auuiamento aqli 
studi difilologia italiana, op. cit., ps. 161-1621). D'altra banda, cal considerar el que dic com a simples 
suggeriments: un respecte excessiu a la grafia i a les seves implicacions (per exemple: marcar 
famílies etimologiques) destmiria la idea d'edició normalitzadora. 
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directa, presenten elisio amb el mot precedent a causa d'un fenomen fonktic (no 
el vull, veure el  ~ o z ) . ~ O  Es evident que, prosbdicament, tots aquests segrnents 
realitzen els fenomens de contacte vocalic inde~endentment de la seva marca 

I 

grafica. També en aquest cas, perb, ens podem preguntar si desfer les aglutina- 
cions segons el sistema fabrii no significa introduir una desvirtuació de la 
consciencia linguistica de l'autor que ultrapassa els Iímits normalitzad~rs.~' Cal 
anar amb molt de compte a l'hora de considerar corn a assumptes merament 
ortogrhfics aquests fenbmens, encara sense una casuística ad hoc des del punt de 
vista que ens ocupa.92 Com ja he assenyalat, les llicons morfolbgiques dels textos 
pre-fabrians han de ser considerades corn a llicons substancials, cosa que signifi- 
ca que cal respectar-les si es vol dur a terme una edició normalitzadora i no caure 
en la normativització. Riba era conscient d'aquest fet en la seva edició de 
Na~/.rica,~~ pero no va tenir en compte que una modificació de la grafia que no 
comporti cap alteració fonktica pot, en canvi, arribar a comportar una alteració 
en la consciencia morfolbgica de la llengua de l'autor. 

Els dubtes que he plantejat, si més no, ens poden fer veure que la fórmula de 
modificar l'ortografia sense que s'alteri la fonktica no és suficient per a dur a 
terme un tractament normalitzador de les llicons formals d'un text ~ r e - f a b r i i : ~ ~  
la fonetica n'ha de ser el punt de partida, pero no pas l'únic criteri. 

90. Cf: Mila SEGARRA, HIrtOtia de Porfogaja cataha, op. cit., p. 296. Naturalment, simplifico la meva 
exposició, ja que la realització grifica de les aglutinacions és un problema molt complex: presenta moltes 
vacil.lacions i diferents marques (espai en blanc, punt volat, guionet, ap6strof) en el catala pre-fabria i al 
llarg del mateix procés de creació de les normes ortografiques per part de Fabra. 

91. No em refereixo a la regularització de les marques grafiques de les aglutinacions, que han de 
ser efectuades ja en una edició interpretativa per tal de superar el pur nivel1 diplomatic (6 supra, n. 
28) i, evidentment, també en una de normalitzadora, sinó a l'afegit de vocals graficament elidides 
(convertir no'l en no ei). 

92. Altres casos problematics grafico-morfologics serien el de les contraccions de preposicions i 
articles (del home/de /'borne) o el de les aglutinacions sense cap fenomen de contacte vocalic. Jordi 
Castellanos, per exemple, a Raimon CASELLAS, E h  sotsflréstecs (op CZ~.),  decideix mantenir aquesta 
mena d'aglutinacions: abaix, aprop, aon iperaque Castellanos també manté, ja fora del fenomen de les 
aglutinacions, les perdues vociliques tipus per 'lli (tot i que transcrit per 112') ja que per alli seria 
pronunciat altrament, pero desfa les fusions que es mantenen en una ortografia actualitzada de 
manera implícita (que'm, transcrit que em), criteri fonktic que trobem ja a l'edició ribiana de Nausica, 
on, es mantenen les perdues tipus per 'lli (1,6) o les marques d'aglutinacions (curiosament de mots 
forts, corn si la seva separació fos més violenta) que Riba considera necessaries per marcar els 
contactes vocalics corn bon'hora (111, 35), pero no les que no alterarien la fonetica, corn no's nega, 
tr:tnscrita no es nega (111, 42), alhora que, per respecte als escnípols de l'autor, es mantenen les 
marques d'emmudiment consonantic: quefe (I,32) o canta. .. (I,33). Es possible que tots aquests criteris 
entrin dintre dels limits d'una edició normalitzadora, pero no automaticament. Davant, per 
exemple, d'un cas corn axi no'm, a l'editor se li presenten tres solucions: aixino em (normativitzadora), 
ai:ci no.m (interpretativa, segons el model d'«Els Nostres Classics))) i aixi no'm (diplomatica). El 
problema és decidir quina és l'opció normalitzadora: aixz'no em o bé aixino.m, decisió que pot arribar 
a deprendre també del tipus d'aglutinació. Pel que fa als altres casos, no és gaire clar que es puguin 
considerar normalitzadors ni el criteri de desfer les contraccions de preposicions i articles ni, 
sobretot, el de desfer les aglutinacions tipus abaix i aon, i transcriure, corn fa Riba (alterant la 
morfologia?), a baix i a on, i cauria dins la normativització corregir per 'lb en per allí, correcció que 
comporta una alteració fonetica. 

93. Recordem que rebutjava la dels fills perque havia «ultrat I'adaptació ja en el terreny de la 
morfologia)). 

94. En  posaré un últim exemple, pero aquest cop de tipus sintictic: Eduard VALENT~ I FIOL, a la 
seva edició critica del Cant e@ritua¿, declara acceptar les correccions introdu'ldes en les diferents 
varsions editades del text (tambe postumes) que no ((alteren el text autentic del poeta)) (Lagenesi del 
crCant e.pintual» de Maragall, ara dins Eduard VALENT~ I FIOL, Els clasics i la literatura catalana moderna, 
Barcelona 1973, ps.188-240, els criteris d'edició a les ps. 227-228). Aquest criteri, que 6s en el fons 
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el mateix de Riba: normalitzar allo que no alteri el so, porta Valenti i Fiol a acceptar la seguent 
correcció del vers 15: jo que voldria / Daturd á tants moments de cada dia del full manuscrit (deixo de 
banda les variants anteriors a aquesta versió), passa a ser a Seqiincies i a l'edició Gili atud a tants 
moments i és corregit a i'edició dels fills amb aturar tants moments. Segons Valenti i Fiol, que I'accepta, 
aquesta correcció no altera «ni el metre ni el sentit)) (ibid., p. 230), pero en realitat l'únic que no 
altera és el metre (o sigui, el so), ja que Maragall fa un ús intransitiu del verb en el sentit de 
((detenir-se en un indret)) (en aquest cas un moment del dia), i no pas, segons instaura la correcció, 
transitiu. 
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