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LLAA  PPÁÁGGIINNAA  LLEEGGIIBBLLEE  

  

nn  llaass  ppáággiinnaass  ddee  nnuueessttrrooss  lliibbrrooss  ssee  hhaacceenn  vviissiibblleess,,  aaddeemmááss  ddee  ppeennssaammiieennttooss,,  uunnaa  sseerriiee  ddee  

pprrááccttiiccaass  iinntteelleeccttuuaalleess::  nnuueessttrraa  ssoolleeddaadd  aall  lleeeerr  yy  aall  eessccrriibbiirr,,  llooss  rreeccuurrssooss  tteexxttuuaalleess  ddee  qquuee  

hhaacceemmooss  uussoo,,  llaa  ppaassiivviiddaadd  qquuee  rreesseerrvvaammooss  aall  lleeccttoorr,,  eell  rreessppeettoo  iirrrreessttrriiccttoo  aa  llaass  ppaallaabbrraass  

ddee  oottrroo  aauuttoorr,,  yy  mmuucchhaass  mmááss..  EEssttaass  pprrááccttiiccaass  ppaarrttiicciippaann  eenn  eell  mmooddeellaaddoo  ddee  llaa  ppáággiinnaa  

lleeggiibbllee  bbaajjoo  llaa  ffoorrmmaa  ddee  uunnaa  sseerriiee  ddee  ssiiggnnooss  yy  ccoonnvveenncciioonneess  ggrrááffiiccaass  yy  ddee  eessccrriittuurraa..  LLaass  

ppáággiinnaass  ccuummpplleenn  ccoonn  ttaall  ddiissccrreecciióónn  ssuu  ccoommeettiiddoo  qquuee  eenn  ggeenneerraall  ssuu  mmaayyoorr  mméérriittoo  eess  

hhaacceerr  ppaassaarr,,  iinnaaddvveerrttiiddaass,,  eessttaass  pprreemmiissaass..  QQuuiizzáá  eessttoo  hhaa  ccoonnttrriibbuuiiddoo  aa  ffoorrmmaarr  nnuueessttrraa  ccoonncceeppcciióónn  

ddeell  tteexxttoo  ccoommoo  uunn  pprroobblleemmaa  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  hheerrmmeennééuuttiiccoo  oo  eexxeeggééttiiccoo,,  aall  ddeejjaarr  eenn  llaa  ssoommbbrraa  

ttooddaa  eessaa  sseerriiee  ddee  rreellaacciioonneess  eessttaabblleecciiddaass  eennttrree  eell  lleeccttoorr,,  eell  eessccrriittoorr  yy  llaa  ppáággiinnaa  qquuee,,  aa  mmii  jjuuiicciioo,,  

ttaammbbiiéénn  ffoorrmmaann  ppaarrttee  ddee  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd..  

  

  EEss  ssoobbrree  eessttee  ccoonnjjuunnttoo  ddee  rreellaacciioonneess  ssoobbrree  eell  qquuee  ddeesseeaarrííaa  llllaammaarr  ssuu  aatteenncciióónn..  AAuunnqquuee  eenn  

llaass  ssiigguuiieenntteess  nnoottaass  eennccoonnttrraarráánn  eelleemmeennttooss  ddee  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  aannttiigguuaa  yy  mmeeddiieevvaall11,,  hhee  

pprreeffeerriiddoo  eell  ttéérrmmiinnoo  ""lleeggiibbiilliiddaadd""  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  ppooddeerr  ccoonnssiiddeerraarr  ddooss  ccoossaass  aaddiicciioonnaalleess::  aa))  uunnaa  

sseerriiee  ddee  ccoonnvveenncciioonneess  ggrrááffiiccaass  qquuee,,  ssiinn  sseerr  pprrooppiiaammeennttee  ppuunnttuuaacciióónn,,  ppaarrttiicciippaann  ddeell  

ddeesscciiffrraammiieennttoo  ddee  llaa  ppáággiinnaa;;  yy  bb))  llaass  mmooddaalliiddaaddeess  ddee  aapprrooppiiaacciióónn  ddee  llaa  ppáággiinnaa,,  llaass  qquuee  

ddeetteerrmmiinnaann  eenn  ccaaddaa  mmoommeennttoo  lloo  qquuee  eess  lleeggiibbllee..  EEnn  sseennttiiddoo  eessttrriiccttoo,,  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  eess  eell  uussoo  ddee  

                                                                                                                      
11  UUnn  ggrraann  nnúúmmeerroo  ddee  ffrraaggmmeennttooss  ddee  tteexxttooss  rreeffeerriiddooss  aa  llaa  
ppuunnttuuaacciióónn  aannttiigguuaa  yy  mmeeddiieevvaall  ssee  eennccuueennttrraann  rreeuunniiddooss  eenn::  
HHuubbeerrtt,,MM..11997700;;  ""CCoorrppuuss  ssttiiggmmaattoollooggiiccuumm  mmiinnuuss""..  BBuulllleettiinn  dduu  CCaannggee  
XXXXXXVVIIII;;  55--117711  yy  11997722,,  XXXXXXVVIIIIII;;  5555--8844..  
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cciieerrttooss  ssiiggnnooss  ddee  eessccrriittuurraa  ppaarraa  iinnddiiccaarr  eell  iinniicciioo,,  llaa  ccoonncclluussiióónn  ddee  ffrraasseess  yy  llaass  rreellaacciioonneess  eennttrree  ssuuss  

ppaarrtteess,,  ccoonn  eell  ffiinn  ddee  aappoorrttaarr  ccllaarriiddaadd  aall  sseennttiiddoo,,  gguuiiaannddoo  llaa  lleeccttuurraa..  EEnn  nnuueessttrrooss  ddííaass,,  ssuu  ffuunncciióónn  eess  

pprriimmoorrddiiaallmmeennttee  rreessoollvveerr  iinncceerrttiidduummbbrreess  eessttrruuccttuurraalleess  eenn  eell  tteexxttoo,,  sseeññaallaannddoo  mmaattiicceess  ddee  

ssiiggnniiffiiccaacciióónn  sseemmáánnttiiccaa  oo  llóóggiiccaa  qquuee  ddee  oottrroo  mmooddoo  ppooddrrííaann  nnoo  sseerr  ppeerrcceeppttiibblleess  aa  llaa  lleeccttuurraa..  PPeerroo  

ééssttaa  eess  ssóólloo  uunnaa  ddee  llaass  ffoorrmmaass  ddee  rreellaacciioonnaarrssee  ccoonn  llaa  ppáággiinnaa..  LLoo  qquuee  ddeesseeoo  aaqquuíí  eexxpplloorraarr,,  

ssiigguuiieennddoo  llaass  hhuueellllaass  ddee  ppaalleeóóggrraaffooss,,  hhiissttoorriiaaddoorreess  yy  ccooddiiccóóllooggooss,,  eess  oottrraa  ffoorrmmaa  ddee  rreellaacciióónn  ccoonn  

llaa  ppáággiinnaa  eenn  llaa  qquuee  llaa  vvoozz,,  llaa  mmeemmoorriiaa  yy  llaa  ddrraammaattiizzaacciióónn  ooccuuppaabbaann  eell  ffrreennttee  ddee  llaa  eesscceennaa..  LLaass  

ppáággiinnaass  nnoo  ssiieemmpprree  hhaann  ssiiddoo  ttaann  mmooddeessttaass  eenn  eell  ttiippoo  ddee  iinnffoorrmmaacciióónn  qquuee  ttrraannssmmiitteenn..  HHuubboo  uunn  

mmoommeennttoo  eenn  eell  qquuee  pprreetteennddiieerroonn  pprreessccrriibbiirr  uunnaa  gguuííaa  ddee  llaa  vvoozz  yy  uunnaa  oorriieennttaacciióónn  ppaarraa  llaa  eexxpprreessiióónn  

vviivvaa  ddee  llaass  ppaassiioonneess  yy  llooss  aaffeeccttooss  qquuee  aaggiittaann  llaa  vviiddaa  hhuummaannaa..  PPaarraa  ttrraattaarr  ddee  mmoossttrraarrlloo,,  eell  éénnffaassiiss  

aaqquuíí  nnoo  eessttáá  ppuueessttoo  eenn  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  eessccrriittuurraa,,  ssiinnoo  eenn  llooss  ffiinneess  yy  mmooddaalliiddaaddeess  ddee  pprroodduucccciióónn--

aapprrooppiiaacciióónn  ddee  llaa  ppáággiinnaa,,  ddoonnddee  ssee  hhaann  ccoonnffiigguurraaddoo  nnuueessttrrooss  hháábbiittooss  tteexxttuuaalleess..  

  

**  

  

  SSii  ssee  oobbsseerrvvaa  hhaacciiaa  eell  ssiigglloo  IIIIII  dd..cc..,,  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  ccoonntteenniiddaa  eenn  uunn  rroolllloo  ssee  ooffrreeccee  ccoommoo  

uunnaa  sseerriiee  ddee  ggrraannddeess  bbllooqquueess  ddee  lleettrraass  ccaappiittaalleess,,  uunncciiaalleess  oo  sseemmiiccuurrssiivvaass,,  ccoommpprriimmiiddaass  eenn  uunnaa  

ttrraammaa  cceerrrraaddaa  yy  ccoonnttiinnuuaa..  AAll  iinntteerriioorr  ddee  eessooss  bbllooqquueess  qquuee  ccoorrrreessppoonnddeenn  aa  ttóóppiiccooss  oo  tteemmaass,,  

ccuuaallqquuiieerr  ttiippoo  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  aaddiicciioonnaall  eess  eessccaassaa  oo  eessttáá  ccoommpplleettaammeennttee  aauusseennttee..  NNoo  ccaarreeccee  ddee  

aayyuuddaass  aa  llaa  lleeccttuurraa,,  ppeerroo  ooffrreeccee  ttaann  ppooccoo  aappooyyoo  qquuee  ppuueeddee  rreessuullttaarr  iimmppeenneettrraabbllee  ppaarraa  eell  lleeccttoorr  

mmooddeerrnnoo..  EEll  ffoorrmmaattoo  eenn  ddoobbllee  ccoolluummnnaa,,  lloo  mmiissmmoo  qquuee  aallgguunnaass  ddee  eessaass  aayyuuddaass,,  ttiieenneenn  uunnaa  ggrraann  

aannttiiggüüeeddaadd::  llaass  ppaauussaass  qquuee  mmaarrccaann  llaa  ddiivviissiióónn  ddeell  tteexxttoo  eenn  ttóóppiiccooss  eessttáánn  sseeññaallaaddaass  ccoonn  ggrraannddeess  
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bbllaannccooss  oo  ccoonn  oottrrooss  ssiiggnnooss..  LLaass  lleettrraass  qquuee  iinniicciiaann  eessooss  bbllooqquueess  eessttáánn  ddiiffeerreenncciiaaddaass  ccoonn  ccllaarriiddaadd::  oo  

ssoonn  mmaayyoorreess  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llaa  eessccrriittuurraa  ((lliitttteerraaee  nnoottaabbiilliioorreess))  yy//oo  ppuueeddeenn  eessttaarr  ccoollooccaaddaass  aa  llaa  

iizzqquuiieerrddaa  ddee  llaa  ccaajjaa  ddeell  tteexxttoo,,  ddeessbboorrddaannddoo  hhaacciiaa  eell  mmaarrggeenn..  EEss  rraarroo  eennccoonnttrraarr  aallgguunnaa  ddiivviissiióónn  ddeell  

eessccrriittoo  eenn  sseeggmmeennttooss  mmeennoorreess  ddeennttrroo  ddee  eessaass  ggrraannddeess  uunniiddaaddeess..  

  

  

  LLooss  tteexxttooss  pprreesseennttaaddooss  ddee  eessee  mmooddoo  nnoo  ssoonn  ddee  bbaajjaa  ccaalliiddaadd..  EEnn  eell  mmuunnddoo  llaattiinnoo,,  aall  mmeennooss  

ddeessddee  eell  ssiigglloo  II  dd..cc..  hhaabbííaa  aappaarreecciiddoo  eell  nnoovvuuss  lliibbeerr,,  uunn  rroolllloo  ddee  ppaappiirroo  ccuuiiddaaddoossaammeennttee  ddiisseeññaaddoo  yy  

eessccrriittoo  qquuee  ffáácciillmmeennttee  ppooddííaa  iigguuaallaarr  aa  ssuuss  eeqquuiivvaalleenntteess  ggrriieeggooss..  LLaa  aauusseenncciiaa  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  

oobbeeddeeccee  aa  oottrraass  ccaauussaass::  eell  aauuttoorr  nnoo  llaa  hhaabbííaa  iinncclluuiiddoo  ppoorrqquuee  hhaabbííaa  ddiiccttaaddoo  eell  tteexxttoo::  hhaassttaa  eell  ssiigglloo  

VV  dd..cc..  nnoo  hhaayy  eevviiddeenncciiaa  ddee  mmaannuussccrriittooss  aauuttóóggrraaffooss  yy  llaa  eessccrriittuurraa  ppeerrssoonnaall  ssóólloo  eess  ppeerrcceeppttiibbllee  

ccuuaannddoo  eell  aauuttoorr  aaggrreeggaa  aallgguunnaass  ccoorrrreecccciioonneess  aa  ssuu  ttrraabbaajjoo,,  oo  hhaaccee  ccoommeennttaarriiooss  mmaarrggiinnaalleess  aall  

ttrraabbaajjoo  ddee  aallggúúnn  oottrroo..  NNiinngguunnaa  ppuunnttuuaacciióónn  hhaabbííaa  ssiiddoo  aaggrreeggaaddaa  ttaammppooccoo  ppoorr  eell  nnoottaarriiuuss  oo  ppoorr  eell  

ssccrriibbaa,,  qquuiieenneess  eenn  llaa  ttrraannssccrriippcciióónn  aaccttuuaabbaann  ddee  mmaanneerraa  mmeeccáánniiccaa..  OObbvviiaammeennttee,,  ssee  eessppeerraabbaa  qquuee  

ffuueessee  eell  lleeccttoorr  qquuiieenn  eessttaabblleecciieerraa  llaa  sseeggmmeennttaacciióónn  eennttrree  oorraacciioonneess,,  ffrraasseess  yy  ppaallaabbrraass,,  lloo  mmiissmmoo  

qquuee  hhooyy  ppuueeddee  ppeeddíírrsseellee  qquuee  sseeppaarree  llaass  hhoojjaass  ddee  uunn  lliibbrroo..  LLaass  ppaauussaass  sseemmáánnttiiccaass,,  llóóggiiccaass  oo  

rrííttmmiiccaass  nnoo  aappaarreeccííaann  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  pprroodduucccciióónn  ddee  uunn  tteexxttoo  ssiinnoo  eenn  eell  mmoommeennttoo  ddee  llaa  

lleeccttuurraa,,  yy  hhaassttaa  eell  ssiigglloo  VVII  dd..cc..  ccuuaallqquuiieerr  ppuunnttuuaacciióónn  eemmpplleeaaddaa  eerraa  iinnsseerrttaaddaa  ppoorr  eell  lleeccttoorr,,  oo  ppoorr  eell  

ccooppiissttaa  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  ttrraannssccrriibbííaa  eell  eejjeemmppllaarr  aannttiigguuoo..  

  

  UUnn  tteexxttoo  eenn  ssccrriippttiioo  ccoonnttiinnuuaa  ttiieennee  uunnaa  sseerriiee  ddee  iinnccoonnvveenniieenntteess  ppeerroo  pprreesseennttaa  uunnaa  vveennttaajjaa::  

ooffrreeccee  aall  lleeccttoorr  uunn  eessccrriittoo  nneeuuttrroo  qquuee  rreeqquuiieerree  ddee  iinntteerrpprreettaacciióónn..  AA  ddiiffeerreenncciiaa  nnuueessttrraa,,  uunn  lleeccttoorr  
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aannttiigguuoo  ffuueessee  pprrooffeessiioonnaall  oo  pprriivvaaddoo  nnoo  rreecciibbííaa  ppaassiivvaammeennttee  uunn  tteexxttoo;;  ééll  ddeebbííaa  mmoossttrraarrssee  aaccttiivvoo  

aannttee  llaa  ppáággiinnaa  ppuunnttuuáánnddoollaa  aanntteess  ddee  ppooddeerr  lleeeerrllaa  yy  ppoorr  ttaannttoo  ppaarraa  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  rreeqquueerrííaa  ddee  

eexxppeerriieenncciiaa  yy  pprreeppaarraacciióónn..  NNoorrmmaallmmeennttee,,  nnoo  eerraa  ppoossiibbllee  lleeeerr  bbiieenn  uunn  tteexxttoo  qquuee  nnoo  ssee  ccoonnoocciieerraa  oo  

aall  mmeennooss  qquuee  nnoo  hhuubbiieessee  ssiiddoo  ccoommpprreennddiiddoo  pprreevviiaammeennttee,,  yy  llaa  lleeccttuurraa  iinnmmeeddiiaattaa  ddee  uunn  eessccrriittoo  

ddeessccoonnoocciiddoo  eerraa  ccoonnssiiddeerraaddaa  uunnaa  ffaaccuullttaadd  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa..  LLaa  ddiiffiiccuullttaaddeess  ddee  llaa  lleeccttuurraa  ssee  

ccoommppeennssaabbaann  aassíí  ccoonn  eessttaa  ppaarrttiicciippaacciióónn  mmeeddiiaannttee  llaa  ccuuaall  eell  lleeccttoorr  eessttaabblleeccííaa  eell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  

tteexxttoo  yy  ddeetteerrmmiinnaabbaa  llaass  ccaaddeenncciiaass  ddee  ssuu  eejjeeccuucciióónn..  SSii  llaa  pprreeppaarraacciióónn  pprreevviiaa  aa  llaa  lleeccttuurraa  nnoo  eerraa  

rreesseennttiiddaa  ccoommoo  uunnaa  lliimmiittaacciióónn  eess  ppoorrqquuee  sseerrvvííaa  ddee  pprreeáámmbbuulloo  aall  aaccttoo  eesseenncciiaall  ddee  llaa  lleeccttuurraa  

eexxpprreessiivvaa  eenn  vvoozz  aallttaa,,  aannttee  uunn  aauuddiittoorriioo  oo  aannttee  ssíí  mmiissmmoo..  

  

  AAll  aaggrreeggaarr  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  aa  ssuu  tteexxttoo  eell  lleeccttoorr  aannttiigguuoo  tteennííaa  eenn  mmeennttee  ddooss  ccoossaass::  pprriimmeerroo,,  

rreessoollvveerr  ppaarraa  ssíí  mmiissmmoo  aaqquueellllooss  ppaassaajjeess  qquuee  ppooddííaann  pprreessttaarrssee  aa  ccoonnffuussiióónn..  LLaa  ssccrriippttiioo  ccoonnttiinnuuaa  

ttiieennee  eell  iinnccoonnvveenniieennttee  ddee  ooffrreecceerr  aall  lleeccttoorr  iinnaaddvveerrttiiddoo  ppiissttaass  ffaallssaass::  ppuueeddee  hhaacceerr  qquuee  ttoommee  llaa  

úúllttiimmaa  ssííllaabbaa  ddee  uunnaa  ppaallaabbrraa  ppoorr  llaa  pprriimmeerraa  ssííllaabbaa  ddee  llaa  ssiigguuiieennttee  ((oo  aa  llaa  iinnvveerrssaa)),,  oo  bbiieenn  ppuueeddee  

iinndduucciirrlloo  aa  lleeeerr  ddooss  ppaallaabbrraass  ddoonnddee  ssóólloo  hhaayy  uunnaa  ((oo  iinnvveerrssaammeennttee))::  ""eess  ppoorr  eessoo  qquuee  SSeerrvviiuuss  

cceennssuurraabbaa  aa  DDoonnaattoo  ppoorr  hhaabbeerr  lleeiiddoo  ddee  mmaanneerraa  iinnccoorrrreeccttaa  eenn  llaa  EEnneeiiddaa  IIII,,779988::  ccoolllleeccttaamm  eexx  IIlliioo  

ppuubbeemm  ((uunn  ppuueebblloo  rreeuunniiddoo  ddeessddee  TTrrooyyaa)),,  eenn  lluuggaarr  ddee  ccoolllleeccttaamm  eexxiilliioo  ppuubbeemm  ((uunn  ppuueebblloo  rreeuunniiddoo  

ppaarraa  eell  eexxiilliioo))""..22  EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  eell  lleeccttoorr  aannttiigguuoo  tteennííaa  eenn  mmeennttee  llaa  ffuuttuurraa  ddeeccllaammaacciióónn  

eexxpprreessiivvaa,,  mmeeddiiaannttee  uunnaa  pprroonnuunncciiaacciióónn  bbiieenn  mmoodduullaaddaa,,  llaa  ccuuaall  eexxiiggííaa  qquuee  eell  tteexxttoo    ffuueessee  

ccuuiiddaaddoossaammeennttee  sseeggmmeennttaaddoo  eenn  ppaauussaass  aapprrooppiiaaddaass..  SSee  eessppeerraabbaa  qquuee  llaa  sseeggmmeennttaacciióónn  hhiicciieerraa  

                                                                                                                      
22  PPaarrkkeess,,  MM..BB..11999933;;  PPaauussee  aanndd  EEffeecctt..  PPuunnccttuuaattiioonn  iinn  tthhee  wweesstt..  
UUnniivveerrssiittyy  ooff  CCaalliiffoorrnniiaa  PPrreessss;;  1100..  
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rreessaallttaarr  llaass  vvaarriiaacciioonneess  ddee  llaa  eexxpprreessiióónn;;  QQuuiinnttiilliiaannoo  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  ssuuggeerrííaa  hhaacceerr  uunnaa  ppaauussaa  ccoorrttaa  

ddeessppuuééss  ddee  ddiirriiggiirrssee  aa  aallgguuiieenn  eenn  eell  ccaassoo  vvooccaattiivvoo,,  ppoorrqquuee  eessttee  ccaassoo  rreessuullttaa  ffáácciillmmeennttee  

sseeggmmeennttaabbllee  eenn  llaa  oorraacciióónn;;  ppeerroo  llaa  ppaauussaa  tteennííaa  ttaammbbiiéénn  cciieerrttoo  vvaalloorr  rreettóórriiccoo,,  ""eessppeecciiaallmmeennttee  

ccuuaannddoo  llooss  hhéérrooeess  hhoomméérriiccooss  ssee  hhaaccííaann  rreepprroocchheess  mmuuttuuooss  eenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  vvooccaattiivvooss,,  yy  hhaabbííaa  qquuee  

ddaarr  aa  ccaaddaa  uunnoo  ddee  ééssttooss  ssuu  pplleennaa  ffuueerrzzaa  ppoorr  sseeppaarraaddoo""..33  

  

  LLaa  lleeccttuurraa  eexxpprreessiivvaa  aarrrroojjaa  aallgguunnaa  iinncceerrttiidduummbbrree  rreessppeeccttoo  aa  llaa  ffrroonntteerraa  eennttrree  llaa  vvoozz  yy  eell  

eessccrriittoo..  DDee  hheecchhoo,,  eessttee  mmiissmmoo  bboorrddee  nnoo  eerraa  yyaa  ccllaarroo  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  eell  tteexxttoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  

ccoommppuueessttoo..  EEss  ppoorrqquuee  eell  aauuttoorr  hhaabbííaa  eessttaabblleecciiddoo  llaa  eessttrruuccttuurraacciióónn  mmiissmmaa  ddeell  mmeennssaajjee  bbaajjoo  

pprreemmiissaass  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  mmeemmoorrííssttiiccaass  yy  rreettóórriiccaass  ddeessddee  eell  mmoommeennttoo  ddee  ddiiccttaarrlloo..  LLaa  

ccoommppoossiicciióónn,,  ssuuss  ppaauussaass  yy  eenn  ggeenneerraall  eell  sseennttiiddoo  ddeell  mmeennssaajjee  ssoollííaann  eessttaarr  ffuueerrtteemmeennttee  

eessttrruuccttuurraaddooss  eenn  ppeerriiooddooss,,  ccoollaa  eett  ccoommmmaattaa,,  ccaatteeggoorrííaass  ttooddaass  ddee  oorriiggeenn  rreettóórriiccoo..  EEssttaass  

ddiissttiinncciioonneess,,  nnoo  ssiieemmpprree  sseenncciillllaass  ddee  ddeeffiinniirr,,  eerraann  sseegguuiiddaass  ppoorr  eell  ddiiccttaattoorr  bbaajjoo  cciieerrttooss  pprriinncciippiiooss::  

llaa  ccoommmmaa,,  uunnaa  ppaauussaa  bbrreevvee  qquuee  ppuueeddee  sseerr  ddee  rreessppiirraacciióónn,,  eess  ppoossiibbllee  ccuuaannddoo  uunnaa  eexxpprreessiióónn  ppoosseeee  

uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  aaúúnn  iinnccoommpplleettoo..  UUnnaa  ppaauussaa  mmaayyoorr,,  eell  ccoolloonn,,  ssiigguuee  aa  uunnaa  eexxpprreessiióónn  qquuee  ppoosseeee  uunn  

sseennttiiddoo  ssaattiissffaaccttoorriioo  ppoorr  ssíí  mmiissmmaa..  LLaa  uunniióónn  ddee  vvaarriiooss  ccoollaa  ccoonnssttiittuuyyee  uunn  ppeerriiooddoo,,  ccuuyyoo  ffiinn  ppuueeddee  

sseerr  rreessaallttaaddoo  ccoonn  rreeffiinnaammiieennttooss  rrííttmmiiccooss  oo  eessttiillííssttiiccooss  aaddiicciioonnaalleess,,  yy  qquuee  nnoorrmmaallmmeennttee  eerraa  sseegguuiiddoo  

ddee  uunnaa  llaarrggaa  ppaauussaa    aapprroovveecchhaaddaa  ppoorr  eell  oorraaddoorr  ppaarraa  rreettoommaarr  eell  aalliieennttoo..  EEssttaass  mmiissmmaass  ddiissttiinncciioonneess  

oobbeeddeecciiddaass  ppoorr  eell  ddiiccttaattoorr  ssoonn  llaass  qquuee  eell  lleeccttoorr  ddeebbííaa  ssaabbeerr  rreeccoonnoocceerr  yy  vvaalloorraarr  eenn  ssuu  lleeccttuurraa..  

NNaattuurraallmmeennttee,,  eenn  eell  ttrráánnssiittoo  ddee  ssuu  eexxpprreessiióónn  rreettóórriiccaa  aa  ssuu  eexxpprreessiióónn  eessccrriittaa  eessaass  ppaauussaass  nnoo  

                                                                                                                      
33  BBoonnnneerr,,  SSttaannlleeyy,,FF..11998844;;  LLaa  eedduuccaacciióónn  eenn  llaa  RRoommaa  aannttiigguuaa..  
EEddiittoorriiaall  HHeerrddeerr,,  BBaarrcceelloonnaa;;  229933..  
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ssiieemmpprree  rreessuullttaann  ffáácciilleess  ddee  ddeetteeccttaarr::  mmiieennttrraass  eell  ccoolloonn  ppuueeddee  sseerr  mmééttrriiccaammeennttee  eeqquuiivvaalleennttee  aa  uunn  

hheexxáámmeettrroo  ddaaccttíílliiccoo,,  llaa  ccoommmmaa  eess  uunnaa  ddiissttiinncciióónn  mmeennooss  ccllaarraa  yy  ffuuee  ccoonnddiiddeerraaddaa  ffrreeccuueenntteemmeennttee  

ccoommoo  uunn  ppeeqquueeññoo  ccoolloonn..  UUnn  ppeerriiooddoo,,  ppoorr  ssuu  ppaarrttee,,  eessttáá  ccoonnssttiittuuiiddoo  ppoorr  uunn  nnúúmmeerroo  vvaarriiaabbllee  ddee  

eessooss  ccoollaa,,  eennttrree  44  yy  66  eenn  llaa  ttrraaddiicciióónn  cclláássiiccaa..  SSoonn  eessttaass  ddiissttiinncciioonneess  rreettóórriiccaass  llaass  qquuee  oottoorrggaann  aa  llaa  

ppuunnttuuaacciióónn  cclláássiiccaa  ssuu  vvaalloorr  yy  ssuu  sseennttiiddoo  ggeenneerraall..  EEss  ppoorr  eelllloo  qquuee  eell  ttéérrmmiinnoo  rreettóórriiccoo  ddiissttiinngguueerree  

lllleeggóó  aa  ssiiggnniiffiiccaarr::  ""sseeññaallaarr  mmeeddiiaannttee  uunn  ssiiggnnoo""  eell  lluuggaarr  ddoonnddee  ddeebbee  hhaacceerrssee  uunnaa  ppaauussaa,,  eess  ddeecciirr,,  

""ppuunnttuuaarr""44  yy  eess  ppoorr  eessoo  mmiissmmoo  qquuee,,  mmááss  ttaarrddee,,  llooss  ccóóddiicceess  ppuunnttuuaaddooss  ffuueerroonn  llllaammaaddooss  ccooddiicceess  

ddiissttiinnccttii..  AA  ddiiffeerreenncciiaa  ddee  llaa  nnuueessttrraa,,  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  aannttiigguuaa  eess  ppuueess  ffuunnddaammeennttaallmmeennttee  rreettóórriiccaa  yy  

nnoo  llóóggiiccaa  oo  sseemmáánnttiiccaa;;55  ppeerroo    ééssee  ffuuee  ttaammbbiiéénn  ssuu  mmaayyoorr  oobbssttááccuulloo,,  ppoorrqquuee  ddee  eessttee  mmooddoo  ssee  llee  

aassiiggnnóó  llaa  ttaarreeaa  iinnmmeennssaa  ee  iimmppoossiibbllee  ddee  rreeggiissttrraarr  ttooddaass  llaass  vvaarriiaacciioonneess  eexxpprreessiivvaass,,  ttooddaass  llaass  ppaauussaass  

ssiinn  rreessppiirraacciióónn  yy  llaass  rreessppiirraacciioonneess  ssiinn  ppaauussaa..  

  

  LLaa  ppuunnttuuaacciióónn  eerraa  aaggrreeggaaddaa  ppoorr  eell  lleeccttoorr,,  ppeerroo  ppaarraa  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  ééssttee  ddeeppeennddííaa  ddee  llooss  

ccoonnoocciimmiieennttooss  aaddqquuiirriiddooss  aa  ttrraavvééss  ddee  llooss  ggrraammmmaattiiccii,,  eess  ddeecciirr  ddee  llooss  pprrooffeessoorreess  ddee  eennsseeññaannzzaa  

mmeeddiiaa,,  qquuiieenneess  ddeeddiiccaabbaann  ppaarrttee  ddee  ssuuss  ccuurrssooss  aall  aarrttee  ddee  pprreeppaarraarr  llaa  ppáággiinnaa  ppaarraa  ssuu  lleeccttuurraa,,  

aaccttiivviiddaadd  llllaammaaddaa  jjuussttaammeennttee  pprraaeelleeccttiioo..  LLaa  pprreehhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  ddeessccaannssaa  jjuussttaammeennttee  eenn  

llaa  eennsseeññaannzzaa  yy  eenn  llooss  ttrraattaaddooss  ddee  eessttooss  pprrooffeessoorreess..  LLaa  eexxcceeppcciioonnaall  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  ggrraammááttiiccaa  eenn  

eell  mmuunnddoo  aannttiigguuoo  eess  ddee  ssuuyyoo  uunn  ffeennóómmeennoo  ssoorrpprreennddeennttee,,  ppeerroo  ppoorr  aahhoorraa  bbaassttaa  sseeññaallaarr  qquuee  uunnaa  ddee  

                                                                                                                      
44  MMoouurreeaauu--MMaarréécchhaall,,JJ..11996688;;  ""RReecchheerrcchheess  ssuurr  llaa  ppoonnccttuuaattiioonn""..  
SSccrriippttoorriiuumm  XXXXIIII;;  5588..  

55  CCffrr..  RRaaffttii,,PPaattrriizziiaa..11998888;;  ""LL''iinntteerrppuunnzziioonnee  nneell  lliibbrroo  
mmaannuussccrriittoo::  mmeezzzzoo  sseeccoolloo  ddii  ssttuuddii""..  SSccrriittttuurraa  ee  cciivviillttaa,,1122;;224433..  
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ssuuss  aaccttiivviiddaaddeess  ccoonnssiissttííaa  eenn  ""pprroodduucciirr""  uunn  oobbjjeettoo  tteexxttuuaall;;  pprroodduucciirrlloo,,  ppoorrqquuee  eell  eessccrriittoo  nnoo  ooffrreeccííaa  

ppoorr  ssíí  mmiissmmoo  ssuu  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ssiinnoo  hhaassttaa  eell  mmoommeennttoo  eenn  qquuee  eell  lleeccttoorr,,  aappoorrttaannddoo  llaass  ddiissttiinnccttiioonneess,,  

lloo  ccoonnvveerrttííaa  eenn  uunnaa  ppiieezzaa  ddee  ddiissccuurrssoo  aarrttiiccuullaaddoo..66  EEnn  uunn  sseennttiiddoo  iimmppoorrttaannttee,,  llaa  lleeccttuurraa  eerraa  uunn  

pprreerreeqquuiissiittoo  eenn  llaa  pprroodduucccciióónn  ddeell  ssiiggnniiffiiccaaddoo  ddeell  tteexxttoo  yy  eenn  llaa  rreeaanniimmaacciióónn  ddee  llaa  mmeemmoorriiaa  qquuee  eenn  

ééll  eessttaabbaa  ccoonntteenniiddaa..  UUnnaa  ddee  llaass  ddooss  ppaarrtteess  ddee  llaa  ggrraammmmaattiiccaa,,  llaa  sscciieennttiiaa  iinntteerrpprreettaannddii,,  ssee  iinniicciiaabbaa  

jjuussttaammeennttee  ccoonn  llaa  lleeccttiioo,,  eess  ddeecciirr  ccoonn  llaa  tteeoorrííaa  ddee  ccóómmoo  ddiissttiinngguuiirr  yy  pprroonnuunncciiaarr  ccoorrrreeccttaammeennttee  

ssííllaabbaass  yy  ppaallaabbrraass,,  yy  ccóómmoo  ppuunnttuuaarr  llaass  ffrraasseess  eenn  uunniiddaaddeess  sseemmáánnttiiccaass  yy  mmééttrriiccaass  ccoorrrreeccttaass..  DDeessddee  

lluueeggoo  llaa  lleeccttiioo  nnoo  ssee  ddeetteennííaa  aahhíí  yy  bbaajjoo  llooss  nnoommbbrreess  ddee  iinntteerrpprreettaattiioo  yy  eennaarrrraattiioo,,  ccoonnttiinnuuaabbaa  ccoonn  

pprreessccrriippcciioonneess  aacceerrccaa  ddee  ccóómmoo  hhaacceerr  ppaatteennttee  llaa  vviirriilliiddaadd  ddee  llaa  ééppiiccaa,,  llaa  dduullzzuurraa  ddee  llaa  eelleeggííaa  yy  eenn  

ggeenneerraall,,  llaa  ccóólleerraa,,  llaa  vveehheemmeenncciiaa  yy  eell  ooddiioo  aammaarrggoo  rreesseennttiiddoo  ppoorr  llooss  hhéérrooeess..  

  

  EErraa  ppuueess  nnoorrmmaall  qquuee  llaass  rreeggllaass  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  eessttuuvviieerraann  pprreessccrriittaass  eenn  llooss  ttrraattaaddooss  ddee  

ggrraammááttiiccaa..  EEll  ssiisstteemmaa  ddee  ppuunnttuuaacciióónn,,  ggrriieeggoo  eenn  ssuu  oorriiggeenn  llllaammaaddoo            hhaabbííaa  ssiiddoo  ddeessaarrrroollllaaddoo  eenn  

llaass  eessccuueellaass  ddee  AAlleejjaannddrrííaa..  LLooss  eessppeecciiaalliissttaass  aaúúnn  ddeebbaatteenn  aacceerrccaa  ddee  ssii  ffuuee  uunnaa  iinnvveenncciióónn  ddee  

AArriissttóóffaanneess  ddee  BBiizzaanncciioo  ((cc..226600  aa..cc..)),,  oo  ssii  ééssttee  ssiigguuiióó  uunnaa  ttrraaddiicciióónn  mmááss  aannttiigguuaa..  EEnn  ssuu  vveerrssiióónn  

oorriiggiinnaall  eell  ssiisstteemmaa  ppoosseeííaa  ssóólloo  ddooss  ppaauussaass  ccoorrrreeccttaammeennttee  ddeelliinneeaaddaass::  llaa                                  oo  ddiissttiinnccttiioo,,  yy  llaa                              

oo  ssuubbddiissttiinnccttiioo..  EEss  pprroobbaabbllee  qquuee  llaa  tteeoorrííaa  ttuuvviieerraa  ssuu  oorriiggeenn  eenn  llaa  ffiilloossooffííaa  eessttooiiccaa,,  llaa  ccuuaall  hhaabbííaa  

eennsseeññaaddoo  aa  rreeccoonnoocceerr  úúnniiccaammeennttee  ddooss  ddiissccoonnttiinnuuiiddaaddeess::  uunnaa  eennttrree  ddooss  eennuunncciiaaddooss  ccoommpplleettooss  yy  

oottrraa  eennttrree  ddooss  ppaarrtteess  ddee  uunn  úúnniiccoo  eennuunncciiaaddoo..  LLaa  ddiiffeerreenncciiaa  eerraa  mmaarrccaaddaa  ppoorr  ddooss  ssiiggnnooss  ddiiffeerreenntteess  

                                                                                                                      
66  AA  eessoo  ssee  rreeffeerrííaann  DDoonnaattoo  yy  DDiióómmeeddeess  ccuuaannddoo  aaddmmiittííaann  llaa  
ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  llaa  ""vvoozz  aarrttiiccuullaaddaa"",,  aaqquueellllaa  qquuee  ppooddííaa  sseerr  
rreepprreesseennttaabbllee  eenn  llaa  eessccrriittuurraa  yy  llaa  ""vvoozz  iinnaarrttiiccuullaaddaa"",,  aaqquueellllaa  
qquuee  nnoo  ppooddííaa  sseerrlloo..  
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llllaammaaddooss  ddiissttiinngguueerree  yy  ssuubbddiissttiinngguueerree  ((ddeessuunniirr,,  oo  ddeessuunniirr  lliiggeerraammeennttee))..  CCuuaannddoo  llooss  ggrraammááttiiccooss  

ddee  llooss  ssiiggllooss  IIIIII  yy  IIVV  dd..cc..  hhiicciieerroonn  ssuuyyaa  llaa  tteeoorrííaa,,  llee  ddiieerroonn  ssuu  ffoorrmmaa  ddeeffiinniittiivvaa::  llaa  ddee  uunn  ssiisstteemmaa  

ccoonnssiisstteennttee  eenn  ppuunnttooss  ccoollooccaaddooss  aa  ttrreess  aallttuurraass  ddiiffeerreenntteess  rreessppeeccttoo  aa  llaa  bbaannddaa  ddee  llaa  eessccrriittuurraa::  aa))  llaa  

ddiissttiinnccttiioo  ((      )),,  uunn  ppuunnttoo  ccoollooccaaddoo  eenn  llaa  ppaarrttee  aallttaa  ddee  llaa  bbaannddaa  ddee  eessccrriittuurraa,,  qquuee  aappaarreeccee  eenn  eell  

mmoommeennttoo  eenn  qquuee  eell  ppeennssaammiieennttoo  hhaa  ssiiddoo  eenntteerraammeennttee  eexxpprreessaaddoo::  hhaayy  ddiissttiinnccttiioo  eenn  eell  lluuggaarr  ddoonnddee  

hhaayy  qquuee  ddeetteenneerrssee  aanntteess  ddee  iinniicciiaarr  uunnaa  nnuueevvaa  iiddeeaa..  bb))  LLaa  ssuubbddiissttiinnccttiioo  ((    )),,  uunn  ppuunnttoo  ccoollooccaaddoo  eenn  

llaa  ppaarrttee  bbaajjaa  ddee  llaa  bbaannddaa  ddee  eessccrriittuurraa,,  qquuee  aappaarreeccee  ccuuaannddoo  aa  uunn  ssiiggnniiffiiccaaddoo  yyaa  ccoommpplleettoo  ppoorr  ssíí  

mmiissmmoo  hhaabbrráá  ddee  aaggrreeggaarrssee  aaúúnn  uunnaa  pprreecciissiióónn..  cc))  LLaa  mmeeddiiaa  ddiissttiinnccttiioo  ((  )),,  uunn  ppuunnttoo  ccoollooccaaddoo  aa  

mmeeddiiaa  aallttuurraa,,  iinnddiiccaa  uunnaa  ppaauussaa  ddee  rreeppoossoo  oo  rreessppiirraacciióónn  qquuee  nnoo  ttiieennee  uunn  lluuggaarr  ffiijjoo  eenn  eell  ffrraassee  

eessccrriittaa..  EEnn  bbrreevvee,,  eell  ppuunnttoo  aallttoo  eeqquuiivvaallee  aa  llaa  ddeetteenncciióónn  ttoottaall,,  eell  ppuunnttoo  bbaajjoo  rreepprreesseennttaa  uunnaa  ppaauussaa  

ccoorrttaa  eeqquuiivvaalleennttee  aa  nnuueessttrroo  ppuunnttoo  yy  ccoommaa,,  yy  eell  ppuunnttoo  mmeeddiioo  sseeññaallaa  uunnaa  ppaauussaa  eeqquuiivvaalleennttee  aa  

nnuueessttrraa  ccoommaa..  EEnn  ggeenneerraall,,  eell  ssiisstteemmaa  rreeccoonnooccííaa  ddooss  ccoossaass::  iinnddiiccaacciioonneess  sseemmáánnttiiccaass  ((eell  ppuunnttoo  aallttoo  

yy  bbaajjoo)),,  yy  uunnaa  ppaauussaa  ddee  rreessppiirraacciióónn..77  

  

  

  AA  ppeessaarr  ddeell  aauuxxiilliioo  qquuee  llee  ppooddííaann  ssiiggnniiffiiccaarr  llaass  ddiissttiinnccttiioonneess,,  eell  lleeccttoorr  llaass  aaggrreeggaabbaa  ddee  

mmaanneerraa  iirrrreegguullaarr,,  ppaarrttiiccuullaarrmmeennttee  eenn  aaqquueellllooss  lluuggaarreess  ddoonnddee  ppeerrcciibbííaa  uunnaa  mmaayyoorr  aammbbiiggüüeeddaadd;;  ppoorr  

                                                                                                                      
77  UUnn  ffrraaggmmeennttoo  ppuunnttuuaaddoo  mmeeddiiaannttee  ddiissttiinnccttiioonneess::  
  DDIIXXIITT  EETTAAMMPPLLEEXXUUSSNNAATTIICCYYTTHHEERREEAAPPEETTUUIITT  
  AARRMMAASSUUBBAADDUUEERRSSAAPPOOSSUUIITTRRAADDIIAANNTTIIAAQQUUEERRCCUU  
((MMaannuussccrriittoo  MMSS  3399++  VVaattiiccaannoo,,  rreepprroodduucciiddoo  eenn  PPaarrkkeess,,MM..BB..11999933;;116633))..  
  EEll  ccuuaall  ttrraannsslliitteerraaddoo  eenn  ccaasstteellllaannoo  sseerrííaa::  
  DDIIJJOOAASSIICCIITTEERREEAA  AABBRRAAZZOOAASSUUHHIIJJOO  
  YYDDEEJJOOAALLPPIIEEDDEEUUNNAAEENNCCIINNAAEENNFFRREENNTTEEDDEEEELL  LLAASSRRAADDIIAANNTTEESSAARRMMAASS  
TTrraadduucccciióónn  ddee  EEuuggeenniioo  ddee  OOcchhooaa,,  EEddaaff,,  MMaaddrriidd,,11996677..  
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eelllloo  ssoonn  ssuummaammeennttee  rraarrooss  llooss  mmaannuussccrriittooss  ppuunnttuuaaddooss  eenn  ttooddaa  ssuu  eexxtteennssiióónn..  MMááss  qquuee  ppoorr  llaa  tteeoorrííaa,,  

llaa  lleeccttuurraa  eessttaabbaa  gguuiiaaddaa  ppoorr  llaa  pprrááccttiiccaa  mmiissmmaa..  EEssttaa  aaccttiittuudd  ddeell  lleeccttoorr  aannttee  llaa  ppáággiinnaa  ssee  eexxpplliiccaa  

aaddiicciioonnaallmmeennttee  ppoorrqquuee  eenn  ssuu  iinntteerrpprreettaacciióónn  rreecciibbííaa  aallgguunnaass  aayyuuddaass  ccoommpplleemmeennttaarriiaass..  LLaa  pprriimmeerraa  

eerraa  llaa  lleeccttuurraa  eenn  vvoozz  aallttaa,,  ppoorrqquuee  aall  vveerrbbaalliizzaarr  eell  tteexxttoo  aaqquuééll  hhaaccííaa  uussoo  ddeell  ooiiddoo,,  qquuee  eessttáá  mmeejjoorr  

pprreeppaarraaddoo  qquuee  llaa  vviissttaa  ppaarraa  eessttaabblleecceerr  llaass  ddiissttiinncciioonneess  ddeennttrroo  ddeell  fflluujjoo  iinniinntteerrrruummppiiddoo  ddeell  

mmeennssaajjee  hhaabbllaaddoo..  LLuueeggoo,,  ccoonnttaabbaann  ttaammbbiiéénn  ssuuss  ccoonnoocciimmiieennttooss  ggrraammaattiiccaalleess  yy  ssuu  ffaammiilliiaarriiddaadd  ccoonn  

eell  tteexxttoo..  EEnn  tteerrcceerr  lluuggaarr  vveennííaann  eenn  aayyuuddaa  ddeell  lleeccttoorr  cciieerrttaass  ccaarraacctteerrííssttiiccaass  ggrraammaattiiccaalleess  ddeell  llaattíínn,,  

qquuee  ppoosseeee  aallgguunnooss  eeqquuiivvaalleenntteess  mmoorrffoollóóggiiccooss  ssuusscceeppttiibblleess  ddee  rreemmppllaazzaarr  cciieerrttooss  ssiiggnnooss  ddee  

ppuunnttuuaacciióónn..  AAssíí,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  lluuggaarr  eevveennttuuaall  ddee  uunnaa  ccoommaa  ppuueeddee  sseerr  ppeerrcciibbiiddoo  ppoorr  llaa  aappaarriicciióónn  

ddee  uunn  eennccllííttiiccoo  ""--qquuee"",,  ccoommoo  eenn  nneeqquuee  oo  aattqquuee..  AAllgguunnooss  aaddvveerrbbiiooss  ddeemmoossttrraattiivvooss  ccoommoo  iittaa  oo  ssiicc  

ssoonn  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  eeqquuiivvaalleenntteess  aaddeeccuuaaddooss  ddee  uunn  ccoolloonn..  UUssuuaallmmeennttee,,  llaass  oorraacciioonneess  iinntteerrrrooggaattiivvaass  

llaattiinnaass  ssoonn  iinnttrroodduucciiddaass  ppoorr  ppaallaabbrraass  ccoommoo  qquuiiss  yy  oottrraass  ppaallaabbrraass  eenn  ""qquu--"",,  oo  bbiieenn  ppoorr  uubbii,,  uunnddee,,  

nnee,,  nnoonnnnee,,  eettcc..;;  yy  ppaarraa  iinnddiiccaarr  uunnaa  cciittaa  ddiirreeccttaa,,  eell  llaattíínn  uuttiilliizzaa  llaass  ppaallaabbrraass  iilllluudd,,  iillllaa,,  oo  bbiieenn  eell  

vveerrbboo  ddiiccoo  eenn  ssuu  ffoorrmmaa  iinnqquuiitt..88    

  

  LLaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  eessttaabbaa  ppuueess  ccoollooccaaddaa  eennttrree  ddooss  vveerrbbaalliizzaacciioonneess::  uunnaa,,  eell  ddiiccttaaddoo  eenn  eell  

mmoommeennttoo  eenn  qquuee  llaa  oobbrraa  eerraa  ccoommppuueessttaa;;  oottrraa,,  llaa  ddrraammaattiizzaacciióónn  ccuuaannddoo  llaa  oobbrraa  eerraa  eejjeeccuuttaaddaa  eenn  

vvoozz  aallttaa,,  aannttee  uunn  aauuddiittoorriioo  oo  eenn  llaa  lleeccttuurraa  pprriivvaaddaa..  EEnn  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppáággiinnaa  aannttiigguuaa  llooss  

lleeccttoorreess  eennccoonnttrraabbaann  ssooppoorrttee  ssuuffiicciieennttee  aa  ssuu  aaccttiivviiddaadd..  EEss  vveerrddaadd  qquuee  eelllloo  ccoonnvveerrttííaa  aa  llaa  lleeccttuurraa  

eenn  uunn  pprroocceessoo  lleennttoo,,  mmuussccuullaarr,,  qquuee  eexxiiggííaa  pprreeppaarraacciióónn,,  yy  qquuee  nnoo  eessttaabbaa  aall  aallccaannccee  ddee  llaass  
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nnaattuurraalleezzaass  ffrráággiilleess,,  ppeerroo  llaa  ccuullttuurraa  aannttiigguuaa  nnoo  vviióó  eenn  eelllloo  rraazzoonneess  ssuuffiicciieenntteess  ppaarraa  ccoonnffrroonnttaarr  eell  

pprriivviilleeggiioo  ddee  llaa  vvoozz..  LLaa  mmeejjoorr  pprruueebbaa  eerraa  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddee  ddiissttiinnccttiioonneess  qquuee  aappoorrttaabbaa  uunnaa  aayyuuddaa  

ccoonnssiiddeerraabbllee,,  aappaarreeccííaa  ssóólloo  ddeessppuuééss  ddee  uunnaa  ddee  llaass  mmááss  nnoottaabblleess  rreeggrreessiioonneess  ccoonnoocciiddaass  eenn  eell  ppllaannoo  

ddee  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd::  llaass  ddiissttiinnccttiioonneess  ppuuddiieerroonn  sseerr  ddee  uussoo  rreegguullaarr  úúnniiccaammeennttee  ccuuaannddoo  llaa  ssccrriippttiioo  

ccoonnttiinnuuaa  ssee  hhaabbííaa  iimmppuueessttoo  ssoobbrree  llaa  ppáággiinnaa..  EEnn  eeffeeccttoo,,  eenn  aallggúúnn  mmoommeennttoo  dduurraannttee  eell  ssiigglloo  IIII  dd..cc..  

ddeessaappaarreecciieerroonn  ddee  llaa  eessccrriittuurraa  llaattiinnaa  ttooddooss  llooss  ssiiggnnooss  yy  ttooddaass  llaa  ccoonnvveenncciioonneess  ggrrááffiiccaass  qquuee  hhaassttaa  

eennttoonncceess  hhaabbííaann  ppeerrmmiittiiddoo  hhaacceerr  vviissiibbllee  llaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  ppaallaabbrraass..  EEss  ddiiggnnoo  ddee  mmeenncciióónn,,  

ppoorrqquuee  llaa  pprrááccttiiccaa  ddee  sseeppaarraarr  llaass  ppaallaabbrraass  eerraa  ddee  uunnaa  ggrraann  aannttiiggüüeeddaadd  yy  ppuueeddee  rreemmoonnttaarrssee  aall  

mmeennooss  hhaassttaa  llaass  eessccrriittuurraass  eenn  ccuunneeiiffoorrmmee..  ""EEss  ppoossiibbllee  qquuee  llooss  ppuueebbllooss  cclláássiiccooss,,  ggrriieeggooss  yy  

rroommaannooss,,  llaa  hhaayyaann  hheerreeddaaddoo  ddeessddee  CCrreettaa  ccoommoo  lloo  mmuueessttrraa  eell  ddiissccoo  ddee  PPhhaaiissttooss  ((cc..  11770000  aa..cc..)),,  yy  eess  

pprroobbaabbllee  ttaammbbiiéénn  qquuee  eessee  uussoo  hhaayyaa  ssoobbrreevviivviiddoo  aa  llaa  eeddaadd  oossccuurraa,,  ccuuaannddoo  llooss  ccaarraacctteerreess  mmiiccéénniiccooss  

ffuueerroonn  rreemmppllaazzaaddooss  ppoorr  eell  aallffaabbeettoo  ggrriieeggoo""..99  LLaass  mmááss  aannttiigguuaass  iinnssccrriippcciioonneess  ggrriieeggaass  mmaanniiffiieessttaann  

eell  hháábbiittoo  ddee  sseeppaarraarr  ggrrááffiiccaammeennttee  llaass  ppaallaabbrraass..  YY  ssii  eess  nnoottaabbllee  qquuee  llooss  ggrriieeggooss  ddee  llaa  eeddaadd  cclláássiiccaa  

aabbaannddoonnaarraann  eell  uussoo  ddee  ssiiggnnooss  ddee  sseeppaarraacciióónn  ddee  ppaallaabbrraa,,  eess  aaúúnn  mmááss  eexxttrraaoorrddiinnaarriioo  qquuee  eessee  mmiissmmoo  

ffeennóómmeennoo  ssee  pprroodduujjeerraa  eennttrree  llooss  llaattiinnooss,,  vvaarriiooss  ssiiggllooss  mmááss  ttaarrddee..  

  

  PPrroobbaabblleemmeennttee  llaa  eessccrriittuurraa  llaattiinnaa  hhaabbííaa  hheerreeddaaddoo  eessee  hháábbiittoo  ddee  llaa  eessccrriittuurraa  eettrruussccaa;;  llaass  

iinnssccrriippcciioonneess  eeppiiggrrááffiiccaass,,  llooss  ppaappiirrooss  yy  aaúúnn  llooss  ggrraaffffiittii  mmuueessttrraann  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  eessaa  

ccoonnvveenncciióónn  ggrrááffiiccaa  eenn  llooss  ttiieemmppooss  ddee  llaa  RReeppúúbblliiccaa  yy  aaúúnn  eenn  eell  iinniicciioo  ddeell  ssiigglloo  IIII  dd..cc..  LLaa  ffoorrmmaa  

oorriiggiinnaall  ddeell  ddiivviissoorr  ddee  ppaallaabbrraa  hhaabbííaa  ssiiddoo  uunnaa  ppeeqquueeññaa  llíínneeaa  vveerrttiiccaall  ((      )),,  ppeerroo  ppaarraa  eevviittaarr  llaa  
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ccoonnffuussiióónn  ccoonn  aaqquueellllooss  aallffaabbeettooss  qquuee  ccoonnttiieenneenn  llaa  lleettrraa  ""II"",,  llaa  llíínneeaa  ffuuee  rroottaa  ppaarraa  ffoorrmmaarr  ttrreess  

ppuunnttooss  aalliinneeaaddooss  vveerrttiiccaallmmeennttee  ((      )),,  ttaall  ccoommoo  aappaarreecceenn  eenn  llaa  eessccrriittuurraa  eettrruussccaa  aannttiigguuaa;;  ééssttooss  

ffuueerroonn  ssiimmpplliiffiiccaaddooss  aa  ddooss  yy  ppoosstteerriioorrmmeennttee  aa  uunn  ppuunnttoo  ccoollooccaaddoo  aa  mmeeddiiaa  aallttuurraa  ddee  llaa  bbaannddaa  ddee  

eessccrriittuurraa..  EEll  iinntteerrppuunnttoo  ccoommoo  ddiivviissoorr  ddee  ppaallaabbrraa  lllleeggóó  aa  sseerr  nnoorrmmaall  eenn  eettrruussccoo  yy  eenn  llaattíínn  ddeessddee  

ffeecchhaa  mmuuyy  tteemmpprraannaa  yy  ssóólloo  ffuuee  ssuujjeettoo  aa  vvaarriiaacciioonneess  eessttiillííssttiiccaass,,  ccoommoo  llaa  hheeddeerraa                ,,  ppoorr  mmoottiivvooss  

ddeeccoorraattiivvooss..1100  

  

  NNoo  ssoonn  ccllaarraass  llaass  rraazzoonneess  ppoorr  llaass  ccuuaalleess  eell  iinntteerrppuunnttoo  ffuuee  aabbaannddoonnaaddoo..  SSiinn  sseerr  

pprrooppiiaammeennttee  uunn  ssiiggnnoo  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  eerraa  uunnaa  aayyuuddaa  ccoonnssiiddeerraabbllee  eenn  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppáággiinnaa..  

TTaall  vveezz,,  ccoommoo  lloo  ssuuggiieerree  PP..  SSaaeennggeerr,,  ffuuee  ddeebbiiddoo  aa  llaa  pprreeddiilleecccciióónn  ddeell  mmuunnddoo  llaattiinnoo  ppoorr  eell  lleeccttoorr  

pprrooffeessiioonnaall,,  uussuuaallmmeennttee  uunn  lliibbeerrttoo..1111  EEss  pprroobbaabbllee  qquuee  aa  eelllloo  ccoollaabboorraarraa  llaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  llaa  

ggrraammááttiiccaa  aannttiigguuaa  ddee  pprroodduucciirr  uunnaa  ccoonncceeppcciióónn  aaddeeccuuaaddaa  ddee  llaa  ssiinnttaaxxiiss  yy,,  ppoorr  ttaannttoo,,  llaa  iinneexxiisstteenncciiaa  

ddee  ttééccnniiccaass  aannaallííttiiccaass  qquuee  ppeerrmmiittiieerraann  eessttaabblleecceerr  uunnaa  ddiissttiinncciióónn  nnííttiiddaa  eennttrree  llaa  ppaallaabbrraa  yy  oottrraass  

uunniiddaaddeess  ssiiggnniiffiiccaanntteess  mmaayyoorreess  oo  mmeennoorreess  qquuee  ééssttaa..  QQuuiizzáá  ffuueerraa  eell  ddeesseeoo  aarriissttooccrrááttiiccoo  ddee  

mmaanntteenneerr  rreesseerrvvaaddoo  eell  aacccceessoo  aa  uunnaa  ppáággiinnaa  iinnddeesscciiffrraabbllee..  EEss  mmááss  aarrdduuoo  aacceeppttaarr  qquuee,,  ppoorr  rraazzoonneess  

ppssiiccoollóóggiiccaass,,  aall  lleeccttoorr  aannttiigguuoo  llee  rreessuullttaabbaa  ddiiffíícciill  ppeerrcciibbiirr  llaa  ddiiffeerreenncciiaa  eennttrree  llooss  ddiivviissoorreess  ddee  

ppaallaabbrraa  yy  oottrrooss  ssiiggnnooss  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ccoommoo  llaa  ddiippllee  iinnvveerrttiiddaa  ((<<))  oo  eell  ppaarraaggrraapphhooss  ((    ))..  AA  ffiinn  ddee  

ccuueennttaass,,  ttaall  vveezz  ffuuee  ssiimmpplleemmeennttee  eell  llaammeennttaabbllee  ddeesseeoo  ddee  iimmiittaarr  llooss  mmooddeellooss  ggrriieeggooss  aaúúnn  eenn  ssuuss  
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tteexxttee  dduu  lliivvrree  mmaannuussccrriitt..  PPrroommooddiiss,,  PPaarriiss;;444477..  



DDrr..  SSeerrggiioo  PPéérreezz  CCoorrttééss  

  1122

ppeeoorreess  ccaarraacctteerrííssttiiccaass..  EEll  hheecchhoo  ffuuee  qquuee  aall  ffiinnaall  ddeell  ssiigglloo  IIII  dd..cc..  eell  iinntteerrppuunnttoo  hhaabbííaa  ccaaííddoo  eenn  

ddeessuussoo..  FFuuee  eessttaa  ppéérrddiiddaa  llaa  qquuee,,  aall  ddaarr  ppaassoo  aa  llaa  ssccrriippttiioo  ccoonnttiinnuuaa,,  ppeerrmmiittiióó  aa  llooss  ppuunnttooss  

ccoollooccaaddooss  eenn  ttrreess  aallttuurraass  eessttaabblleecceerrssee  ccoommoo  mmééttooddoo  ddee  ppuunnttuuaacciióónn::  ""aall  ccaabboo  ddeell  ttiieemmppoo  eell  ssiisstteemmaa  

ddee  ppuunnttuuaacciióónn  hhaabbííaa  lllleeggaaddoo  aa  ssuuppllaannttaarr  aa  ttaall  ggrraaddoo  aall  vviieejjoo  yy  nnííttiiddoo  ssiisstteemmaa,,  qquuee  nnaaddiiee  eenn  

aaddeellaannttee  ppeennssóó  eenn  uussaarr  llooss  iinntteerrppuunnttooss  ppaarraa  sseeppaarraarr  ppaallaabbrraass""..1122  

  

  

  EEss  eell  pprriivviilleeggiioo  ddee  llaa  rreettóórriiccaa  yy  llaa  oorraattoorriiaa  lloo  qquuee  eenn  ddeeffiinniittiivvaa  ddeetteerrmmiinnaa  llaa  aaccttiittuudd  cclláássiiccaa  

aannttee  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee..  AA  llooss  llaattiinnooss  ssóólloo  ppaarreeccee  iinntteerreessaarrlleess  llaa  eessccrriittuurraa  eenn  llaa  mmeeddiiddaa  eenn  qquuee  eessttáá  

rreellaacciioonnaaddaa  ccoonn  llaa  aacccciióónn  vveerrbbaall..  PPoorr  eessoo  nnoo  eessttiimmaarroonn  nneecceessaarriioo  aalltteerraarr  llaa  ppáággiinnaa  dduurraannttee  uunn  

llaarrggoo  ttiieemmppoo..  TTaann  iimmppoorrttaanntteess  ccoommoo  ffuueesseenn  llooss  ssiiggnnooss  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  yy  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ggrrááffiiccaass  

ssóólloo  eerraann  uunn  iinntteerrmmeeddiiaarriioo  hhaacciiaa  llooss  ffiinneess  qquuee  llaa  ppáággiinnaa  ppeerrsseegguuííaa::  llaa  lleeccttuurraa  eexxpprreessiivvaa..  LLaass  

ppáággiinnaass  ssiigguuiieerroonn  ssiieennddoo  ssoonnoorraass  eenn  ttaannttoo  rreepprreesseennttaacciioonneess  ddee  lloo  ddiiccttaaddoo  yy  eenn  ttaannttoo  ssooppoorrtteess  ddee  

uunnaa  nnuueevvaa  eexxpprreessiivviiddaadd  vveerrbbaall..  LLaa  aannttiiggüüeeddaadd  nnoo  iiggnnoorraabbaa,,  ddeessddee  lluueeggoo,,  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  

eessccrriittuurraa::  llaa  ggrraammmmaattiiccaa,,  eell  aarrttee  mmááss  pprreessttiiggiioossoo  ddeell  mmuunnddoo  cclláássiiccoo  ffuuee  eesseenncciiaallmmeennttee  uunn  ssaabbeerr  ddee  

lloo  eessccrriittoo..  PPeerroo  eenn  eell  mmuunnddoo  oorraalliizzaaddoo  eenn  eell  qquuee  ssee  iinnssccrriibbííaa,,  llaa  eessccrriittuurraa  eennffrreennttaabbaa  eell  ccaarráácctteerr  

iirrrreemmppllaazzaabbllee  ddee  llaa  vvoozz  vviivvaa,,  lloo  qquuee  eenn  llooss  hheecchhooss  llaa  ccoollooccaabbaa  eenn  uunnaa  ssiittuuaacciióónn  ddee  iinnffeerriioorriiddaadd..  

LLaa  eessccrriittuurraa  rreepprreesseennttaabbaa  lloo  ppeerrmmaanneennttee,,  lloo  eessttaabbllee,,  lloo  iinnaammoovviibbllee  yy  ooffrreeccííaa  aall  eessccrriittoorr  llaa  

ppoossiibbiilliiddaadd  ddee  aallccaannzzaarr  uunn  eessttiilloo  eelleeggaannttee  yy  ppuulliiddoo..  PPeerroo  ttooddoo  eelllloo  nnoo  bbaassttaabbaa  ppaarraa  rreelleeggaarr  aa  llaa  

fflluuiiddeezz,,  llaa  fflleexxiibbiilliiddaadd,,  llaa  iinnssppiirraaddaa  iimmpprroovviissaacciióónn  ddeell  oorraaddoorr,,  yy  llaa  vvaarriieeddaadd  ddee  eexxpprreessiioonneess  

                                                                                                                      
1122  OOlliivviieerr,,  TT..cciittaaddoo  eenn  WWiinnggoo,,EE..OO..  oopp..  cciitt..;;2288..  



DDrr..  SSeerrggiioo  PPéérreezz  CCoorrttééss  

  1133

ddrraammaattiizzaaddaass  qquuee  eenn  eessee  mmoommeennttoo  ttaammbbiiéénn  ffoorrmmaabbaann  ppaarrttee  ddee  llaa  oobbrraa..  AAúúnn  vvaalloorraaddaa,,  llaa  eessccrriittuurraa  

eess  uunnaa  ccooppiiaa  iimmppeerrffeeccttaa  ddee  llaa  vvoozz..  PPoorr  eessttaa  ddeeppeennddeenncciiaa  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  nnoo  hhaabbííaa  llooggrraaddoo  

aaddqquuiirriirr  ppoorr  eenntteerroo  eell  eessttaattuuttoo  ddee  eennttiiddaadd  pprroovviissttaa  ddee  uunnaa  ssuussttaanncciiaa  pprrooppiiaa,,  yy  nnoo  eerraa  ppeerrcciibbiiddaa  

ccoommoo  uunnaa  ffoorrmmaa  eessppeeccííffiiccaa  ddee  llaa  lleenngguuaa..  VVaarriiooss  pprroocceessooss  aaddiicciioonnaalleess,,  eenn  llooss  qquuee  ppaarrttiicciippaarroonn  

eevveennttooss  lliinnggüüííssttiiccooss  ddee  ggrraann  aallccaannccee  ffuueerroonn  nneecceessaarriiooss  ppaarraa  qquuee  eessttaa  aaccttiittuudd  aannttee  llaa  ppáággiinnaa  ssee  

ttrraannssffoorrmmaarraa;;  nnooss  ddeetteennddrreemmooss  eenn  ttrreess  ddee  eellllooss::  llaa  aaccttiittuudd  tteexxttuuaall  ddeell  mmuunnddoo  ccrriissttiiaannoo,,  llaa  ggrraadduuaall  

sseeppaarraacciióónn  ddeell  llaattíínn  yy  llaass  lleenngguuaass  rroommaanncceess,,  yy  ppoorr  úúllttiimmoo  eell  eennccuueennttrroo  ddee  llaass  ppáággiinnaass  ssaaggrraaddaass  

ccoonn  lleeccttoorreess  yy  eessccrriibbaass  ddee  llooss  bboorrddeess  ddee  llaa  llaattiinniiddaadd..  
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LLaa  aauuttoonnoommííaa  ddee  llaa  ppáággiinnaa  

  

HHeerreeddaaddaa  ddee  ssuu  oorrííggeenneess  jjuuddííooss,,  eell  ccrriissttiiaanniissmmoo  ttrraajjoo  ccoonnssiiggoo  uunnaa  aaccttiittuudd  ppaarrttiiccuullaarr  hhaacciiaa  llaa  

ccuullttuurraa  tteexxttuuaall,,  eexxpplliiccaabbllee  ppoorrqquuee  eell  ppuueebblloo  ddee  CCrriissttoo  hhaabbííaa  eennccoonnttrraaddoo  llaa  ppaallaabbrraa  ddee  ddiiooss  

ddeeppoossiittaaddaa  eenn  tteexxttooss..  EEll  ccrreeyyeennttee  aapprreennddííaa  qquuee  ttooddoo  lloo  qquuee  mmeerreeccee  llaa  ppeennaa  ssaabbeerrssee  eessttaabbaa  

ccoonntteenniiddoo  eenn  eessaass  ppáággiinnaass..  NNiinnggúúnn  lliibbrroo  hhaabbííaa  ssiiddoo  ccoollooccaaddoo  ddee  eessttee  mmooddoo  eenn  eell  cceennttrroo  ddee  llaa  vviiddaa  

eessppiirriittuuaall  ddee  llaa  aannttiiggüüeeddaadd  ppaaggaannaa..  LLaa  ssaallvvaacciióónn  eessttaabbaa  ppoorr  vveezz  pprriimmeerraa  aall  aallccaannccee  ddee  llaa  

hhuummaanniiddaadd,,  ppeerroo  ddeeppeennddííaa  eenn  ggrraann  mmeeddiiddaa  ddee  llaa  ccoommpprreennssiióónn  yy  llaa  ttrraannssmmiissiióónn  ccoorrrreeccttaass  ddeell  

mmeennssaajjee  ooffrreecciiddoo..  DDeessddee  lluueeggoo,,  eenn  eell  mmuunnddoo  oorraalliizzaaddoo  eenn  eell  qquuee  ssuurrggiióó,,  aauunn  eessttaa  aaccttiittuudd  tteexxttuuaall  

ffuuee  iinnccaappaazz  ddee  ddeesstteerrrraarr  ddeell  ttooddoo  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  vvoozz  vviivvaa;;  ddeessppuuééss  ddee  ttooddoo,,  eell  mmiissmmoo  

mmeennssaajjee  ddee  CCrriissttoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  ttrraannssmmiittiiddoo  vveerrbbaallmmeennttee,,  yy  eell  iinnggrreessoo  yy  llaa  ccoonnttiinnuuiiddaadd  ddee  llaa  ffee  

eessttaabbaann  ddeetteerrmmiinnaaddooss,,  ppaarraa  llaa  mmaayyoorrííaa,,  nnoo  ppoorr  llaa  lleeccttuurraa  ddee  llooss  tteexxttooss  ssiinnoo  ppoorr  ssuu  ttrraannssmmiissiióónn  

vveerrbbaall  eenn  lleeccttuurraass  ppúúbblliiccaass..  LLaass  ppeerriippeecciiaass  ddee  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  ssee  ddeessaarroollllaann  eennttrree  eessaa  aaccttiittuudd  

tteexxttuuaall  yy  llaa  ppeerrssiisstteenncciiaa  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  vviivvaa..  

  

  LLaa  aatteenncciióónn  pprreessttaaddaa  aa  llaa  ccoorrrreecccciióónn  ddee  llooss  tteexxttooss  nnoo  eerraa,,  ppoorr  ssuuppuueessttoo,,  uunn  mmoonnooppoolliioo  ddeell  

mmuunnddoo  ccrriissttiiaannoo..  EEll  ccuullttiivvaaddoo  mmuunnddoo  ppaaggaannoo  ddeell  ssiigglloo  IIVV  dd..cc..,,  ssiinnttiiéénnddoossee  aammeennaazzaaddoo,,  hhaabbííaa  

hheecchhoo  uunn  eessffuueerrzzoo  ppoorr  pprreesseerrvvaarr  llaa  llaattiinniittaass,,  eell  lleeggaaddoo  tteexxttuuaall  cclláássiiccoo  ddeell  qquuee  ssee  ssaabbííaa  hheerreeddeerroo..  

PPeerroo  llaass  ddeemmaannddaass  ddee  llaa  oorrttooddooxxiiaa  rreepprreesseennttaarroonn  uunnaa  mmoottiivvaacciióónn  aaúúnn  mmaayyoorr,,  qquuee  hhaabbrrííaa  ddee  

qquueeddaarr  mmaanniiffiieessttaa  eenn  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppáággiinnaa..  UUnn  eejjeemmpplloo  nnoottaabbllee  ddee  eelllloo  eerraa  ss..JJeerróónniimmoo..  ÉÉssttee  

ccoommppaarrttííaa  ccoonn  OOrrííggeenneess  yy  ccoonn  ss..AAgguussttíínn  llaa  pprreeooccuuppaacciióónn  ppoorr  ppoosseeeerr  tteexxttooss  ccoorrrreeccttooss,,  ppuunnttuuaaddooss  yy  
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eennmmeennddaaddooss  ccoonnttrraa  llooss  mmeejjoorreess  eessccrriittooss  ddiissppoonniibblleess..  PPoorr  eessoo  eenn  ssuu  aaccttiivviiddaadd,,  ss..JJeerróónniimmoo  ssee  

ccoommppoorrttaabbaa  mmááss  ccoommoo  uunn  ""eeddiittoorr""  qquuee  ccoommoo  uunn  ssiimmppllee  ttrraadduuccttoorr  ddee  llaa  BBiibblliiaa..  EElllloo  lloo  ccoonndduujjoo  nnoo  

ssóólloo  aa  eexxiiggiirr  uunnaa  ppuunnttuuaacciióónn  mmááss  pprreecciissaa  ssiinnoo  aa  aaddooppttaarr,,  eenn  llooss  ddiiffíícciilleess  lliibbrrooss  ddee  IIssaaííaass  yy  ddee  

EEzzeeqquuiieell  ""uunn  nnuueevvoo  mmééttooddoo  ddee  sseeggmmeennttaacciióónn""  llllaammaaddoo  ppeerr  ccoollaa  eett  ccoommmmaattaa,,  qquuee  bbuussccaabbaa  

rreepprreesseennttaarr  eell  sseennttiiddoo  ddeell  tteexxttoo  ddee  mmaanneerraa  mmááss  oobbvviiaa..  LLaa  pprreesseennttaacciióónn  ppeerr  ccoollaa  eett  ccoommmmaattaa  

ccoonnssiissttee  eenn  ddiivviiddiirr  eell  tteexxttoo  eenn  nnuueessttrraass  ccoonnoocciiddaass  uunniiddaaddeess  ddee  sseennttiiddoo  ccoommoo  eell  ccoolloonn,,  

ttrraannssccrriibbiieennddoo  eessaass  uunniiddaaddeess  vviissuuaallmmeennttee  mmeeddiiaannttee  eessppaacciiooss  eenn  bbllaannccoo,,  yyeennddoo  hhaacciiaa  eell  mmaarrggeenn  

ppaarraa  iinniicciiaarr  llaa  eessccrriittuurraa  ddeell  ssiigguuiieennttee  ccoolloonn..  LLaass  ppaauussaass  sseemmáánnttiiccaass  qquueeddaabbaann  aassíí  ccllaarraammeennttee  

iinnddiiccaaddaass..1133  EEll  pprroocceeddiimmiieennttoo  nnoo  eerraa  uunnaa  nnoovveeddaadd  aabbssoolluuttaa::  eenn  ssuu  pprróóllooggoo  aall  lliibbrroo  ddee  IIssaaííaass,,  

ss..JJeerróónniimmoo  aasseegguurraabbaa  hhaabbeerrlloo  vviissttoo  aapplliiccaaddoo  aa  ddiissccuurrssooss  ddee  CCiicceerróónn  yy  DDeemmóósstteenneess,,  yy  yyaa  OOrrííggeenneess  

hhaabbííaa  pprreesseennttaaddoo  ddee  eessee  mmooddoo  ssuu  ttrraadduucccciióónn  aa  llooss  SSaallmmooss  yy  aall  CCaannttaarr  ddee  llooss  ccaannttaarreess..  PPeerroo  eell  

ddiissppoossiittiivvoo  ggrrááffiiccoo  rreepprreesseennttaabbaa  ttaall  aayyuuddaa  qquuee  ffuuee  ssiieennddoo  aapplliiccaaddoo  ggrraadduuaallmmeennttee  aa  llooss  oottrrooss  lliibbrrooss  

ddee  llaa  BBiibblliiaa,,  pprrááccttiiccaa  qquuee  ssee  eexxtteennddiióó  eennttrree  llooss  ssiiggllooss  VV  yy  IIXX  dd..cc..  VViissuuaallmmeennttee,,  eell  sseennttiiddoo  ddeell  

tteexxttoo  qquueeddaabbaa  mmaanniiffiieessttoo  yy  ccuuaallqquuiieerr  aalltteerraacciióónn  rreessuullttaabbaa  ddiiffíícciill;;  aaúúnn  aassíí,,  eess  ppoossiibbllee  eennccoonnttrraarr  

lliiggeerraass  ddiissccrreeppaanncciiaass  eenn  eell  aannáálliissiiss  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  sseennttiiddoo  eennttrree  llooss  ddiiffeerreenntteess  mmaannuussccrriittooss  

ccoonnsseerrvvaaddooss..  

  

  LLaass  aaccttiittuudd  ddee  ss..JJeerróónniimmoo  rreefflleejjaa  aaddeemmááss  uunnaa  pprrooffuunnddaa  ttrraannssffoorrmmaacciióónn::  eessttaa  vveezz  llaa  

                                                                                                                      
1133  UUnn  ffrraaggmmeennttoo  ccooppiiaaddoo  ppeerr  ccoollaa  eett  ccoommmmaattaa::  
  BBEEAATTUUSS  UUIIRR  QQUUII  NNOONN  AABBBBIITT  IINN  
  CCOONNSSIILLIIOO  IIMMPPIIOORRUUMM  
  EETT  IINN  UUIIAA  PPEECCCCAATTOORRUUMM  NNOONN  SSTTEETTIITT  
((MMaannuussccrriittoo  ddeell  CCooddiiccee  MMSS  AAmmiiaannttiinnoo  II,,  ffooll..334499vv,,  rreepprroodduucciiddoo  ppoorr  
PPaarrkkeess,,MM..BB....11999933;;117799))..  
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ppuunnttuuaacciióónn  nnoo  eess  iimmppuueessttaa  aall  tteexxttoo  ppoorr  eell  lleeccttoorr  ssiinnoo  ppoorr  eell  eessccrriibbaa,,  qquuiieenn  aaccttúúaa  aassíí  ddeessppuuééss  ddee  

uunnaa  iinnvveessttiiggaacciióónn  tteexxttuuaall  yy  uunn  ccuuiiddaaddoossoo  aannáálliissiiss  lliinnggüüííssttiiccoo..  EEssttee  ccaammbbiioo  ddee  aappaarriieenncciiaa  mmeennoorr  

eexxpprreessaa  llaa  ccoonncceeppcciióónn  qquuee  ssoobbrree  llaa  ppáággiinnaa  aappoorrttaabbaa  eell  mmuunnddoo  ccrriissttiiaannoo::  pprriimmeerroo,,  aauunnqquuee  llaa  

eessccrriittuurraa  nnoo  eess  eell  aarrttee  tteexxttuuaall  pprreeddoommiinnaannttee  eenn  eessttaa  cciivviilliizzaacciióónn,,  ssee  ccoonnvviieerrttee  eenn  mmoottiivvoo  ddee  uunnaa  

ffoorrmmaacciióónn  eessppeecciiaall  sseegguuiiddaa  ppoorr  uunnooss  ppooccooss..  EEnn  sseegguunnddoo  lluuggaarr  ssee  oottoorrggaa  uunnaa  mmeennoorr  lliibbeerrttaadd  aall  

lleeccttoorr  eenn  llaa  iinntteerrpprreettaacciióónn  lliitteerraall  ddeell  tteexxttoo  bbuussccaannddoo,,  ppoorr  eell  ccoonnttrraarriioo,,  gguuiiaarrlloo  mmeeddiiaannttee  llaa  

eessccrriittuurraa  ddee  mmaanneerraa  mmááss  pprreecciissaa..  EEll  lleeccttoorr  sseerráá  ppuueess  ttaammbbiiéénn  ssuujjeettoo  aa  uunnaa  ffoorrmmaacciióónn  ddeettaallllaaddaa  ee  

iimmppoonneennttee..  LLaa  lleeccttuurraa  hhaaccííaa  vvaalleerr  eessee  lluuggaarr  ddee  pprriivviilleeggiioo  rreessppeeccttoo  aa  llaa  eessccrriittuurraa  ddeessddee  llaa  

eedduuccaacciióónn  ddee  llooss  ssiiggllooss  VVIIII  yy  VVIIIIII  dd..cc..  AA  llaa  eennsseeññaannzzaa  ddee  llooss  rruuddiimmeennttooss  ddee  llaa  eessccrriittuurraa,,  ccoonn  

ffrreeccuueenncciiaa  rreedduucciiddaa  aall  ssiimmppllee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  ddee  llaass  lleettrraass,,  sseegguuííaa  ddee  iinnmmeeddiiaattoo  llaa  lleeccttuurraa  ddee  llooss  

SSaallmmooss,,  qquuee  ppaarraa  llaa  mmaayyoorrííaa  ddee  llooss  aalluummnnooss  sseerrííaa  eell  úúnniiccoo  eennccuueennttrroo  ccoonn  llaa  ppáággiinnaa..  DDeessppuuééss  ddee  

eessttaa  eennsseeññaannzzaa  eelleemmeennttaall  ppooddííaann  sseegguuiirrssee  ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  lleeccttuurraa,,  ccaaddaa  uunnoo  ccoonn  ssuuss  ppaarrttiiccuullaarreess  

eexxiiggeenncciiaass  hheecchhaass  aa  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  yy  ccaaddaa  uunnaa  ddoottaaddaa  ddee  cciieerrttaa  ccoonncceeppcciióónn  aacceerrccaa  ddee  llaa  

aauuttoonnoommííaa  ddee  lloo  eessccrriittoo..  

  

  LLaa  lleeccttuurraa  mmeennooss  ddeemmaannddaannttee  aannttee  llaa  ppáággiinnaa  eerraa  llaa  lleeccttuurraa  mmoonnáássttiiccaa  ppeerrssoonnaall..  DDee  hheecchhoo,,  

llooss  mmoonnjjeess  lleeccttoorreess  rraarraammeennttee  iinnsseerrttaabbaann  ppuunnttuuaacciióónn  aaddiicciioonnaall  eenn  llooss  mmaannuussccrriittooss  qquuee  lleeííaann  ppaarraa  

ssíí  mmiissmmooss..  EEnn  uunn  nnúúmmeerroo  iimmppoorrttaannttee  ddee  mmaannuussccrriittooss  ddeell  ssiigglloo  VVIIII  dd..cc..  ssóólloo  ssee  ppeerrcciibbee  eell  uussoo  ddee  llaa  

ddiissttiinnccttiioo  ppaarraa  sseeññaallaarr  eell  ffiinn  ddee  llaa  oorraacciióónn..  LLaa  rraazzóónn  ssee  eennccuueennttrraa  eenn  llooss  oobbjjeettiivvooss  qquuee  eell  mmoonnjjee  

ppeerrsseegguuííaa::  llaa  ssuuyyaa  nnoo  eerraa  uunnaa  lleeccttuurraa  ppaarraa  mmeejjoorraarr  ssuu  iinnssttrruucccciióónn,,  ssiinnoo  ppaarraa  llooggrraarr  ssuu  

aaddooccttrriinnaammiieennttoo..  SSee  eejjeerrccííaa  ssoobbrree  uunnooss  ccuuaannttooss  lliibbrrooss::  llaa  BBiibblliiaa,,  ddiivveerrssaass  rreeggllaass  mmoonnaaccaalleess,,  

aallgguunnaass  oobbrraass  eeddiiffiiccaanntteess  yy  ssoobbrree  ttooddoo  llooss  SSaallmmooss..  MMááss  eessppiirriittuuaall  qquuee  iinntteelleeccttuuaall,,  llaa  lleeccttuurraa  
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bbuussccaabbaa  pprroovvooccaarr  uunnaa  iinnttiimmiiddaadd  yy  uunn  ccoonnssttaannttee  iinntteerrccaammbbiioo  ddee  ccoonnffiiddeenncciiaass  ccoonn  llaa  ppáággiinnaa,,  ddee  llaass  

ccuuaalleess  eell  mmoonnjjee  rreettiirraabbaa  eell  mmaatteerriiaall  qquuee  ccoonnsseerrvvaarrííaa  eenn  llaa  mmeemmoorriiaa,,  hhaassttaa  ddoommiinnaarr  ppoorr  ccoommpplleettoo  

eessaass  115500  aallaabbaannzzaass  aa  ddiiooss,,  qquuee  llee  sseerrvvííaann  ppaarraa  ddeessaaffiiaarr  ttooddaass  llaass  aassttuucciiaass  ddee  ssuu  AAddvveerrssaarriioo..  EErraa  

nnoorrmmaall  qquuee  eell  mmoonnjjee  pprroonnttoo  ddeejjaarraa  aattrrááss  eell  nniivveell  eenn  eell  qquuee  ssee  rreeqquuiieerreenn  eessaass  aayyuuddaass  bbáássiiccaass  qquuee  

ssoonn  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  yy  eell  ddiisseeññoo  ggrrááffiiccoo  ddee  llaa  ppáággiinnaa,,  ppoorrqquuee  llaa  mmeemmoorriiaa  yy  llaa  ffaammiilliiaarriiddaadd  ccoonn  llooss  

tteexxttooss  pprroonnttoo  rreebbaassaabbaann  llaass  ddiiffiiccuullttaaddeess  ttééccnniiccaass..  

  

  PPeerroo  llaa  pprrooxxiimmiiddaadd  ccoonn  llaa  lleenngguuaa  ccoonntteenniiddaa  eenn  llooss  tteexxttooss  iibbaa  aa  vveerrssee  ttrraassttoorrnnaaddaa  ppoorr  ddooss  

eevveennttooss  lliinnggüüííssttiiccooss  ddee  llaa  mmaayyoorr  iimmppoorrttaanncciiaa  qquuee  ssee  ttrraadduucciirrííaann  eenn  uunn  iimmppuullssoo  ddeeffiinniittiivvoo  hhaacciiaa  llaa  

aauuttoonnoommííaa  ddee  llaa  ppáággiinnaa::  eell  eennccuueennttrroo,,  dduurraannttee  eell  ssiigglloo  VVII  dd..cc..,,  ddee  llaass  ppáággiinnaass  ssaaggrraaddaass  ccoonn  

lleeccttoorreess  yy  eessccrriibbaass  ddee  lleenngguuaass  ddiissttaanntteess  ddeell  llaattíínn;;  eenn  sseegguunnddoo  lluuggaarr,,  llaa  sseeppaarraacciióónn  hhaacciiaa  eell  ffiinnaall  

ddeell  ssiigglloo  VVIIIIII  dd..cc..  eennttrree  eell  llaattíínn  yy  llaass  lleenngguuaass  rroommaanncceess..  EEssttaa  úúllttiimmaa,,  llaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  eell  llaattíínn  yy  

llaass  lleenngguuaass  rroommaanncceess,,  ssiiggnniiffiiccóó  ddee  hheecchhoo  llaa  iimmppllaannttaacciióónn  ddee  ddooss  iinnssttiittuucciioonneess  lliinnggüüííssttiiccaass::  uunnaa,,  

llllaammaaddaa  rrúússttiiccaa,,  vvuullggaarr  oo  rroommaannccee  qquuee  ddeessccaannssaabbaa  eenn  uunn  ssiisstteemmaa  oorraall,,  aall  qquuee  ssóólloo  mmááss  ttaarrddee  

hhaabbrrííaa  ddee  aaggrreeggaarrssee  uunn  ssiisstteemmaa  eessccrriittoo;;  yy  uunnaa  sseegguunnddaa  qquuee  ccoonnsseerrvvóó  eell  nnoommbbrree  ddee  llaattíínn,,  

eennccaabbeezzaaddaa  ppoorr  uunn  ssiisstteemmaa  ggrrááffiiccoo,,  llaa  eessccrriittuurraa,,  qquuee  ccaarreeccííaa  ddee  rreeffeerreenncciiaa  ddiirreeccttaa  aa  aallgguunnaa  lleenngguuaa  

vviivvaa  yy  ccuuyyaass  ttrraannssffoorrmmaacciioonneess  ppoorr  ttaannttoo  yyaa  nnoo  pprroovveennííaann  ddeell  ppllaannoo  mmoorrffoossiinnttááccttiiccoo..  LLaa  

ccoonnsseeccuueenncciiaa  ffuuee  qquuee  eenn  eell  ccaassoo  ddeell  llaattíínn  llaa  rreellaacciióónn  uussuuaall  eennttrree  ssiisstteemmaa  ggrrááffiiccoo  yy  ssiisstteemmaa  oorraall  

qquueeddóó  iinnvveerrttiiddaa::  llaa  eessccrriittuurraa  ddeejjóó  ddee  sseerr  uunnaa  ttrraannssccrriippcciióónn  mmááss  oo  mmeennooss  lliitteerraall  ddee  llaa  aaccttiivviiddaadd  

ffoonnééttiiccaa  yy  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  uunnaa  pprroodduucccciióónn  aauuttóónnoommaa,,  ppsseeuuddooiiddeeooggrrááffiiccaa,,  ccoonn  uunnaa  rreegguullaacciióónn  

pprrooppiiaa..  EEll  pprroocceessoo  qquuee  hhiizzoo  ddeell  llaattíínn  uunnaa  lleenngguuaa  ddee  eessccrriittuurraa  qquueeddóó  sseellllaaddoo  eenn  eell  mmoommeennttoo  eenn  

qquuee,,  aannttee  llaa  pprrooffuunnddaa  ddiivveerrggeenncciiaa  eennttrree  pprroonnuunncciiaacciióónn  yy  eessccrriittuurraa,,  llaa  rreevvoolluucciióónn  ccaarroolliinnggiiaa  
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iinntteerrvviinnoo  ppaarraa  ffiijjaarr  rreeggllaass  aarrttiiffiicciiaalleess  ddee  ggrraaffííaa  yy  ffoonnééttiiccaa..1144  

  

  EEll  eennccuueennttrroo  ddee  llaass  ppáággiinnaass  ssaaggrraaddaass  ccoonn  lleeccttoorreess  yy  eessccrriibbaass  eenn  llooss  llíímmiitteess  nnoorroocccciiddeennttaalleess  

ddee  llaa  llaattiinniiddaadd  ttuuvvoo  ccoonnsseeccuueenncciiaass  ssiimmiillaarreess  ppaarraa  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee..  EEss  qquuee  ppaarraa  llooss  lleeccttoorreess  

iirrllaannddeesseess  yy  aanngglloossaajjoonneess  eell  llaattíínn  eerraa  uunnaa  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa,,  aapprreennddiiddaa  eenn  lliibbrrooss,,  yy  ppoorr  ttaannttoo  uunnaa  

lleenngguuaa  mmááss  vviissiibbllee  qquuee  aauuddiibbllee..  DDeebbiiddoo  aa  eelllloo,,  llaa  ppáággiinnaa  pprroonnttoo  ssee  lleess  pprreesseennttóó  ccoommoo  uunn  oorrddeenn  

pprrooppiioo,,  iinnddeeppeennddiieennttee  ddeell  lleenngguuaajjee  hhaabbllaaddoo  yy  ddiiffeerreennttee  ddee  ééssttee..  EEllllooss  ppuuddiieerroonn  eennttoonncceess  

rreeccoonnoocceerr  ccoonn  mmááss  ffaacciilliiddaadd  aall  eessccrriittoo  ccoommoo  uunnaa  mmaanniiffeessttaacciióónn  ddiiffeerreennttee  ddeell  lleenngguuaajjee,,  ddoottaaddoo  ddee  

ssuu  pprrooppiiaa  ssuussttaanncciiaa,,  pprroovviissttoo  ddee  uunn  eessttaattuuoo  iinnddeeppeennddiieennttee  yy  ssuusscceeppttiibbllee  ddee  uunn  ddeessaarrrroolllloo  vviissuuaall  yy  

ggrrááffiiccoo  pprrooppiioo..1155  

  

  AAmmbbooss  eevveennttooss  lliinnggüüííssttiiccooss  ccoonnccuurrrriieerroonn  eenn  llaa  ccoonncceeppcciióónn  ddee  llaa  ppáággiinnaa  ccoommoo  uunn  mmeeddiioo  

aauuttóónnoommoo,,  qquuee  ddeebbííaa  ccoonntteenneerr  yy  ttrraannssmmiittiirr  ccoorrrreeccttaammeennttee  ddee  mmaanneerraa  vviissuuaall  ttooddaa  llaa  iinnffoorrmmaacciióónn  

ddeesseeaaddaa  ccoonn  iinnddeeppeennddeenncciiaa  ddee  llaa  vvoozz  yy  ssiinn  eell  rreessppaallddoo  ddee  nniinngguunnaa  mmeemmoorriiaa..  RReessuullttóó  ppuueess  nnoorrmmaall  

qquuee  eessttooss  eevveennttooss  ssee  ttrraadduujjeerraann  eenn  uunnaa  sseerriiee  ddee  ccoonnvveenncciioonneess  ggrrááffiiccaass  yy  mmeejjoorraass  ggrraadduuaalleess  eenn  eell  

ssiisstteemmaa  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  qquuee  ccoonncclluuiirrííaann  eenn  llaa  ppeerrffeeccttaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppáággiinnaa  mmeeddiieevvaall..  LLaass  

                                                                                                                      
1144    CCffrr..  PPoollaarraa,,GGiioovvaannnnii..11998877;;  ""PPrroobblleemmii  ddii  oorrttooggrraaffiiaa  ee  ddii  
iinntteerrppuunnzziioonnee  nneeii  tteessttii  llaattiinnii  ddee  eettaa  ccaarroolliinnaa"",,  eenn  
MMaaiieerrúú,,AA..((eedd));;  GGrraaffiiaa  ee  iinntteerrppuunnzziioonnee  nneell  llaattiinnoo  ddeell  mmeeddiiooeevvoo..  
EEddiizziioonnii  ddeellll''AAtteenneeoo,,  RRoommaa..  

1155  CCffrr..  PPaarrkkeess,,MM..BB..11999911;;  ""TThhee  ccoonnttrriibbuuttiioonn  ooff  iinnssuullaarr  ssccrriibbeess  ooff  
tthhee  sseevveenntthh  aanndd  eeiigghhtt  cceennttuurriieess  ttoo  tthhee  ""ggrraammmmaarr  ooff  lleeggiibbiilliittyy"",,  
eenn  ssuu  lliibbrroo  SSccrriibbeess,,  SSccrriippttss  aanndd  rreeaaddeerrss..  TThhee  HHaammbblleeddoonn  PPrreessss,,  
LLoonnddoonn..  
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aappoorrttaacciioonneess  aa  lloo  qquuee  uunn  ppaalleeóóggrraaffoo  mmooddeerrnnoo  hhaa  llllaammaaddoo  ""llaa  ggrraammááttiiccaa  ddee  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd""1166  

ffuueerroonn  mmuuyy  ddiivveerrssaass::  eellllaass  iinncclluuyyeerroonn  eell  uussoo  ddee  ccaappiittaalleess  yy  lliitttteerraaee  nnoottaabbiilliioorreess  nnoo  ssóólloo  aall  iinniicciioo  

ddee  ttóóppiiccooss,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  aall  iinniicciioo  ddee  ppáárrrraaffooss  yy  lluueeggoo  aall  iinniicciioo  ddee  ccaaddaa  nnuueevvaa  oorraacciióónn,,  

ccoonnvviirrttiieennddoo  eessttaass  lleettrraass  mmaayyúússccuullaass  eenn  ppaarrttee  ddee  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  ppoorr  vveezz  pprriimmeerraa..  SSee  eessttaabblleecciióó  

aaddeemmááss  uunnaa  mmaayyoorr  vviinnccuullaacciióónn  eennttrree  llooss  eelleemmeennttooss  ddeeccoorraattiivvooss  ((ppoorr  eejjeemmpplloo,,  llaa  ggrraann  iinniicciiaall  

iilluummiinnaaddaa)),,  yy  ssuu  ffuunncciióónn  ddiissttiinnttiivvaa  eenn  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd  ddee  llaa  ppáággiinnaa,,  hhaassttaa  lllleeggaarr  aa  llaass  eennoorrmmeess  

iinniicciiaalleess  qquuee,,  lllleennaannddoo  llaa  ppáággiinnaa  ppoorr  ssíí  mmiissmmaass,,  iinnddiiccaann  eell  iinniicciioo  ddee  uunn  tteexxttoo..  EEll  sseeññaallaammiieennttoo  ddee  

cciittaass,,  qquuee  hhaabbííaa  ssiiddoo  uunnaa  nneecceessiiddaadd  mmuuyy  aannttiigguuaa  ffuuee  lllleevvaaddoo  aa  llaa  ppeerrffeecccciióónn::  eell  uussoo  ddee  llaa  ddiippllee  ((>>))  

yy  ddee  llooss  ddiivveerrssooss  ttiippooss  ddee  lleettrraass,,  ssuu  ccoolloorr  yy  ttaammaaññoo,,  pprroonnttoo  hhiicciieerroonn  vviissiibblleess  llaass  ddiivveerrssaass  

jjeerraarrqquuííaass  yy  aauuttoorriiddaaddeess  qquuee  ppoobbllaabbaann  llaass  ppáággiinnaass  ccoonn  cciittaass,,  gglloossaass  oo  ccoommeennttaarriiooss..1177  

PPrroobbaabblleemmeennttee  llaa  aappoorrttaacciióónn  mmááss  iimmppoorrttaannttee  ssee  ddiióó  eenn  llaa  lleettrraa  mmiissmmaa,,  ccoonn  llaa  iinnvveenncciióónn  ddee  llaa  

mmiinnúússccuullaa  ccaarroolliinnaa,,  aanntteecceeddeennttee  ddee  nnuueessttrrooss  ttiippooss  iimmpprreessooss  yy  qquuiizzáá  eell  mmaayyoorr  llooggrroo  ccaalliiggrrááffiiccoo  eenn  

llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  oocccciiddeennttee..1188  PPeerroo  ppoorr  rraazzoonneess  ddee  ttiieemmppoo  ssóólloo  nnooss  ddeetteennddrreemmooss  bbrreevveemmeennttee  eenn  uunnaa  

ddee  eessaass  aappoorrttaacciioonneess::  eell  uussoo  ddeell  eessppaacciioo  bbllaannccoo  ddeennttrroo  ddee  llaa  ppáággiinnaa  yy  ccoommoo  ddiivviissoorr  ddee  ppaallaabbrraa..  

  

  UUnnaa  vveezz  qquuee  eenn  eell  ssiigglloo  IIIIII  dd..cc..  llaa  ssccrriippttiioo  ccoonnttiinnuuaa  ssee  hhaabbííaa  iimmppuueessttoo  ddeeffiinniittiivvaammeennttee,,  ssee  

                                                                                                                      
1166  PPaarrkkeess,,MM..BB..11999977;;  ""LLiirree,,  ééccrriirree,,  iinntteerrpprreetteerr  llee  tteexxttee"",,  eenn  
CCaavvaalllloo,,GG..((eedd));;  HHiissttooiirree  ddee  llaa  lleeccttuurree  ddaannss  llee  mmoonnddee  oocccciiddeennttaall..  
ÉÉddiittiioonnss  dduu  SSeeuuiill,,  PPaarriiss;;112233..  

1177  MMccGGuurrkk,,PP..11996611;;""CCiittaattiioonn  mmaarrkkss  iinn  eeaarrllyy  llaattiinn  mmaannuussccrriippttss"",,  
SSccrriippttoorriiuumm  XXVV;;  33--1133..  

1188  CCffrr..GGaannzz,,DD..11998877;;  ""TThhee  pprreeccoonnddiittiioonnss  ffoorr  CCaarroolliinnee  mmiinnuussccuullee""..  
VViiaattoorr  1188..  
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iinniicciióó  uunn  llaarrggoo  ccaammiinnoo  qquuee  hhaabbrrííaa  ddee  ccoonndduucciirr  aall  bbllaannccoo  ccoommoo  ddiivviissoorr  ddee  ppaallaabbrraa..  CCoorrrreessppoonnddiióó  aa  

llooss  eessccrriibbaass  iirrllaannddeesseess  iinniicciiaarr  eessttee  pprroocceessoo  eenn  eell  ssiigglloo  VVII  dd..cc..  SSiinn  dduuddaa,,  eellllooss  ddeebbiieerroonn  rreeccuurrrriirr  aa  

eessaa  pprrááccttiiccaa  ppoorrqquuee,,  eennffrreennttaaddooss  aall  llaattíínn  ccoommoo  lleenngguuaa  eexxttrraannjjeerraa,,  eerraa  nneecceessaarriioo  rreettiirraarr  ddeell  tteexxttoo  

ttooddaass  aaqquueellllaass  aammbbiiggüüeeddaaddeess  qquuee  aammeennaazzaabbaann  ssuu  lleeccttuurraa  yy  qquuiizzáá  ssuu  ssaallvvaacciióónn..  PPrroobbaabblleemmeennttee  

eellllooss  ppeerrcciibbííaann  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  ppaallaabbrraa  ccoommoo  uunnaa  ccoonnvveenncciióónn  ggrrááffiiccaa  aapplliiccaabbllee  úúnniiccaammeennttee  aall  

llaattíínn,,  ppoorrqquuee  ccuuaannddoo  ddeebbiieerroonn  ttrraannssccrriibbiirr  ttéérrmmiinnooss  ddee  ssuu  pprrooppiiaa  lleenngguuaa  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  ssiigguuiieerroonn  

eell  vviieejjoo  hháábbiittoo  ddee  llaa  eessccrriittuurraa  ccoonnttiinnuuaa..  CCoommoo  lloo  mmuueessttrraa  eell  uussoo  qquuee  hhiicciieerroonn  ddee  llaass  aabbrreevviiaattuurraass,,  

ppeerrcciibbiieerroonn  aallgguunnooss  ssiiggnnooss  ddeell  llaattíínn  eessccrriittoo  mmááss  ccoommoo  eennttiiddaaddeess  ppuurraammeennttee  ggrrááffiiccaass,,  ddoottaaddaass  ccaaddaa  

uunnaa  ddee  pprrooppiieeddaaddeess  ssiimmbbóólliiccaass  eessppeeccííffiiccaass,,  qquuee  ccoommoo  rreepprreesseennttaanntteess  ddee  ssoonniiddooss  lliinnggüüííssttiiccooss..1199    

  

  EEll  eessppaacciioo  eenn  bbllaannccoo  nnoo  eerraa  eell  úúnniiccoo  pprroocceeddiimmiieennttoo  ggrrááffiiccoo  ccoonnoocciiddoo  ppaarraa  llaa  ddeetteecccciióónn  ddee  

llaa  ppaallaabbrraa..  EEnn  llaa  ddiiffíícciill  ttaarreeaa  ddee  sseeññaallaarr  llooss  aammbbiigguuooss  llíímmiitteess  ddee  llaa  ppaallaabbrraa,,  eell  lleeccttoorr  aannttiigguuoo  hhaabbííaa  

ppooddiiddoo  rreeccuurrrriirr  aa  llaass  pprroossooddiiaaee,,  uunnaa  sseerriiee  ddee  ssiiggnnooss  qquuee  iinncclluuííaann  llooss  aacceennttooss,,  eell  hhyyppeenn  yy  llaa  

ddiiáássttoollee..  EEssttaa  úúllttiimmaa,,  ccuuyyaa  ffoorrmmaa  eerraa  oorriiggiinnaallmmeennttee  ssiimmiillaarr  aa  uunnaa  llaarrggaa  ccoommaa  ((      ))  hhaabbííaa  ssiiddoo  uunn  

rreeccuurrssoo  ddeell  lleeccttoorr  ggrriieeggoo..  EEll  uussoo  ddeell  ááppiiccee  ((      )),,  uunn  ssíímmbboolloo  uussaaddoo  ppaarraa  mmaarrccaarr  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  

vvooccaalleess  llaarrggaass  yy  eenn  aallgguunnooss  ccaassooss  llaa  pprreesseenncciiaa  ddeell  aacceennttoo  aagguuddoo  eerraa  uunnaa  aayyuuddaa  aaddiicciioonnaall  ppoorrqquuee,,  

""ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  llaass  aannttiigguuaass  rreeggllaass  rroommaannaass  ddee  aacceennttuuaacciióónn,,  ssóólloo  uunnaa  ssííllaabbaa  ddee  ccaaddaa  ppaallaabbrraa  

ppooddííaa  rreecciibbiirr  eell  aacceennttoo  ttóónniiccoo,,  ddee  mmaanneerraa  qquuee  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  aacceennttooss  aagguuddooss  qquuee  iinnddiiccaabbaann  llaa  

ssííllaabbaa  ttóónniiccaa  aayyuuddaabbaann,,  aall  mmeennooss  iinnddiirreeccttaammeennttee,,  aa  eessttaabblleecceerr  llooss  llíímmiitteess  ppllaauussiibblleess  ddee  llaa  ppaallaabbrraa  

                                                                                                                      
1199  SSaaeennggeerr,,PP..11999900;;  ""TThhee  sseeppaarraattiioonn  ooff  wwoorrddss  aanndd  tthhee  oorrddeerr  ooff  
wwoorrddss..  GGeenneessiiss  oodd  mmeeddiieevvaall  rreeaaddiinngg""..  CCuullttuurraa  ee  CCiivviillttaa  1144..  
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yy  rreedduucciirr  ddee  aallggúúnn  mmooddoo  llaa  aammbbiiggüüeeddaadd  iinnhheerreennttee  aa  llaa  eessccrriittuurraa  ccoonnttiinnuuaa""..2200  OOttrrooss  mmeeccaanniissmmooss  

ddee  rreeccoonnoocciimmiieennttoo  eerraann  mmeennooss  ffrreeccuueenntteess,,  ppoorr  eejjeemmpplloo,,  eell  rreesseerrvvaarr  ffoorrmmaass  eessppeecciiaalleess  oo  

mmaayyúússccuullaass  ppaarraa  llaass  lleettrraass  qquuee  aappaarreeccííaann  aall  ffiinnaall  ddee  ppaallaabbrraa,,  eenn  eessppeecciiaall  ppaarraa  llooss  ssiiggnnooss  SS  yy  RR..  

UUnnaa  aayyuuddaa  iinnddiirreeccttaa  ffuuee  llaa  aappaarriicciióónn,,  eenn  llooss  mmaannuussccrriittooss  bbrriittáánniiccooss  ddeell  ssiigglloo  VVIIIIII  dd..cc..,,  ddeell  gguuiióónn  

ddee  uunniióónn  ddee  ppaallaabbrraa  aall  ffiinnaall  ddee  llaa  llíínneeaa  ccuuyyoo  uussoo,,  iirrrreegguullaarr  yy  qquuee  mmoossttrraabbaa  cciieerrttaa  iinnccaappaacciiddaadd  ddee  

rreeccoonnoocceerr  ccoorrrreeccttaammeennttee  llaass  ssííllaabbaass,,  nnoo  lllleeggóó  aa  ggeenneerraalliizzaarrssee  ssiinnoo  hhaassttaa  eell  ssiigglloo  XX  dd..cc..  

  

  PPeerroo  eennttrree  ttooddooss  eellllooss  ffuuee  eell  eessppaacciioo  bbllaannccoo  eell  qquuee  ffiinnaallmmeennttee  ssee  iimmppuussoo  ccoommoo  ddiivviissoorr  ddee  

ppaallaabbrraa..  TTaammppooccoo  hhaabbííaa  ssiiddoo  ééssttaa  ssuu  úúnniiccaa  ffuunncciióónn..  DDiivveerrssooss  ppaalleeóóggrraaffooss  hhaann  sseeññaallaaddoo  llaa  ppooccaa  

jjuussttiicciiaa  qquuee  ssee  llee  hhaa  hheecchhoo  aall  eessppaacciioo  eenn  bbllaannccoo  eenn  llaa  ccoonnssttiittuucciióónn  ddee  llaa  ppáággiinnaa::  ééll  hhaabbííaa  sseerrvviiddoo  

ppaarraa  mmaarrccaarr  llooss  llíímmiitteess  ddee  ttóóppiiccooss,,  ccuuaannddoo  eell  eessccrriibbaa  iibbaa  aall  mmaarrggeenn  ppaarraa  iinniicciiaarr  uunn  nnuueevvoo  ppáárrrraaffoo..  

HHaabbííaa  ppeerrmmiittiiddoo  aaddeemmááss,,  ddee  aaccuueerrddoo  ccoonn  ssuu  lloonngguuiittuudd,,  sseeññaallaarr  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  uunnaa  ppaauussaa  mmááss  oo  

mmeennooss  llaarrggaa..  EEnn  llaa  ééppooccaa  ddee  AAuugguussttoo  ffuuee  uussaaddoo  ddee  mmaanneerraa  eeqquuiivvaalleennttee  aall  gguuiióónn  mmooddeerrnnoo::  ppaarraa  

hhaacceerr  rreessaallttaarr  uunn  eennuunncciiaaddoo,,  ccoollooccáánnddoolloo  eennttrree  bbllaannccooss,,  ccoommoo  eennttrree  gguuiioonneess  aauusseenntteess..  SSee  hhaabbííaa  

rreeccuurrrriiddoo  aa  ééll  ttaammbbiiéénn  ppaarraa  hhaacceerr  éénnffaassiiss  eenn  llaa  pprreesseenncciiaa  ddee  aallggúúnn  ssiiggnnoo  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  ccoollooccaaddoo  aa  

ssuu  llaaddoo..  HHaabbííaa  sseerrvviiddoo  iinncclluussoo  ccoommoo  eell  eeqquuiivvaalleennttee  ddee  llaa  ccoommaa,,  aappaarreecciieennddoo  ppaarraa  sseeññaallaarr  eell  iinniicciioo  

ddee  uunn  ccllááuussuullaa  ddee  rreellaattiivvoo..  CCoommoo  ddiivviissoorr  ddee  ppaallaabbrraa  eell  eessppaacciioo  bbllaannccoo  nnoo  lllleeggóó  aa  iimmppoonneerrssee  

ddeeffiinniittiivvaammeennttee  eenn  eeuurrooppaa  ccoonnttiinneennttaall  ssiinnoo  hhaassttaa  eell  ssiigglloo  XXII  dd..cc..,,  aauunnqquuee  aappaarreecciióó  eenn  llooss  tteexxttooss  

mmááss  aannttiigguuooss,,  ccuuaannddoo  ééssttooss  ffuueerroonn  rreeccooppiiaaddooss  dduurraannttee  llaa  rreeffoorrmmaa  ccaarroolliinnggiiaa..  NNoo  oobbssttaannttee  eell  

ccuuiiddaaddoo  qquuee  llooss  eessccrriibbaass  mmoossttrraabbaann  eenn  aapplliiccaarr  eell  eessppaacciioo  eenn  bbllaannccoo,,  dduurraannttee  uunn  ttiieemmppoo  ssee  

                                                                                                                      
2200  IIbbiidd;;5577..  
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ssiigguuiieerroonn  ccoonnffuunnddiieennddoo  llooss  mmoorrffeemmaass  lliibbrreess  yy  lliiggaaddooss,,  ppoorrqquuee  llooss  ggrraammááttiiccooss  mmeeddiieevvaalleess  nnoo  

hhaabbííaann  llooggrraaddoo  aaúúnn  rreeccoonnoocceerr  nniinngguunnaa  ddiivviissiióónn  mmoorrffoollóóggiiccaa  mmeennoorr  aa  llaa  ppaallaabbrraa,,  ccoommoo  pprreeffiijjooss  oo  

pprreeppoossiicciioonneess..  AAll  ffiinnaall,,  ssee  hhaabbííaa  ppaassaaddoo  ddeell  ssiisstteemmaa  aannttiigguuoo  qquuee  mmaarrccaabbaa  ppaauussaass  ccoonn  eessppaacciiooss  eenn  

bbllaannccoo  yy  ddiivviissiioonneess  ddee  ppaallaabbrraa  mmeeddiiaannttee  ssiiggnnooss,,  aa  uunn  ssiisstteemmaa  ccoommoo  eell  nnuueessttrroo,,  qquuee  uussaa  eell  bbllaannccoo  

ccoommoo  ddiivviissoorr  ddee  ppaallaabbrraa  yy  ssiiggnnooss  ppaarraa  mmaarrccaarr  llaass  ppaauussaass..  

  

  LLaa  ""ggrraammááttiiccaa  ddee  llaa  lleeggiibbiilliiddaadd""  eerraa  ccoonnsseeccuueenncciiaa  ddee  llaa  nneecceessiiddaadd  ddee  aasseegguurraarr  llaa  

ccoorrrreecccciióónn  ddee  llaa  lleeccttuurraa  ddee  tteexxttooss  eessccrriittooss  eenn  uunnaa  lleenngguuaa  qquuee  ggrraadduuaallmmeennttee  ssee  hhaabbííaa  hheecchhoo  eexxttrraaññaa  

aa  ttooddooss..  AAuunnqquuee  llaa  lleeccttuurraa  ppeerrssoonnaall  mmoonnáássttiiccaa  nnoo  nneecceessaarriiaammeennttee  eexxiiggiieerraa  uunnaa  mmaayyoorr  lleeggiibbiilliiddaadd,,  

eexxiissttííaa  uunnaa  sseegguunnddaa  mmoottiivvaacciióónn  pprroovveenniieennttee  ddeell  hheecchhoo  ddee  qquuee  eessooss  tteexxttooss  ddeebbííaann  sseerr  lleeiiddooss  eenn  vvoozz  

aallttaa  yy  aallgguunnooss  ddee  eellllooss,,  ccoommoo  cciieerrttooss  tteexxttooss  lliittúúrrggiiccooss,,  iinncclluussoo  ccaannttaaddooss..  AAhhoorraa  bbiieenn,,  uunn  tteexxttoo  

ddeessttiinnaaddoo  aa  sseerr  eejjeeccuuttaaddoo  eenn  ppúúbblliiccoo  eexxiiggee,,  lloo  mmiissmmoo  qquuee  uunn  lleeccttoorr  bbiieenn  pprreeppaarraaddoo,,  uunnaa  ggrraann  

eexxaaccttiittuudd  eenn  llaa  iinnddiiccaacciióónn  ddee  llooss  ssoonniiddooss  pprroonnuunncciiaaddooss,,  eenn  llaa  sseeppaarraacciióónn  ddee  llaass  ppaallaabbrraass  yy  eenn  llaa  

rreepprroodduucccciióónn  ddee  llaass  ddiivviissiioonneess  ssiinnttááccttiiccaass  ddee  llaa  iiddeeaass..  LLaa  cciivviilliizzaacciióónn  ccrriissttiiaannaa  oottoorrggóó  aa  aammbbooss  

uunnaa  iimmppoorrttaanncciiaa  eexxttrraaoorrddiinnaarriiaa..  AAccttuuóó  eennttoonncceess  eenn  ddooss  ddiirreecccciioonneess::  iimmppuussoo  aall  lleeccttoorr  uunnaa  

ffoorrmmaacciióónn  eessppeecciiaall  yy  pprroocceeddiióó  aa  ppuunnttuuaarr  llooss  tteexxttooss  lliittúúrrggiiccooss  yy  ttooddooss  aaqquueellllooss  tteexxttooss  ddeessttiinnaaddooss  aa  

sseerr  lleeiiddooss  eenn  vvoozz  aallttaa..  EEnn  eessttaa  ccllaassee  ddee  tteexxttooss  ssee  ccoonncceennttrróó  ttooddaa  llaa  aatteenncciióónn  aacceerrccaa  ddee  llaa  lleeccttuurraa  

ccoorrrreeccttaa  yy  ddeessddee  eell  ssiigglloo  VVIIII  dd..cc..  aappaarreecciieerroonn  mmeejjoorr  ppuunnttuuaaddooss  qquuee  eell  rreessttoo  ddee  llooss  mmaannuussccrriittooss..2211  

  

                                                                                                                      
2211  CCffrr..VVeezziinn,,JJeeaann..11998877;;  ""LLeess  ddiivviissiioonnss  dduu  tteexxttee  ddaannss  lleess  ÉÉvvaannggiilleess  
jjuussqquu''aa  ll''aappppaarriittiioonn  ddee  ll''iimmpprriimmeerriiee"",,  eenn  MMaaiieerrúú,,AA..((eedd));;  GGrraaffííaa  ee  
iinntteerrppuunnzziioonnee  nneell  llaattiinnoo  ddeellll  mmeeddiiooeevvoo..  EEddiizziioonnii  
ddeellll''AAtteenneeoo,,RRoommaa..  
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  EEnn  ccuuaannttoo  aall  lleeccttoorr,,  ffuuee  nneecceessaarriioo  pprroovveeeerrllee  ddee  uunnaa  eedduuccaacciióónn  qquuee  ssuuppeerraabbaa  llooss  

rruuddiimmeennttooss  ooffrreecciiddooss  ggeenneerraallmmeennttee  aa  llooss  mmoonnjjeess::  ssiinn  eell  eessttuuddiioo  ddee  llooss  aannttiigguuooss  ggrraammááttiiccooss  ccoommoo  

DDoonnaattoo  oo  PPrriisscciiaannoo,,  eell  iinnggrreessoo  aa  llaa  ppáággiinnaa  ssee  hhaabbííaa  hheecchhoo  iimmppoossiibbllee..  SSeeggúúnn  IIssiiddoorroo  ddee  SSeevviillllaa  

((ss..VVIIII  dd..cc..))  eell  lleeccttoorr  ddeebbííaa,,  aaddeemmááss  ddee  ccoonnoocceerr  llaa  sseeggmmeennttaacciióónn  ccoorrrreeccttaa  ddee  ppaallaabbrraass  yy  ffrraasseess,,  

ssaabbeerr  eenn  qquuéé  mmoommeennttoo  eexxpprreessaarr  llaa  ppeennaa,,  llaa  aammeennaazzaa  oo  llaa  eexxhhoorrttaacciióónn,,  qquuee  sseerrííaann  ccaappaacceess  ddee  

ccoonndduucciirr  aa  llaass  aallmmaass  yy  llooss  sseennttiimmiieennttooss  ddee  ttooddooss  hhaacciiaa  llaa  ccoommpprreennssiióónn..  LLaa  lleeccttuurraa  ppooddííaa  iinncclluussoo  

ooffrreecceerr  uunnaa  bbuueennaa  ccaarrrreerraa  eecclleessiiáássttiiccaa  aa  aaqquueellllooss  llaaiiccooss  qquuee  eelleeggííaann  sseerrvviirr  aa  llaa  iigglleessiiaa  ccoommoo  

cclléérriiggooss;;  eess  cciieerrttoo  qquuee  llooss  lleeccttoorreess  eerraann  eelleeggiiddooss  ccoonn  ffrreeccuueenncciiaa  ssiieennddoo  nniiññooss  ppoorr  llaa  ppuurreezzaa  yy  llaa  

nniittiiddeezz  ddee  ssuu  vvoozz,,  ppeerroo  uunnaa  vveezz  qquuee  iinnggrreessaabbaann  eenn  eell  lleeccttoorraaddoo,,2222  ssee  aabbrrííaa  aannttee  eellllooss  uunn  ppoorrvveenniirr  

qquuee  eenn  uunn  bbuueenn  nnúúmmeerroo  ddee  ccaassooss  llooss  ccoonndduujjoo  hhaassttaa  eell  eeppiissccooppaaddoo..  QQuuiizzáá  eenn  ssuu  pprreeppaarraacciióónn  eessooss  

lleeccttoorreess  eerraann  aaddeemmááss  iimmppuullssaaddooss  ppoorr  uunn  tteemmoorr  pprrooffuunnddoo::  eell  mmiieeddoo  aall  rriiddííccuulloo,,  ppoorrqquuee  ttooddaa  

eeqquuiivvooccaacciióónn  eenn  llaass  ffoorrmmaass  pprreessccrriittaass  ddee  llaa  lleeccttuurraa  ppúúbblliiccaa  ssoollííaa  ssuusscciittaarr  uunnaa  hhiillaarriiddaadd  aappeennaass  

ccoonntteenniiddaa..  FFiinnaallmmeennttee,,  llaa  iimmppoorrttaanncciiaa  ddee  llaa  lleeccttuurraa  hhiizzoo  qquuee  aa  llaass  pprroobbaabblleess  rreeccoommppeennssaass  ssee  

aaggrreeggaarraann  llooss  sseegguurrooss  ccaassttiiggooss  ddee  qquuee  eerraa  oobbjjeettoo  llaa  lleeccttuurraa  iinnccoorrrreeccttaa..  

  

  HHaassttaa  eell  ssiigglloo  VVIIII  dd..cc..,,  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  qquuee  eessooss  tteexxttooss  ccoonntteennííaann,,  aauunn  ssiieennddoo  mmááss  

aabbuunnddaannttee  yy  ssiisstteemmááttiiccaa,,  sseegguuííaa  eenn  lloo  eesseenncciiaall  eell  ssiisstteemmaa  ddee  llaass  ddiissttiinnccttiioonneess,,  ccoonn  lliiggeerraass  

mmooddiiffiiccaacciioonneess  ggrrááffiiccaass..2233  PPeerroo  aa  ppaarrttiirr  ddeell  ssiigglloo  VVIIIIII  dd..cc..  ssee  aaggrreeggóó  uunn  nnuueevvoo  ttiippoo  ddee  ssiiggnnooss,,  llaass  

                                                                                                                      
2222  RRiicchhéé,,PPiieerrrree..11999955;;  ÉÉdduuccaattiioonn  eett  ccuullttuurree  ddaannss  ll''OOcccciiddeenntt  
bbaarrbbaarree,,  VVII--VVIIIIII  ssiieeccllee..  ÉÉddiittiioonnss  dduu  SSeeuuiill,,  PPaarriiss;;  338844..  

2233  LLaa  ffoorrmmaa  ddee  llooss  ssiiggnnooss  eerraa  uunnaa  ccoommbbiinnaacciióónn  ddee  ppuunnttooss  yy  
vvíírrgguullaass::  llaa  ccoommmmaa  ssee  ccoonnvviirrttiióó  eenn  ((    ));;  eell  ccoolloonn  oo  ppuunnccttuuss  
ppllaannuuss  eenn  ((    ));;  yy  eell  ppeerriiooddooss  eenn  ((    )),,  oo  bbiieenn  eenn  uunnaa  ssuucceessiióónn  ddee  
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ppoossiittuurraaee,,  qquuee  aaccaabbaarroonn  ccoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  eell  aappoorrttee  mmááss  oorriiggiinnaall  ddee  llaa  ccuullttuurraa  mmoonnáássttiiccaa  aa  llaa  

hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  ppuunnttuuaacciióónn..  AAuunnqquuee  llaa  ddiivveerrssiiddaadd  ddee  vvaarriiaanntteess  ggrrááffiiccaass  ooffrreeccee  eell  eessppeeccttááccuulloo  ddee  

""uunnaa  mmuullttiipplliicciiddaadd  ssaallvvaajjee"",,2244  llaass  ppoossiittuurraaee  ppuueeddeenn  sseerr  rreedduucciiddaass  aa  uunn  cciieerrttoo  nnúúmmeerroo  ddee  ttiippooss::  eell  

ppuunnccttuuss  vveerrssuuss  ((      )),,  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  iinnddiiccaarr  eell  ffiinnaall  ddee  uunnaa  oorraacciióónn  aaffiirrmmaattiivvaa;;  eell  ppuunnccttuuss  eelleevvaattuuss  ((      

)),,  uuttiilliizzaaddoo  ppaarraa  mmaarrccaarr  uunnaa  ppaauussaa  mmeeddiiaa  mmaayyoorr  ddeennttrroo  ddee  uunnaa  ccllááuussuullaa  qquuee  yyaa  ppoosseeee  uunn  sseennttiiddoo  

ssaattiissffaaccttoorriioo,,  ppeerroo  qquuee  hhaabbrráá  ddee  rreecciibbiirr  uunn  aaggrreeggaaddoo;;  yy  eell  ppuunnttuuss  fflleexxuuss  ((      )),,  uussaaddoo  ppaarraa  iinnddiiccaarr  

uunnaa  ppaauussaa  mmeeddiiaa  mmeennoorr,,  qquuiizzáá  ddee  rreessppiirraacciióónn,,  ccuuaannddoo  eell  sseennttiiddoo  ddee  llaa  oorraacciióónn  aaúúnn  eessttaabbaa  

iinnccoommpplleettoo..2255  AA  eessttooss  ssiiggnnooss  ddee  aaiirree  ffaammiilliiaarr  ddeebbeenn  aaggrreeggaarrssee  aallgguunnaass  nnoovveeddaaddeess::  eell  ppuunnccttuuss  

iinntteerrrrooggaattiivvuuss  ((          )),,  pprroobbaabblleemmeennttee  uunnaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  eessccuueellaa  ddee  llaa  ccoorrttee  ddee  CCaarrlloommaaggnnoo,,  uussaaddoo  

ppaarraa  iinnddiiccaarr  eell  ffiinnaall  ddee  uunnaa  oorraacciióónn  iinntteerrrrooggaattiivvaa,,  yy  eell  ppuunnccttuuss  eexxccllaammaattiivvuuss  ((      )),,  ccrreeaacciióónn  ddee  llaa  

sseegguunnddaa  mmiittaadd  ddeell  ssiigglloo  XXIIVV  dd..cc..,,  uussaaddoo  ppaarraa  rreessaallttaarr  uunnaa  ffrraassee  aaddmmiirraattiivvaa..  

  

  DDiivveerrssaass  rraazzoonneess  eexxpplliiccaann  llaa  ccrreeaacciióónn  ddee  llaass  ppoossiittuurraaee::  llaa  pprriimmeerraa,,  ddee  nnaattuurraalleezzaa  ttééccnniiccaa,,  

eess  qquuee  eell  ssiisstteemmaa  ddee  llaass  ddiissttiinncciioonneess,,  qquuee  rreessuullttaabbaa  ccllaarroo  eenn  llooss  mmaannuussccrriittooss  rreeaalliizzaaddooss  eenn  llooss  

ttiippooss  ggrraannddeess  ddee  lleettrraass,,  ccaappiittaall  oo  uunncciiaall,,  eerraa  mmeennooss  eeffiicciieennttee  aapplliiccaaddoo  aa  llooss  mmaannuussccrriittooss  qquuee,,  

ddeessddee  eell  ssiigglloo  VVIIIIII  dd..cc..  eerraann  rreeaalliizzaaddooss  eenn  mmiinnúússccuullaa  ccaarroolliinnaa,,  llaa  ccuuaall  ooffrreeccee  uunnaa  bbaannddaa  ddee  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
ppuunnttooss  ((              ))..  

2244  BBiisscchhooffff,,BB..11999933;;  LLaattiinn  PPaallaaeeooggrraapphhyy,,  aannttiiqquuiittyy  aanndd  mmiiddddllee  aaggeess..  
CCaammbbrriiddggee  UUnniivveerrssiittyy  PPrreessss;;  117700..  

2255  UUnn  eejjeemmpplloo  ddeell  uussoo  ddeell  ppuunnccttuuss  fflleexxuuss  yy  ddeell  ppuunnccttuuss  eelleevvaattuuss::    
  MMiinnuuttaaee  ssuunntt  gguuttttaaee  qquuaaee  fflluummiinnaa  
  iimmpplleenntt    mmiinnuuttaa  ssuunntt  ggrraannaa  hhaarreennaaee    sseedd  ssii  mmuull--  
  ttaa  hhaarreennaa  iimmppoonnaattuurr  pprreemmiitt  aattqquuee  oopppprriimmiitt..  
MMaannuussccrriittoo  MMSS  llaatt..8888,,ffooll..3344,,  CChhrriisstt  CChhuurrcchh,,  OOxxffoorrdd,,  rreepprroodduucciiddoo  
ppoorr  PPaarrkkeess,,MM..BB..11999933;;119955..  
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eessccrriittuurraa  mmuucchhoo  mmááss  eessttrreecchhaa..  LLaass  ppoossiittuurraaee  eerraann  uunnaa  iinnvveenncciióónn  ddeessttiinnaaddaa  aa  eevviittaarr  eessaa  ccoonnffuussiióónn,,  

ppuueessttoo  qquuee  eerraann  mmááss  ccllaarraass  yy  nnoo  aammbbiigguuaass  eenn  llaa  ffoorrmmaa  eenn  qquuee  ddiissttiinngguuííaann  eennttrree  ddiiffeerreenntteess  ccllaasseess  

ddee  ppaauussaass..  

  

  PPeerroo  qquuiizzáá  eell  mmoottiivvoo  ffuunnddaammeennttaall  ddee  llaa  iinnvveenncciióónn  eerraa  qquuee  ccoonn  llaass  ppoossiittuurraaee  ssee  aassppiirraabbaa  

nnoo  ssoollaammeennttee  aa  hhaacceerr  vviissiibbllee  uunnaa  ddiissttiinncciióónn  eennttrree  sseeggmmeennttooss  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  aa  pprrooccuurraarr  uunnaa  gguuííaa  

ppaarraa  llaa  vvoozz  qquuee  ddeebbííaa  rreecciittaarr  oo  ccaannttaarr,,  eessppeecciiaallmmeennttee  llooss  tteexxttooss  lliittúúrrggiiccooss..  EEnn  llaass  ppoossiittuurraaee  vveennííaann  

aa  uunniiffiiccaarrssee  ddooss  ggrraannddeess  ttrraaddiicciioonneess  ddee  llaa  lliittuurrggiiaa::  llaa  lleeccttuurraa  yy  eell  ccaannttoo  yy,,  eenn  ccoonnsseeccuueenncciiaa,,  eellllaass  

aassppiirraabbaann  aa  ttrraadduucciirr  ddee  mmaanneerraa  vviissuuaall  uunn  vvíínnccuulloo  ccllaarroo  eennttrree  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  yy  uunnaa  cciieerrttaa  ""nnoottaacciióónn  

mmuussiiccaall""..  PPoorr  ssuu  ffoorrmmaa  mmiissmmaa,,  eellllaass  iinnddiiccaabbaann  aall  lleeccttoorr  ssii  ssuu  vvoozz  ddeebbííaa  aasscceennddeerr  oo  ddeesscceennddeerr::  aassíí,,  

eell  ppuunnccttuuss  vveerrssuuss      ((      ))  iinnddiiccaabbaa  eell  ddeesscceennssoo  ddee  llaa  vvoozz  qquuee  aannuunncciiaabbaa  eell  ffiinnaall  ddee  llaa  oorraacciióónn;;  eell  

ppuunnccttuuss  eelleevvaattuuss  ((      ))  sseeññaallaabbaa  llaa  eelleevvaacciióónn  ddee  llaa  vvoozz  qquuee  ddeebbee  pprreesseennttaarrssee  ppaarraa  vvaalloorriizzaarr  llaa  

ccllááuussuullaa  ccoommpplleemmeennttaarriiaa;;  mmiieennttrraass  eell  ppuunnccttuuss  fflleexxuuss((      ))  sseeññaallaabbaa  eell  hheecchhoo  ddee  qquuee  llaa  vvoozz  ddeebbííaa  

eelleevvaarrssee  lliiggeerraammeennttee  ppaarraa  ddeessppuuééss  ccaaeerr..2266  IInncclluussoo  eell  ppuunnccttuuss  iinntteerrrrooggaattiivvuuss  ((      ))  iinnddiiccaabbaa  uunnaa  

ppoossiicciióónn  ddee  llaa  vvoozz::  ssuu  ffoorrmmaa  eessttaabbaa  eemmppaarreennttaaddaa  aall  qquuiilliissmmaa,,  uunn  nneeuummaa  qquuee  llooss  tteeóórriiccooss  eenn  

mmúússiiccaa  mmeeddiieevvaall  ccoonnssiiddeerraann  ""uunn  ttoonnoo  ccoonneeccttiivvoo  ttrréémmuulloo  yy  aasscceennddeennttee""..2277  CCoommoo  llaass  ffóórrmmuullaass  

mmeellóóddiiccaass  ccaaííaann  eenn  llooss  ffiinnaalleess  ddee  llaass  uunniiddaaddeess  ddee  sseennttiiddoo,,  llaass  pprroossooddiiaaee  ppuuddiieerroonn  sseerr  uussaaddooss  

ssiimmuullttáánneeaammeennttee  ccoommoo  ssiiggnnooss  ddee  ppuunnttuuaacciióónn  yy  ccoommoo  gguuííaass  ppaarraa  llaa  vvoozz..  

                                                                                                                      
2266  CCffrr..  GGiilllleess,,AA..VV..11998877;;  ""LLaa  ppoonnccttuuaattiioonn  ddaannss  lleess  mmaannuussccrriittss  
lliittuurrggiiqquueess  aauu  mmooyyeenn  aaggee"",,  eenn  MMaaiieerrúú,,AA..((eedd));;  GGrraaffiiaa  ee  
iinntteerrppuunnzziioonnee  nneell  llaattiinnoo  ddeellll  mmeeddiiooeevvoo..  EEddiizziioonnii  ddeellll''AAtteenneeoo,,  
RRoommaa..  

2277  BBiisscchhooffff,,BB..;;  oopp..cciitt..;;117700..  
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  DDeessddee  lluueeggoo,,  uunnaa  ccoossaa  eess  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  nnoottaacciióónn  mmuussiiccaall  yy  oottrraa  llaa  hhiissttoorriiaa  ddee  llaa  

ppuunnttuuaacciióónn,,  yy  ddeessddee  eell  ssiigglloo  XX  dd..cc..  aammbbaass  qquueeddaarroonn  ddeeffiinniittiivvaammeennttee  sseeppaarraaddaass..  PPeerroo  eess  nnoottaabbllee  

qquuee  llaa  nnoottaacciióónn  mmuussiiccaall  hhaayyaa  rreecciibbiiddoo  uunnaa  iinnfflluueenncciiaa  pprroovveenniieennttee  ddee  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  ddee  llooss  tteexxttooss  

lliittúúrrggiiccooss..  YY  eessttoo  aa  ppeessaarr  ddee  qquuee  ddeessddee  llaa  aannttiiggüüeeddaadd  eessttaabbllaa  ccllaarraammeennttee  eessttaabblleecciiddaa  llaa  ddiissttiinncciióónn  

eennttrree  eell  ggéénneerroo  ddee  lloo  lleeiiddoo  yy  eell  ggéénneerroo  ddee  lloo  ccaannttaaddoo..  AAssíí,,  aauunnqquuee  QQuuiinnttiilliiaannoo  aaddmmiittííaa  qquuee  eexxiissttee  

uunnaa  cciieerrttaa  mmoodduullaacciióónn  ddee  llaa  vvoozz  pprroovveenniieennttee  ddee  llaa  lleeccttuurraa  eexxpprreessiivvaa,,  ccoonnssiiddeerraabbaa  iinnaacceeppttaabbllee  llaa  

aassiimmiillaacciióónn  ddee  llaa  lleeccttuurraa  ccoonn  llaa  rreecciittaacciióónn  oo  eell  ccaannttoo,,  qquuee  llee  ppaarreeccííaann  uunnaa  ssuueerrttee  ddee  

ssoobbrreeaaccttuuaacciióónn  ddeell  tteexxttoo..  ""SSaann  AAgguussttíínn  eenn  ssuu  DDee  AAnniimmaa,,  aaúúnn  mmaanntteennííaa  eessaa  sseeppaarraacciióónn::  mmiieennttrraass  

llaass  lleeccttuurraass  ssoonn  pprroonnuunnttiiaattaa  oo  rreecciittaattaa,,  llooss  ssaallmmooss  yy  oottrraass  ppiieezzaass  ccaannttaaddaass  ssoonn  ppssaalllleerree  oo  

ccaanneerree""..2288  PPeerroo  aa  ppeessaarr  ddee  llaass  ddiiffeerreenncciiaass  rreeccoonnoocciiddaass,,  eenn  llaass  ppoossiittuurraaee  ssee  eennccuueennttrraa  eell  pprrooppóóssiittoo  

ddee  rreeaalliizzaarr  uunnaa  aammaallggaammaa  eennttrree  llaa  nnoottaacciióónn  ddee  llaa  pprroossooddiiaaee,,  llaass  ddiissttiinnccttiioonneess  yy  llaa  ddiivviissiióónn  ddee  llooss  

eennuunncciiaaddooss  qquuee  oottoorrggaann  aa  llaa  oorraacciióónn,,  ssuu  iinntteennssiiddaadd  yy  ssuu  mmeellooddííaa..  EEnn  eell  ssiigglloo  IIXX  dd..cc..,,  ""ppaarraa  

HHiillddeemmaarr,,  llaa  ppuunnttuuaacciióónn  ddeell  tteexxttoo  nnoo  eess  ssoollaammeennttee  uunn  mmeeddiioo  ppaarraa  ddiissttiinngguuiirr  llooss  ddiiffeerreenntteess  

mmiieemmbbrrooss  ddee  uunnaa  ffrraassee  sseeggúúnn  ssuu  sseennttiiddoo,,  ssiinnoo  ttaammbbiiéénn  uunn  ccoonnjjuunnttoo  ddee  ssiiggnnooss  mmnneemmoottééccnniiccooss  qquuee  

ppeerrmmiitteenn  aall  lleeccttoorr  uubbiiccaarr  ssuu  vvoozz""..2299  

  

  HHaacciiaa  eell  ssiigglloo  XXIIII  dd..cc..  llaass  ccoonnvveenncciioonneess  ffuunnddaammeennttaalleess  ddee  llaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  eessttaabbaann  

pprrááccttiiccaammeennttee  eessttaabblleecciiddaass..  EEnn  ééssttaa  ssee  eennccoonnttrraabbaann  aahhoorraa  ccllaarraammeennttee  sseeññaallaaddooss  llooss  ccaappííttuullooss  yy  llooss  

                                                                                                                      
2288  GGiilllleess,,AA..VV..;;  oopp..cciitt..;;111144..  

2299  IIbbiidd..;;112244..  
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ppáárrrraaffooss,,  yy  aall  iinntteerriioorr  ddee  ééssttooss  llaa  sseeppaarraacciióónn  eennttrree  ppaallaabbrraass  eessttaabbaa  iinnddiiccaaddaa  ppoorr  uunn  bbllaannccoo,,  llaa  

sseeppaarraacciióónn  eennttrree  oorraacciioonneess  ccoonn  uunnaa  ddiissttiinnccttiioo,,  yy  eessttaabbaa  iinnddiiccaaddaa  ttaammbbiiéénn  uunnaa  sseerriiee  ggrraadduuaaddaa  ddee  

ppaauussaass  ddee  sseennttiiddoo  yy  ddee  rreessppiirraacciióónn..  LLaa  lleettrraa  mmiinnúússccuullaa  ccaarroolliinnaa  tteennííaa  uunnaa  ffoorrmmaa  pprrááccttiiccaammeennttee  

aabbssoolluuttaa  yy  eenn  eell  tteexxttoo  eerraann  rreeccoonnoocciibblleess  cciittaass,,  gglloossaass  yy  ccoommeennttaarriiooss..  LLaa  ddeeccoorraacciióónn  eerraa  uunn  

eelleemmeennttoo  mmááss  ddee  aayyuuddaa  aa  llaa  lleeccttuurraa,,  ee  iinniicciiaalleess  ddeeccoorraaddaass  yy  lliitttteerraaee  nnoottaabbiilliioorreess  ppeerrmmiittííaann  aall  

lleeccttoorr  uunnaa  llooccaalliizzaacciióónn  eenn  llaa  ppáággiinnaa  yy  uunnaa  mmeemmoorriizzaacciióónn  ddee  ééssttaa  qquuee  rreessuullttaabbaann  iinnddiissppeennssaabblleess  eenn  

aauusseenncciiaa  ddee  íínnddiicceess  yy  ppaaggiinnaacciióónn..  DDeessddee  lluueeggoo,,  llaa  vvoozz  nnoo  hhaabbííaa  aabbaannddoonnaaddoo  aa  llaa  ppáággiinnaa  yy  eenn  llaass  

ppoossiittuurraaee  ppooddííaann  eennccoonnttrraarrssee  ttaammbbiiéénn  uunnaa  gguuííaa  ppaarraa  llaa  rreecciittaacciióónn  yy  eell  ccaannttoo..  PPeerroo  ccoonn  ttooddoo,,  llaa  

ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  hhaabbííaa  aaddqquuiirriiddoo  uunn  eessttaattuuttoo  pprrooppiioo,,  ccoonnvviirrttiiéénnddoossee  eenn  uunnaa  eennttiiddaadd  ccoonn  

ccaarraacctteerrííssttiiccaass  yy  ddiiffiiccuullttaaddeess  pprrooppiiaass..  LLaa  ppáággiinnaa  lleeggiibbllee  eessttaabbaa  ddeejjaannddoo  ddee  sseerr  uunnaa  iimmiittaacciióónn  mmááss  

oo  mmeennooss  iinneexxaaccttaa  ddeell  ddiissccuurrssoo  hhaabbllaaddoo  ppaarraa  ccoonnvveerrttiirrssee  eenn  ppoorrttaaddoorraa  aauuttoossuuffiicciieennttee  ddeell  mmeennssaajjee  

qquuee  ssee  llee  ccoonnffiiaabbaa..  NNoo  eerraa  uunnaa  ""iinnvveenncciióónn"",,  ssiinnoo  eell  rreessuullttaaddoo  ddee  llaass  ccaammbbiiaanntteess  rreellaacciioonneess  eennttrree  eell  

lleeccttoorr,,  eell  aauuttoorr  yy  eell  eessccrriittoo,,  ppeerroo  ccoonn  eelllloo  ssee  aabbrrííaa  eell  ccaammiinnoo  ppaarraa  qquuee  eessaass  ppáággiinnaass  vvaaggaarraann,,  

mmuuddaass  ee  iinnddeeppeennddiieenntteess;;  ppuuddiieerroonn  eennttoonncceess  sseerr  lleeiiddaass  eenn  ssiilleenncciioo  yy  ssee  iinnssttaallóó  eennttrree  llaa  ppáággiinnaa  yy  eell  

lleeccttoorr,,  yy  eennttrree  ééssttee  yy  eell  eessccrriittoorr,,  uunnaa  ddiissttaanncciiaa  qquuee  aaúúnn  ppeerrdduurraa..  

**  **  **  


