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CARACTERÍSTIQUES, PROCÉS D’AVALUACIÓ I NORMES  
DE PRESENTACIÓ D’ORIGINALS 

 
Ítaca. Revista de Filologia és una publicació anual del Departa-

ment de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant. La qualitat cientí-
fica d’aquesta revista queda garantida, entre altres factors, pel fet que més 
d’un 75% dels treballs que s’hi publiquen es refereixen a resultats 
d’investigacions originals i inèdites. El mateix percentatge del 75% esta-
bleix el mínim d’autors externs al Consell de Redacció i a l’organització 
de la revista, a fi d’evitar-ne l’eventual endogàmia editorial. 

El Consell de Redacció i el Consell Editorial de la publicació són 
elegits pel ple del Consell del Departament de Filologia Catalana. Per a 
cada exemplar de la publicació es preveu el nomenament d’un Comité de 
Selecció, que avalua i informa anònimament (avaluació per parells) els 
originals presentats, amb capacitat d’acceptar o desestimar les propostes; 
i amb capacitat, igualment, de formular suggeriments de millora als au-
tors dels articles. En el cas que no hi haja unanimitat entre els avaluadors 
sobre la conveniència o no de la publicació d’un article, el Consell de Re-
dacció s’encarrega de prendre l’ultima decisió, així com també de supervi-
sar la introducció de canvis i propostes de millora. 

Els articles d’Ítaca. Revista de Filologia poden tenir una extensió 
màxima de 65.000 caràcters (15.000 en el cas de les ressenyes), i s’han de 
presentar en suport informàtic compatible amb Word per a Windows, 
fent constar el nom complet de l’autor o autora, la institució acadèmica 
de què forma part, les adreces postal i electrònica i un telèfon de contacte. 
Només per acord extraordinari del Consell de Redacció es poden publi-
car en Ítaca. Revista de Filologia articles d’extensió superior als referits 
65.000 caràcters. Juntament amb l’article, els autors o autores han de 
presentar, en anglés i en la llengua de l’article, les paraules clau i un resum 
o abstract d’extensió entre 600 i 1.200 caràcters. 

Formalment, els articles han de seguir els criteris tipogràfics se-
güents: 
1. En l’encapçalament de l’article ha de constar el títol en versaleta, seguit 
(en la línia següent) pel nom complet de l’autor o autora en redona, i per 



 

 

la institució (en una nova línia) en cursiva. Aquests tres elements han 
d’anar amb alineació centrada.  
2. Si hi ha una citació inicial o una dedicatòria, ha d’aparéixer tot seguit, 
després d’una línia en blanc (de mida 12, com l’encapçalament), amb cos 
10, interlineat senzill, sagnia esquerra de 6 cm i alineació a la dreta. Des-
prés d’una nova línea en blanc de mida 12, començaria el cos de l’article. 
3. Si no hi ha citació inicial o dedicatòria, el cos de l’article apareixerà 
immediatament, separat del títol, el nom i la institució per una línia de 
mida12. 
4. Configuració de pàgina: A4 (21x29,7 cm). Marges superior i inferior 
de 2,5 cm; i marges esquerre i dret de 3 cm 
5. Tipus de lletra Times New Roman, amb mida 12 en el cos del text, i 
10 en citacions i notes al peu 
6. Interlineat senzill 
7. Sistema de notació autor-data en el cos del text: (COGNOM: any, pà-
gina), (COGNOM: any), Cognom (any, pàgina)  
8. Les notes crítiques per a aclarir o ampliar aspectes del contingut del 
text van a peu de pàgina, amb un cos 10, i sense separacions amb línies en 
blanc. El números volats de les notes han d’anar després dels signes de 
puntuació, si no és que la nota va referida a una única paraula del discurs: 
en aquest últim cas, el número volat aniria immediatament després de la 
paraula en qüestió.  
9. Les citacions textuals inferiors a les tres línies es poden incorporar dins 
del text entre cometes angulars. Si són superiors han d’anar, sense come-
tes, en un paràgraf a banda, separat amb una línia en blanc dels paràgrafs 
anterior i posterior, un cos de lletra 10 (també per a les línies en blanc), 
interlineat senzill, sagnat a l’esquerra d’1 cm, i sense sagnat a la dreta. 
Quan la referència bibliogràfica es consigna al final d’una citació en parà-
graf a banda, el punt últim es posa després del parèntesi (i no abans). El 
signe [...] s’hi fa servir per a indicar la supressió d’un fragment del discurs, 
però no s’ha de posar ni a l’inici ni al final de la citació. 
10. No s’ha de deixar una línia en blanc per a separar els paràgrafs: cada 
nou paràgraf s’introdueix amb sagnia d’1 cm en la primera línia.  
 



 
 

11. Quan un article s’estructura en diferents apartats, entre l’últim parà-
graf d’un apartat i el títol de l’apartat següent cal deixar una línia en blanc 
de mida 12, però entre el títol i el paràgraf següent no s’ha de deixar cap 
espai. La numeració dels apartats i els subapartats ha de ser aràbiga (1., 
1.1, 1.1.1, etc.), i els títols dels apartats i els subapartats han d’aparéixer 
en minúscula, versaleta, sense sagnat i sense punt final. 
12. En el cas que hi haja un discurs citat dins d’un altre discurs citat, se 
segueix l’ordre següent en els tipus de cometes: «“ ‘ ‘ ”». Així doncs, nor-
malment es fan servir les cometes angulars, del tipus « ». 
13. Tant els guions d’incís com els de diàleg han de ser guions llargs. 
14. La bibliografia final s’indrodueix com un apartat, amb el títol «BI-

BLIOGRAFIA» en versaletes, sense numeració aràbiga, després d’una línia 
en blanc de mida 12. Tot seguit (sense línia en blanc), les referències bi-
bliogràfiques s’introdueixen amb sagnia francesa d’1 cm. 
15. Totes les referències bibliogràfiques al·ludides amb el sistema autor-
data han de ser desplegades, amb la informació completa, en l’apartat 
final de bibliografia. 
16. Les citacions bibliogràfiques han de seguir les formes següents: 

Llibres: 
COGNOMS, Nom (any): Títol del llibre, Lloc d’edició, Editorial.  
Exemple: 
PIERA, Josep (2012): El somni d’una pàtria de paraules, Alzira, Bromera. 
Capítols o apartats en llibres: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’apartat», en Nom COGNOM (ed.), Títol 

del llibre, Lloc d’edició, Editorial, p. x-y.  
Exemple: 
RAMONEDA, Josep (2009): «Elogi de l’assaig», en Gustau MUÑOZ (ed.), Joan 

Fuster i l’anàlisi de la realitat social, València, Publicacions de la Univer-
sitat de València, p. 95-102. 

Articles en revistes o publicacions periòdiques: 
COGNOMS, Nom (any): «Títol de l’article», Títol de la Revista o la Publicació 

Periòdica, núm. x (data), p. y-z. 
Exemple: 
RENEDO, Xavier (1992): «Quin mal és lo besar? (Literatura i moral al voltant 

de la quarta línia de l’amor)», Caplletra, núm. 13 (tardor de 1992), p. 
99-116. 

 



 

 

17. Si l’obra té dos o tres autors (o editors), se n’anoten les dades de la 
manera següent: 

COGNOMS1, Nom1 & Nom2 COGNOMS2 (any): 
Exemple: 
PAYRATÓ, Lluís & Núria ALTURO (ed.) (2002): Corpus oral de conversa 

col·loquial. Materials de treball, Barcelona, Publicacions i Edicions de la 
Universitat de Barcelona. 

Si en té més de tres, d’autors, s’ha d’anotar només el primer, seguit de 
l’abreviatura et al. 
18. Les editorials 62 i Tres i Quatre es referencien així: «Ed. 62» i «Ed. 
Tres i Quatre». En la resta dels casos, no es fa servir la paraula «Editori-
al». 
19. Quan hi ha més d’una referència bibliogràfica d’un mateix autor —o 
d’una mateixa autora—, se’n posen els cognoms i el nom en cadascuna de 
les entrades. 
20. En les referències a pàgines web —si n’hi ha— cal fer constar, a més 
de l’adreça electrònica, la data de consulta. 
21. Les taules, gràfiques o figures, si n’hi ha, s’han de numerar consecuti-
vament, en aràbics. La llegenda, de mida 10, hi ha d’anar separada per un 
espai (també de mida 10): a la part superior en el cas de les taules, i a la 
part inferior en el cas de les figures. 
 
Poden presentar-se a Ítaca. Revista de Filologia originals en català, basc, 
gallec, espanyol, francés, alemany, italià o anglés. El termini de presenta-
ció és permanentment obert. Una vegada dut a terme el procés 
d’avaluació, l’acceptació dels treballs (com també, si s’escau, l’informe 
amb les corresponents propostes de millora) es comunica als autors en el 
termini de quaranta-cinc dies. En el cas que siga necessària la introducció 
de canvis o modificacions, la versió definitiva dels treballs s’ha de lliurar 
dins dels vint dies següents a la comunicació. 
En el present número d’Ítaca. Revista de Filologia s’han presentat un 
total de 14 originals, 13 dels quals (un 92,86%) han merescut una avalua-
ció positiva i la corresponent publicació. 
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Signora delle cime, 

una nostra amica hai chiesto alla montagna. 
Ma ti pregiamo, su nel Paradiso, 

lasciala andare per le tue montagne1 
 
l llarg de la seua vida acadèmica Gemma Avenoza Vera (Bar-
celona, 1959-2021) va transitar pels viaranys, les valls i les 
muntanyes de la investigació filològica en una cerca constant 
i apassionada. Dona respectada, mare amantíssima, magistra, 

investigadora, treballadora incansable, però sobretot gran amiga, Gemma 
va assumir el compromís, amb ella mateixa i amb tots els qui formem 
part del món universitari i ens dediquem a l’estudi dels textos medievals, 
d’oferir-nos el seu saber sense esperar recompensa. Si Gemma podia pre-
sumir de res, era d’amics i de persones que l’estimaven, per això la crida 
del Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant per a 
configurar aquest monogràfic d’homenatge a la seua trajectòria profes-
sional ha tingut tan bona acollida entre els qui la van conèixer i quedarà 
—així ho esperem— com una humil aportació a la grandesa de la seua 
persona. 

No cal justificar que li hàgem dedicat aquest monogràfic des del 
Departament de Filologia Catalana de la Universitat d’Alacant, perquè 
Gemma Avenoza hi mantenia un vincle directe —d’autèntica amistat en 

 
1 Adaptació de la coneguda oda fúnebre de Giuseppe de Marzi composta el 1958. 

A 
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molts casos— des de fa anys. A la Universitat d’Alacant va participar en 
diverses trobades acadèmiques, va publicar articles amb alguns dels 
membres del nostre Departament i alguns vam participar en els projectes 
d’investigació que ella dirigia. A més a més, Gemma responia generosa-
ment a les nostres consultes, sempre disposada a col·laborar. No debades, 
les dotze aportacions que hem reunit en aquest volum parlen del seu 
mestratge i de la solidesa professional dels investigadors que va contribuir 
a formar. Són una mostra de gratitud per tot el que hem rebut d’ella i 
representen, alhora, una bona mostra de la profunda empremta que ha 
deixat en el món de la filologia romànica. 

El volum va encapçalat per la presentació del professor Vicenç Bel-
tran, el més autoritzat per a parlar de la seua trajectòria acadèmica i pro-
bablement una de les persones que més la coneixien i amb qui va treballar 
braç a braç durant més anys. Gemma, mestra de tota una generació de 
romanistes, fou una de les primeres deixebles del professor Beltran, que li 
va dirigir la tesi doctoral i la va guiar en una llarga i fecunda carrera uni-
versitària. Tots dos van col·laborar intensament en projectes de la magni-
tud de la Bibliografia de Textos Catalans Antics (BITECA) o en el Boletín 
Bibliográfico de l’Associació Hispànica de Literatura Medieval, dues tas-
ques immenses que van iniciar i desenvolupar, gràcies a les quals els me-
dievalistes tenim unes eines de gran valor que faciliten en bona mesura la 
nostra activitat investigadora. 

Els articles que hem reunit en aquest monogràfic d’homenatge 
tracten diverses temàtiques en què, directament o indirecta, Gemma 
Avenoza va iniciar o va desenvolupar línies d’investigació. Així, els Dicto-
rum factorumque memorabilium de Valeri Màxim, el gran conjunt de 
sentències i exemples procedents de la tradició clàssica traduït en català 
per Antoni Canals, fou un dels primers temes en què es va interessar des 
de ben aviat i que mai no va abandonar, fins al punt que va dirigir l’edició 
crítica dels primers cinc llibres d’aquesta magna obra, projecte que consti-
tuí la tesi doctoral d’Helena Rovira, una de les deixebles més destacades 
de Gemma Avenoza, que en aquesta ocasió dedica la seua aportació en 
homenatge a la seua mestra a una de les obres didàctiques més descone-
gudes de la literatura sapiencial d’època medieval, la Doctrina moral d’en 
Pacs, un text ric en sentències i exemples de diversa procedència, escrit 
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com una obra educativa que l’autor va voler oferir als seus fills. En aquest 
treball, Rovira constata que determinats fragments d’obres historiogràfi-
ques s’intercalen entre els consells del llibre amb l’afany d’oferir un saber 
ampli i heterogeni, una obra de cultura general al capdavall, però també 
de bons consells, segons pertany a persones d’estament com serien l’autor 
i els destinataris. Amb aquestes intertextualitats l’autor hauria pretès 
acréixer el saber dels receptors a propòsit de diversos esdeveniments his-
tòrics més o menys pròxims a la Corona d’Aragó.  

Herència dels seus treballs sobre la traducció d’Antoni Canals és 
també l’aportació de Manuel Abeledo que publiquem ara, un reconeixe-
ment explícit a la tasca d’Avenoza, sense la generositat de la qual —com 
ell mateix reconeix— no hauria pogut dur a terme aquest treball sobre la 
traducció castellana que Juan Alfonso de Zamora va fer de la traducció 
de Canals, que identifica ara com a possible font d’algunes de les glosses 
de la Sátira de infelice e felice vida del conestable Pere de Portugal. Abe-
ledo ofereix un treball minuciós, exhaustiu i amb unes propostes de filia-
ció entre els diferents testimonis d’un gran valor filològic. 

Una operació semblant és la que fa Santiago Gutierrez, deixeble i 
col·laborador directe de Gemma, en el seu article sobre el Yosippón, una 
crònica castellana centrada en el poble jueu, la dominació romana i la 
posterior destrucció de Jerusalem, vinculada amb les llegendes sobre les 
desgràcies produïdes després de la mort de Jesucrist. La recepció de tex-
tos històrics o pseudohistòrics en els ambients nobiliaris castellans va ser 
notable i consta documentada. En aquest cas, gràcies al minuciós estudi 
de Gutiérrez podem comprovar que el contingut de l’obra estudiada con-
necta amb les llegendes sobre Vespasià o amb la figura de Josep 
d’Arimatea i, en conseqüència, amb els orígens de la llegenda del Graal, 
de manera que la narració cavalleresca celestial s’entrellaça en un complex 
joc d’interrelacions en què els lectors podien extraure lliçons de l’antigui-
tat. 

L’article de Xavier Espluga, que codirigí amb Gemma diversos 
projectes d’investigació, se centra també en el món de la traducció medie-
val. En aquesta ocasió estudia la tradició textual i els mecanismes traduc-
tològics en la traducció castellana atribuïda a Alfonso de Cartagena de la 
Pro Marcello ciceroniana; hi fa una enumeració exhaustiva de procedi-
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ments de traducció, en un treball de gran exhaustivitat que posa en valor, 
de forma ben detallada, l’activitat del traductor. Repassa també les vari-
ants de les diferents branques de la tradició llatina que es reflecteixen en 
el text castellà, la qual cosa ajuda a caracteritzar el text model del qual 
degué partir la traducció. 

L’edició de textos en vers fou també un dels camps en què Gemma 
va oferir aportacions importants, tant per la descripció minuciosa de can-
çoners que inclou el projecte BITECA, com per la troballa de composici-
ons inèdites que li propicià l’anàlisi de manuscrits. El volum de textos en 
vers catalogats va ser ampliat amb els seus descobriments, plasmats en 
treballs en què donava a conèixer noves composicions catalanes o occita-
nes, danses o poesies populars. Dos dels treballs recopilats en aquest ho-
menatge segueixen els seus passos. Així, Francisco Crosas compara 
l’incunable del Cancionero de Ramón de Llavia amb la tradició manus-
crita de les cobles de Fernán Pérez de Guzmán y edita l’Himno a los go-
zos de Nuestra Señora present en aquest incunable. D’altra banda, 
l’aportació de Joan Mahiques posa a l’abast dels estudiosos una sèrie de 
textos inèdits que l’autor ha pogut descobrir gràcies a la seua col·labora-
ció en BITECA i, com ell mateix reconeix, al mestratge de l’homenatjada. 
Mahiques edita un conjunt de quinze poesies populars de caire devot, 
dedicades a Jesús, la Mare de Déu, diversos sants o simplement a algun 
sagrament, i contingudes en manuscrits datats entre els segles XV i XVI. 

El currículum acadèmic de Gemma Avenoza revela la gran varietat 
de temes que va estudiar, molts dels quals van nàixer a partir dels seus 
estudis sobre textos manuscrits i codicologia en biblioteques d’arreu del 
món. Així va poder trobar versions d’obres pretesament científiques com 
el Tresor de beutat, que Lourdes Soriano i Glòria Sabaté, probablement 
les seues deixebles més veteranes, almenys per la quantitat d’anys que van 
treballar juntes, estudien en el treball publicat en aquest monogràfic. La 
llegendària Tròtula de Salern, la primera dona metgessa de qui tenim 
notícia, es relaciona amb una sèrie d’escrits d’autoria dubtosa que podem 
considerar els primers tractats de cosmètica i ginecologia. Soriano i Sa-
babé analitzen tres compilacions mèdiques de caràcter pràctic, vinculades 
a l’exercici de la medicina en ambients extraacadèmics i editen una sèrie 
de receptes per a la cura del cos femení contingudes en l’anomenat Tre-
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sor de beutat, uns textos que revelen el saber de les dones d’època medie-
val, amb preparats compostos d’unes mixtures d’ingredients complexos 
que ben bé interessarien les indústries cosmètiques actuals. 

Una altra de les contribucions importants de Gemma Avenoza gi-
ra al voltant de la transmissió dels textos bíblics durant l’edat mitjana, 
sobretot en els diversos arromançaments de llibres sagrats a la península 
Ibèrica. Això la va portar a codirigir el projecte Corpus Biblicum Catala-
nicum, del qual ja hi ha publicats diferents volums. En aquest mateixa 
línia s’insereix el treball d’homenatge del seu deixeble Pere Poy, a qui 
Gemma Avenoza dirigia una tesi doctoral sobre aquesta temàtica que ara 
dirigirà la seua deixebla Lourdes Soriano. Pere Poy compara la trajectòria 
de Gemma Avenoza en l’estudi sobre la circulació de la Bíblia en l'Europa 
medieval amb la d’un capdavanter en la recerca sobre la tradició bíblica en 
occità i en català, el professor Samuel Berger (1843-1900), l’obra del qual 
analitza en aquest treball. 

La lexicografia fou una altra de les inquietuds intel·lectuals de la 
nostra homenatjada i és el contingut de dos dels treballs que publiquem 
en aquest monogràfic. El de Sadurní Martí, sobre el lèxic de la traducció 
catalana medieval del Commentarium in septem psalmos poenitentiales, 
ofereix un estudi sobre la personalitat del traductor i el context de recep-
ció d’aquesta obra del papa Innocenci III, amb unes notes ben documen-
tades sobre les peculiaritats del lèxic utilitzat en el text català. Per la seua 
part, Jordi Redondo estudia el lèxic del Codex cumanicus, un document 
trilingüe creat per les necessitats de predicació dels pobles orientals del 
voltant de la mar Negra i que recull un vocabulari llatí, persà i cumà. Re-
dondo ens sorprèn amb la identificació de mots d’origen romànic prete-
sament de procedència catalana i la proposta d’una hipòtesi d’interferèn-
cies lingüístiques a través de relacions comercials i de contacte amb altres 
llengües orientals. 

D’altra banda, com a exemple del que pot aportar l’estudi del con-
text real a la fixació dels textos medievals, Xavier Renedo ressegueix les 
peripècies viscudes pel cavaller Ramon de Perellós fins a arribar a Irlanda 
amb la intenció de visitar el Purgatori. Gràcies al pacient treball de Re-
nedo per a localitzar i estudiar detalls concrets que ens ajuden a la com-
prensió del text de Perellós, ara podem documentar millor el seu recorre-
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gut i, de retruc, esmenar determinades lliçons del text que va escriure, el 
famós Viatge al Purgatori de Sant Patrici. 

Clou aquest monogràfic d’homenatge el treball de Jaume Torró, 
dedicat a un bell motiu poètic present en Homer, Ovidi i Ausiàs March. 
El dolor per l’absència, combinat amb el dolor produït per l’exili, un tema 
que pren com a model les Tristia i les Pontica d’Ovidi, ja tractat per 
l’autor en relació amb la poesia marquiana, i que amplia ací amb frag-
ments de l’Odissea en què Penèlope somnia la vinguda d’Ulisses i el dolor 
de l’absència se li fa insuportable. 

De segur que Gemma, com Ulisses, devia saber què volen dir les 
Ítaques, que el que importa de veritat no és pas la tornada a la llar, sinó 
que el viatge, com diu la cançó, siga ple d’aventures, ple de coneixences; el 
que importa de veritat és fondejar en ports que els nostres ulls ignoraven i 
viatjar a ciutats per aprendre dels que saben. De Gemma, que era una 
experta en la seua disciplina, encara és possible aprendre’n, perquè ens ha 
deixat un bon munt de publicacions, entre llibres i articles, però la seua 
herència intel·lectual perviu sobretot en els seus deixebles, en els investi-
gadors que ajudà a formar, afortunats hereus dels seu mestratge que, en el 
futur, de segur que permetran continuar fent nous avanços en la recerca 
filològica. Gemma ens deixa exemple de grandesa intel·lectual, de passió i 
estima per la faena sobre llibres antics. I uns records inesborrables, de la 
vitalitat que la caracteritzava, del seu somriure i del seu sentit de l’humor, 
però sobretot de la seua generositat i de la seua amistat sincera i desinte-
ressada. La trobarem a faltar, sens dubte, però preferim recordar-la amb 
l’energia que la caracteritzava, en una mena de biblioteca infinita, com el 
paradís que imaginava Borges. Gemma Avenoza ja deu ser-hi escorco-
llant manuscrits, regirant pergamins, buscant autors entre enquaderna-
cions de vellut o recomponent belles històries antigues a partir d’uns 
quants fragments esmicolats... 
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a nostra col·lega, companya i amiga Gemma Avenoza es va lli-
cenciar en Filologia Hispànica a la Universitat de Barcelona 
l’any 1985 i començà immediatament una tesi sobre el fons 
manuscrit de les biblioteques de la ciutat (Manuscrits en llen-

gües romàniques conservats en biblioteques barcelonines) llegida el 1989, 
quan ja impartia lliçons de Llengua Catalana com a professora associada 
a la Universitat de Santiago de Compostel·la. L’any 1994 obtingué una 
plaça de professora titular de Filologia Romànica a la seva Universitat, on 
romangué fins al seu traspàs, el 22 de gener passat. Havia pres possessió 
de la càtedra de Filologia Romànica sis mesos abans, quatre anys després 
de rebre l’habilitació. 

Com tots sabem, l’estudi dels manuscrits esdevingué ràpidament 
una vocació que va conservar tota la seva vida. La crítica textual que ales-
hores practicàvem l’orientà cap a l’estudi de la transmissió de les versions 
castellana i catalana de Valeri Màxim i després, al conjunt de les traduc-
cions i els traductors medievals, als seus manuscrits, als seus lectors, als 
seus destinataris...; fou una vocació molt primerenca que donà fruits in-
cansablement durant tota la seva vida: una de les seves darreres aportaci-
ons, un debat poètic transmès amb el pròleg de la versió castellana, sortí 
pels dies que ella se n’anava. Aquestes recerques no van culminar amb 
l’edició crítica que sempre havia somiat, però els esforços desenvolupats 
durant anys de treball fructificaren amb la tesi de la seva alumna Helena 
Rovira, que es doctorà el 2014 amb El Valeri Màxim d'Antoni Canals: 
estudi i edició (llibres I-V). 

L 
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La formació codicològica la va perfeccionar durant la seva estada a 
Santiago amb el prof. Manuel Díaz y Díaz; amb el mateix objectiu fou 
acollida més tard a Lisboa pel prof. Augusto Aires Nascimento, que li 
encomanà una bíblia castellana de la Biblioteca d’Ajuda fins aleshores 
gairebé desconeguda. L’estudi que hi dedicà fou el seu primer llibre, La 
Biblia de Ajuda y la Megil·lat Antiochus en romance (CSIC, 2001). Ja no 
deixaria mai més l’estudi de les bíblies romàniques fins a convertir-se en 
una de les especialistes més acreditades en les versions ibèriques; s’ocupà 
dels mètodes de traducció, els corpora, els fragments i, en general, de tots 
els desenvolupaments temàtics i metodològics que el tema permet, des de 
la codicologia fins a la traductologia; el seu Biblias castellanas medievales 
(2011) fou un punt d’inflexió que l’ajudà a fixar posicions i a ampliar en-
cara més l’àmbit dels seus interessos. 

També fou una decisió primerenca la que la portà a integrar-se en 
la Bibliografia de Textos Catalans Antics (BITECA), el projecte de la seva 
vida. Ella estava molt interessada per la codicologia i jo per la crítica tex-
tual, i el mestre amic Charles Faulhaber, de la University of California a 
Berkeley, creador i director del macroprojecte Philobiblon, destinat a la 
descripció dels fons librari medieval de la península Ibèrica, buscava algú 
que es fes càrrec de la secció catalana. Amb ella i altres estudiosos que 
aviat ens abandonaren, creàrem un equip al qual es va integrar aviat la 
Dra. Lourdes Soriano; al llarg dels anys, amb la col·laboració més o 
menys continuada de col·legues i joves investigadors, BITECA ha aportat 
una eina imprescindible per a l’estudi del patrimoni català medieval; des 
d’aleshores, col·laboradors com Helena Rovira, Joan Mahiques, Glòria 
Sabaté o Irene Capdevila, per no citar sinó aquells que prengueren BITE-

CA com la seva empresa fonamental, dedicaren anys a formar-se en 
l’inventari, la descripció i l’estudi de manuscrits i incunables. Una relació 
completa de col·laboradors inclouria gran part dels estudiosos que durant 
els darrers trenta anys han investigat el llibre antic o la literatura catalana 
medieval.  

Tota la informació acumulada passa periòdicament al web de Phi-
lobiblon, però arribats a cert punt resultava molt recomanable una edició 
en forma de llibre que els investigadors poguessin trobar com a eina de 
referència a les biblioteques; el primer volum (BITECA. Bibliografia de 
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textos antics catalans, valencians i balears. Arxius i Biblioteques Valen-
cians) sortí el 2013; el següent serà el quart, llargament retingut per pro-
blemes de coordinació editorial. És un pas més, no la culminació del pro-
jecte que resulta i seguirà sent tantàlic.  

Des de la seva fundació fins al 2003 Gemma fou també editora del 
Boletín Bibliográfico de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, 
començat com a revista bibliogràfica però aviat convertit en una base de 
dades essencial per a l’estudi de les literatures medievals ibèriques. Tots 
sabem com és de feixuc aquest treball, de vegades poc recompensat; natu-
ralment, sota la direcció de la prof. Soriano, continuà col·laborant en la 
recensió de bibliografia fins al darrer moment. 

La seva passió pels manuscrits es va desplegar progressivament en 
tots els components del llibre antic. Des del primer moment començà a 
col·leccionar filigranes desconegudes o rares que acabà publicant amb 
Germán Orduna, aleshores un dels més grans especialistes del món his-
pànic; a la fi creà el seu propi repertori, avui en xarxa (http://stel.ub.edu/ 
biteca/html/ca/filigranes_motius.html). Al començament de la seva car-
rera descriví una versió catalana desconeguda del Boeci, en el seu mo-
ment adquirit per la Bancroft Library de Berkeley. Estudiant els frag-
ments de manuscrits, va localitzar una versió també desconeguda de Sè-
neca, de les Partidas al gallec i al portuguès, una nova traducció bíblica al 
català i exemplars de bíblies desconegudes en català i castellà, en les quals 
treballava darrerament. Va donar a conèixer còpies de poemes inèdits en 
castellà, català i occità, que recuperava de fulls de guardes o de marges del 
manuscrits, va col·leccionar receptes mèdiques medievals i en va estudiar 
el vocabulari... La història del llibre antic i de la bibliofília la van ocupar 
també, sempre amb la col·laboració de Lourdes Soriano i, de vegades, la 
de Glòria Sabaté. 

Els darrers deu anys, amb els companys de Departament i altres 
col·laboradors, organitzà col·loquis i publicacions col·lectives (Humani-
tats a la xarxa, 2014, Estudis sobre pragmàtica de la literatura medieval-
Estudios sobre pragmática de la literatura medieval, 2017, La producción 
del libro en la Edad Media: Una visión interdisciplar, 2019). Fou investi-
gadora responsable de grups de recerca estatals des de l’any 1999 i darre-
rament també dirigí grups SGR de la Generalitat de Catalunya i xarxes 
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d’excel·lència i fou membre molt actiu de nombroses societats científi-
ques (l’AHLM naturalment, però també Convivio, la SEMYR...). Les seves 
recerques li feren recórrer, naturalment, les principals biblioteques del 
món; fou també professora invitada en universitats estrangeres, princi-
palment Berkeley i Harvard. 

En les seves recerques i en la seva vida professional, la companya 
Gemma Avenoza fou una força de la natura, amb una energia que de 
vegades ni ella arribava a controlar; només el càncer va poder més que ella, 
que havia superat tants problemes de salut. Avui fa companyia als grans 
savis que estudiava amb tanta passió i podrà escorcollar des d’allà els mis-
teris que tant l’apassionaren. Que descansi en pau; allà ens retrobarem i 
podrem continuar departint amb ella. 
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Resumen 
El siguiente trabajo se propone como un homenaje a la labor llevada a 
cabo por la profesora Gemma Avenoza en sus numerosos e indispensa-
bles estudios sobre la circulación de los Facta et dicta memorabilia de 
Valerio Máximo en la Península, y en especial sobre la traducción que 
hizo Juan Alfonso de Zamora, a principios del siglo XV, de la traducción 
catalana de Antoni Canals. En particular, se propone avanzar a partir de 
los cimientos dejados por ella en cuestiones estrictamente filológicas: 
echar alguna luz sobre el testimonio preciso de Canals que utilizó como 
fuente, y plantear una primera hipótesis posible para un stemma de la 
traducción castellana. Finalmente, viendo que la traducción de Zamora 
es la fuente para más de un cuarto de las glosas que el condestable don 
Pedro de Portugal deja al margen de su Sátira de infelice e felice vida, 
intenta identificar el testimonio que le sirvió de fuente. 
Palabras clave: traducción; stemma; tradicion manuscrita; fuentes clási-
cas; humanismo 

 
Abstract 
This work stands as a tribute to the labor carried by Prof. Gemma Ave-
noza in her numerous and indispensable studies about the circulation of 
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Valerius Maximus’ Facta et dicta memorabilia in the Peninsula, especial-
ly concerning Juan Alfonso de Zamora’s translation, made in the begin-
nings of the 15th century, of the Catalan translation by Antoni Canals. 
Particularly, it aims to continue from the foundations left by her in 
strictly philological matters: to shed some light over the precise Canals´ 
codex which he used as source, and to posit a first possible hypothesis for 
a stemma for the Castilian translation. Finally, since Zamora´s transla-
tion is the source for more than a quarter of the glosses that condestable 
Dom Pedro of Portugal leaves at the margins of his Sátira de infelice e 
felice vida, it aims to identify the codex that served him as source. 
Keywords: translation; stemma; manuscript tradition; classical sources; 
humanism 
 

n junio de 2019 me encontraba trabajando, como ahora, en una 
edición de la Sátira de infelice e felice vida del condestable don 
Pedro de Portugal. Al comienzo del trabajo con las glosas se 
hacía ya evidente que la solución para una serie extensa de pro-

blemas textuales se iba a encontrar en la consulta de su fuente, y al menos 
en una de cada cuatro de ellas esa fuente era Valerio Máximo. La necesi-
dad se volvió acuciante en la glosa dedicada a Artemisia y al monumento 
erigido en honor de su marido, que originalmente provenía del capítulo 
IV.6.ext.1 de Valerio. En el momento en que colocaba la construcción 
entre las siete maravillas del mundo, la glosa se detenía en una enumera-
ción de sus seis compañeras en un pasaje lleno de topónimos confusos e 
inidentificables que no encontraba equivalente, ni solución, en el original 
latino. Las maravillas listadas eran, al menos, inhabituales, y un repaso 
por la historia de su conformación (cfr. OMONT: 1882; FARAL: 1913, 
382-85) no arrojaba resultados similares a los encontrados en don Pedro. 
La solución comenzó a llegar con una búsqueda en el Corpus Diacrónico 
del Español, en la que apareció una lista de las siete similar, aunque no 
idéntica, en el Rams de flors de Juan Fernández de Heredia. Buscando 
datos sobre este di rápidamente con un trabajo de Helena Rovira i Cerdà 
(2015) que emparentaba el texto de Fernández de Heredia con la traduc-
ción de Valerio de Antoni Canals que, hasta el momento, debo confesar, 
desconocía. Busqué el texto de Canals y percibí, ahora sí, una coinciden-

E 
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cia plena con el que traía la glosa, y seguí la bibliografía citada por Rovira 
i Cerdà, buscando más información. Encontré allí un trabajo que compa-
raba seis versiones diferentes de Valerio en dos episodios; uno de ellos 
era el de Artemisia y las siete maravillas. Gracias a ese artículo encontré la 
fuente definitiva de las glosas del condestable, que se revelaba sin lugar a 
dudas como la traducción de Canals hecha por Juan Alfonso de Zamora, 
y también gracias a él me encontré con su autora, la Prof. Gemma Ave-
noza (2001, 59-69), prolífica estudiosa de Canals en general y de la tra-
ducción de Zamora en particular. Leí sus trabajos y descubrí allí un estu-
dio tan avanzado de las cuestiones filológicas y un campo tan allanado 
que me propuse identificar el manuscrito más cercano (quizás incluso el 
ejemplar preciso) al que sirvió de fuente a don Pedro, impulso que guía 
aún el presente trabajo. Viendo que la Prof. Avenoza anunciaba una edi-
ción del texto, me atreví a preguntarle si me podía facilitar algún resulta-
do preliminar, algún pasaje que hubiera relevado para poder cotejar con 
la Sátira. 

A partir de esa consulta surgió un intercambio con ella que fue el 
primero y único que tuve, pero que alcanzó sobradamente para dar cuen-
ta de su enorme generosidad, su inusual espíritu de colaboración y su 
compromiso con una construcción colectiva del conocimiento. En su 
primera respuesta a mi correo, la Prof. Avenoza me envió copias facsími-
les de muchos de los doce manuscritos, dos trabajos inéditos suyos, uno 
de ellos en preparación, y me dio el dato de la edición crítica de los pri-
meros cinco libros de Canals que había preparado como tesis doctoral 
una discípula suya, que resultaba ser la misma Helena Rovira i Cerdà que 
me había guiado hacia sus trabajos en primer lugar; tanto esa edición 
como los facsímiles fueron condición necesaria para este trabajo. Viendo 
que me dedicaba a la Sátira, me puso al tanto del libro sobre el condesta-
ble que se encontraba preparando en ese momento Ana Montero, me 
envió un trabajo suyo sobre el ms. catalán de la Sátira, cuya belleza no 
dejó de comentar, me informó de la edición hecha por Kellye Hawkins 
en su tesis doctoral, quien también debió en ella, como yo aquí, manifes-
tar su deuda de gratitud con la Prof. Avenoza (2013, iv, 94). Me envió, 
finalmente, como había hecho con ella, fotografías del ms. catalán com-
pleto que, aunque no es legible en las glosas, significó mi único contacto 
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con el testimonio hasta el momento y me permitió resolver una enorme 
cantidad de dudas. Todo esto que acabo de mencionar, todo este enorme 
volumen de material que hubiera tardado meses en reunir, en caso de 
tener suerte, recibí de parte de la prof. Avenoza, con quien jamás había 
tenido trato en mi vida, al día siguiente de que le escribiera mi primer 
correo. Pocas veces en mi vida, si alguna, he tenido un testimonio tan 
elocuente de generosidad, de compromiso y de liberalidad, para usar un 
término caro a Valerio, que podría haber usado el relato que acá termina 
como exemplum en más de uno de sus títulos. 

Al final de ese intenso intercambio de dos días prometí a la Prof. 
Avenoza enviarle mi edición de la Sátira apenas la tuviera, y me pidió 
especialmente, diciendo que le provocaba mucha curiosidad, que le dijera 
cualquier dato, cuando lo tuviera, sobre qué manuscrito de Zamora usó 
don Pedro. El más doloroso, fatal e inesperado de los acontecimientos 
hizo que no pudiera cumplir esa promesa, y por ende no llegué a devolver 
tan poco como eso a su enorme gesto. Dejo acá, en las páginas que siguen, 
la respuesta a esa pregunta que le daba mucha curiosidad, en homenaje a 
su persona y a su trayectoria, y en agradecimiento a su generosidad. 

 
1. SOBRE HOMBROS DE GIGANTES 

Los primeros cotejos de la Sátira con los manuscritos indicaron 
que no había una identificación automática entre los rasgos que presen-
taba el texto de don Pedro y uno de ellos. Para definirlo necesitaba un 
panorama más completo y definido de los testimonios de la traducción 
de Zamora, tanto de los conservados como de los perdidos, y para eso lo 
que necesitaba era un stemma. En buena medida a presentar uno posible 
se dedica este trabajo, pero no quisiera hacerlo sin dar adecuada cuenta 
del camino recorrido que dejó la Prof. Avenoza, y es por eso por lo que 
considero justo en esta oportunidad comenzar por una reseña de sus tra-
bajos sobre el Valerio castellano. 

En principio publicó en la Revista de Literatura Medieval un ar-
tículo (1990) en el que destacaba la importancia de Valerio para la Edad 
Media, en particular a partir de su función ejemplar, y llamaba la aten-
ción sobre el olvido en que había caído un texto tan fundamental para los 
medievalistas contemporáneos. Aporta a continuación una detallada y 
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precisa descripción del manuscrito que estudia, el 518 de la Biblioteca de 
Catalunya (al que bautizará más adelante como «E»), lo pone en relación 
con varios otros (A, B, C, G y F) y aporta mucha información valiosa 
para definir su autoría. 

Al año siguiente, en un nuevo trabajo (1991) publicado en un vo-
lumen en homenaje al Prof. Constantino García, ya relevaba diez de los 
doce testimonios, confirmaba que se trataba en todos los casos del mismo 
texto, definía finalmente la autoría por parte de Juan Alfonso de Zamora 
y ofrecía transcripción del prólogo compartido por los mss. L, S y X (y 
quizás E, que perdió sus folios iniciales) que introducía su nombre. Defi-
nía, además, que el testimonio de Canals que sirvió como fuente debía ser 
uno de los dos conservados en el Arxiu d’Història de la Ciutat de Barce-
lona, con signaturas L-35 y L-36, nombrados B y A, respectivamente, en 
la edición de Rovira y Cerdà (2014, 95-100). 

Ese mismo año presentaba un trabajo en el cuarto congreso de la 
Asociación Hispánica de Literatura Medieval, que sería publicado en 
actas dos años más tarde (1993). Allí retomaba la traducción de Zamora 
en un artículo en el que listaba (y bautizaba) ya once de los doce manus-
critos (M era el faltante). Planteaba ya algunos primeros resultados del 
trabajo sobre una serie de calas, que se confirmarán en las que yo he to-
mado: el origen común de A, C y G, por un lado, y de una rama que se 
subdividía a su vez en otras dos: las que formaban D y H, por un lado, y 
B y F, por el otro. Estudiaba estos dos últimos más ampliamente, estable-
cía que no son copia el uno del otro, sino que se remontan a un subar-
quetipo común, y daba la historia de sus antiguos poseedores.  

En 1992 exponía en el V Congreso de la Asociación Italiana de 
Estudios Catalanes un trabajo que se publicaría en actas dos años más 
tarde (1994a). Allí estudiaba el texto de Canals, definía el ms. BNE 7540, 
que traía el texto de Valerio glosado por frate Lucas, como su fuente di-
recta y explicaba el valor que la glosa tenía para Canals, a veces incluso 
superior al del propio texto de los Facta. 

En 1993 presentaba otro trabajo en un congreso dedicado a la tra-
ducción, que también vería la luz en actas al año siguiente (1994b). Allí 
introducía ya el listado completo de los doce testimonios de la traducción 
de Zamora, y estudiaba otras dos. La primera era la de Ugo de Urriés, 
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algo más de medio siglo posterior, que se basaba en la versión francesa de 
Simón de Hesdín y Nicolás de Gonesse, que a su vez era traducción de 
una versión latina glosada por Dionisio de Borgo Sancti Sepulchri. La 
segunda era una selección de los pasajes relativos a España hecha a manos 
de Diego Rodríguez de Almela por indicación de Alfonso de Cartagena. 
Destaca el éxito que tuvo Zamora, relevando su traducción en textos de o 
ligados al marqués de Santillana y otros personajes principales del siglo 
XV castellano. 

En 1995 presenta nuevamente un trabajo sobre el Valerio de Za-
mora en el VI Congreso de la Asociación Hispánica de Literatura Me-
dieval, que es publicado en actas dos años más tarde (1997). Allí identifi-
ca al dedicatario del prólogo presente en los mss. L, S y X como Fernan-
do Díaz de Toledo, arcediano de Niebla y Alcira, de quien aporta nume-
rosos datos biográficos, y encuentra el dato precioso del momento en que 
el traductor y su dedicatario coincidieron: «se conocieron gracias a las 
negociaciones que giraron en torno a un importantísimo asunto de esta-
do: el cobro de la dote de la reina María» (1997, 207). Esas negociaciones, 
de vital importancia, que la Prof. Avenoza describe al detalle a partir de 
documentación que ofrece en anexo, le permite además datar el proceso 
de composición de la traducción entre 1418 y 1422. 

En 1998 aparece un trabajo suyo en la revista Euphrosyne (1998), 
en donde repasa todas las traducciones peninsulares medievales de Vale-
rio de las que se tiene noticia. Recoge diez testimonios, de los que con-
cluye que se refieren a seis traducciones: 1) Una catalana, hoy perdida, 
anterior a Canals, mencionada por este en su prólogo y que sirvió de 
fuente al Rams de flores de Fernández de Heredia. 2) Fragmentos tradu-
cidos al aragonés que aparecen en el Rams de flores. 3) La traducción 
catalana de Canals. 4) Una versión aragonesa completa, hoy perdida. 5) 
El texto castellano de Zamora. 6) La traducción de Ugo de Urriés. Ofre-
ce allí un dato de vital importancia para nosotros, la presencia de un tes-
timonio del texto de Zamora en el inventario de manuscritos pertene-
cientes al condestable don Pedro de Portugal: «Altre libre de forma de 
full en paper molt sutil, scrit en volgar castella, ab posts cubertes de cuyro 
vermell, empremtades, quatre gaffets e quatre scudets de leuto, appellat 
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lo Valeri. Feneix en la penultima carta "empero dell"» (MENÉNDEZ Y 
PELAYO: 1953, 8:180; citado en AVENOZA: 1998, 247). 

En el mismo año presenta un trabajo, fundamental para este, en el 
Decimotercer congreso de la Asociación Internacional de Hispanistas, 
que es publicado en actas dos años más tarde (2000). Confirma las hipó-
tesis que había planteado en su trabajo presentado en el cuarto congreso 
de la AHLM. Aporta numerosos datos textuales que retomaré más ade-
lante, cuando me proponga avanzar en el camino señalado por ella. En 
este trabajo la Prof. Avenoza anunciaba que esperaba «terminar en breve 
una edición de la primera traducción castellana medieval conservada de 
su obra» (2000, 37). 

En el año 2000 publicó en el Bulletin of Hispanic Studies un tra-
bajo en el que vuelve sobre la traducción de Canals, en el que analizaba 
detalladamente su práctica traductora a partir de un cotejo minucioso y 
riguroso con la fuente, el texto latino glosado de frate Lucas presente en 
el ms. BNE 7540. 

Al año siguiente vio la luz, en un volumen dedicado a compilar es-
tudios sobre la traducción medieval peninsular (2001), un estudio en el 
que relevaba las diferencias en los modos de traducción de Zamora y 
Urriés y de sus respectivas fuentes a partir del cotejo y de un análisis lú-
cido y detallado de dos pasajes, uno de las cuales es el de Artemisia, que 
comenté al inicio. Allí comenzaba diciendo: 

 
Aproximarse a cualquier traducción medieval supone vérselas con problemas 
complejos y multiformes, puesto que a nadie convence hoy en día que un editor 
tome un manuscrito y lo edite sin más, sin valorar el resto de la tradición y sin 
intentar resolver las cuestiones fundamentales que toda obra plantea: ¿cuándo 
fue traducida?, ¿por qué?, ¿por quién?, ¿en qué circunstancias?, ¿para quién?, y a 
partir de qué originales» (2001, 45).  
 
En ese mensaje que le envié en junio de 2019 le preguntaba, especí-

ficamente, por la edición que anunciaba en 1998 en el congreso de la 
AIH. Cito su respuesta sobre este asunto en particular: «No, no he po-
dido ponerme con la edición. Me di cuenta de que era necesario disponer 
antes de la edición crítica catalana, ya que el comentario marginal latino 
era importantísimo para entender las variantes e interpolaciones de Ca-
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nals». Evidentemente esta fue la conclusión a la que había llegado a 
inicios de este siglo, y que se deja ver en el pasaje que acabo de citar, per-
teneciente a un trabajo al que siguió un silencio de casi dos décadas1 en 
las que la Prof. Avenoza se dedicó prolífica y fecundamente a otros temas. 
Ese silencio habla, me parece, de su carácter excepcional en dos aspectos 
que me resultan especialmente encomiables. El primero, el coraje, la res-
ponsabilidad y la honestidad intelectual que supone la capacidad de re-
nunciar a una década de trabajo porque se ha dado cuenta de que se en-
cuentra con trabas materiales para realizar un trabajo óptimo. El segundo 
es su generosidad para con las generaciones más jóvenes, que se trasluce 
en el hecho de haber transformado esa necesidad en el acompañamiento 
y la dirección de la excepcional edición de los primeros cinco libros de 
Canals que realizó su discípula, Helena Rovira y Cerdà, que ya comen-
tamos. 

Fue recién en los últimos años que la Prof. Avenoza volvió sobre 
Valerio y sus traductores. Un artículo apareció publicado el mismo año 
que el presente en la Revista de Cancioneros Impresos y Manuscritos 
(2021). Allí vuelve sobre el prólogo de Zamora, y se detiene especialmen-
te en una serie de poemas que este intercambia con su dedicatario, con-
servados en los mss. L, S y F. Analiza detalladamente los poemas, en par-
ticular sus metáforas textiles, a la luz de una serie de registros documen-
tales (añadidos en apéndice) que echan luz sobre experiencias comparti-
das entre ambos personajes, y presenta una edición crítica de ambos pa-
ratextos. 

Dos trabajos más dedicó a Valerio en los últimos tiempos y no 
fueron aún publicados, aquellos dos que me envió en su correo de junio 
de 2019. El primero de ellos se incluye en un volumen colectivo que con 
seguridad verá la luz en el presente año (en prensa).2 El trabajo resume en 
buena medida el saber acumulado en tres décadas, y ofrece un panorama 
amplio, detallado y completo de la recepción de Valerio en la Edad Me-

 
1Con la excepción de las páginas que dedicó en 2010, en el contexto de un trabajo sobre 
la traducción del latín al romance en la Edad Media, donde describía brevemente los 
textos de Zamora y Urriés (2010, 465-67). 
2 Quiero agradecer especialmente a Elisa Borsari, que tuvo la amabilidad de facilitarme 
una copia del trabajo ya maquetado para la imprenta. 
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dia: comenta su presencia en bibliotecas medievales, la conservación de 
sus códices, la existencia de diferentes comentarios, traducciones y flori-
legia. Se detiene en la traducción de Zamora, sobre la que repasa las con-
clusiones que pudo sacar hasta allí sobre el stemma (que retomaremos), 
recupera la circunstancia histórica en que se realizó y los datos biográfi-
cos del traductor y del dedicatario y da cuenta de los poseedores conoci-
dos de sus copias, a partir de lo cual identifica espacios concretos de cir-
culación del texto. Continúa con un relevamiento similar de la informa-
ción reunida sobre la traducción de Hugo de Urriés. 

En este último trabajo reparaba en las coincidencias existentes en-
tre los contextos de composición de Zamora y Urriés: la traducción co-
mo un modo útil y virtuoso de combatir el ocio durante una embajada en 
la que han quedado varados (en prensa, 217). Esa comunión entre tra-
ducción, viaje, ocio y embajada sería el interés que la motivara a cotejar el 
caso de los dos traductores de Valerio con el de otros personajes del siglo 
XV que se habrían entregado igualmente a labores de traslación en con-
textos similares. Un relevamiento de esos casos, y de los elementos co-
munes, daría forma a un nuevo trabajo de la Prof. Avenoza, del que me 
envió un bosquejo preliminar con algunos apuntes en junio de 2019. 
Desconozco si existe una versión posterior y más avanzada de ese trabajo, 
o si incluso fue o será publicado. Pongo, en cualquier caso, a disposición 
esos apuntes, como ella tan generosamente hizo conmigo, para todo 
aquel que esté interesado. 

 
2. LA FUENTE DE ZAMORA 

Habiendo dado ya cuenta del inmenso aporte que Gemma Aveno-
za ha dejado para el estudio de la circulación de Valerio Máximo en la 
Península, y habiendo visto en particular (que es lo que nos interesa aquí) 
los sólidos cimientos que, prácticamente en soledad, ha dejado para el 
estudio de la traducción de Zamora,3queda por delante el camino más 
difícil: el de ver si es posible retomar la antorcha, y si podemos decir algo 
más a partir de ahí. Nuestra intención es tratar de echar alguna luz sobre 

 
3Entre los pocos antecedentes con los que contaba la Prof. Avenoza al inicio de sus 
investigaciones cuéntense los trabajos de Martín de Riquer (1936), Catalina Buezo 
(1988) y Jaume Riera i Sans (1989). 
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tres aspectos, que se siguen naturalmente unos a otros: el testimonio de 
Canals que fue fuente de Zamora, el stemma de la traducción y el testi-
monio de esta que sirvió de fuente a don Pedro. 

Sobre el primer aspecto, que trataré en este apartado, la edición de 
los primeros cinco libros de Canals hecha por Helena Rovira y Cerdà en 
2014, dirigida por la Prof. Avenoza, nos brinda una posibilidad única de 
indagar sobre el asunto, que no estaba a su alcance en el tiempo en que se 
dedicó más intensamente al estudio de Zamora, en la última década del 
siglo pasado. En el correo que ya he mencionado que me envió en 2019 
ella consideraba todavía que no era posible avanzar en este sentido sin 
una edición completa de la obra de Canals, lo que confirmarán algunas 
conclusiones a las que llegaré algo más abajo. Sin embargo, creo que es 
posible, al menos, avanzar un poco en ese sentido. El mecanismo será 
sencillo: cruzaré el texto de Zamora con la extensa lista de errores con-
juntivos y separativos que permiten a Rovira diseñar el siguiente stemma 
de Canals (2014, 161-93): 

 

 
 

Figura 1: El stemma de Canals ofrecido por Rovira i Cerdà 
 
Para mencionar los testimonios que me servirán para comparar el 

stemma de Canals con el texto de Zamora debo, primero, adelantar el 
listado de sus doce manuscritos; lo hago citando el hecho por la Prof. 
Avenoza: 

 
A = San Lorenzo de El Escorial: Esc. h.I.12, pergamino y papel (¿Sevilla c. 
1427?) (BETA manid 1553) 
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B = Madrid: BNE Ms. 10807, papel (1458 ad quem); olim marqués de Santi-
llana (Schiff 1905: 133-134; BETA manid 2822) 
C = San Lorenzo de El Escorial: Esc. h.I.11, pergamino (Sevilla, 1427) (BETA 
manid 1554) 
D = San Lorenzo de El Escorial: Esc. h.I.10, papel (s. xv), olim Isabel I de Cas-
tilla (Ruiz 2004: 511-512; BETA manid 1552) 
E = Barcelona: Biblioteca de Catalunya Ms. 518, pergamino y papel (s. xv c. 
1435), olim Nicolás de Mitarte, contador real; olim P. I. Dalmases (BETA ma-
nid 2250) 
F = Madrid: BNE Ms. 9132, papel (1470 ad quem), olim conde de Haro (BE-
TA manid 2300; Lawrance 1984: 1098) 
G = Madrid: BNE Ms. 2208 (Sevilla, 1434), pergamino y papel; olim Alfonso 
González de León contador real (†1459) (BETA manid 1869) 
H = Madrid: Palacio, II/3086, papel (s. xv), olim conde de Gondomar (BETA 
manid 3260) 
L = New York: Butler Library Columbia University, 13, (s. xv c. 1450), olim 
Sir Thomas Phillipps (BETA manid 2848) 
M = Madrid: Real Academia Española, Ms. 105, papel (s. xv) (Avenoza 1990; 
BETA manid 4501) 
S = Sevilla: Biblioteca Capitular y Colombina 5-5-3, papel (s. xv) (BETA ma-
nid 2401) 
X = Madrid, Real Academia de la Historia, 9/5468, papel (s. xv) (Buezo 1988; 
BETA manid 3517)(Avenoza: en prensa, 200-201). 

 
Utilizaré, entonces, el ms. C, que es, como afirmaba acertadamente 

Gemma Avenoza, el mejor con el que contamos, recurriendo a X cuando 
haya que disipar alguna duda.4 

El cotejo resulta elocuente y categórico frente a algunas preguntas, 
y nos permitirá hacer rápidamente unas primeras afirmaciones. Con la 
excepción de A, Zamora no coincide en ningún o casi ningún error sepa-
rativo con ninguno de los manuscritos conservados, por lo que hay que 
descartar que su fuente sea alguno de ellos. Por otro lado, queda claro 
que la tradición detrás del texto de Zamora es completamente ajena a la 
rama compuesta por C, G y H, y mucho más a la subrama que es fuente 
de C y G, como es lógico. 

 
4A la hora de hablar sobre un posible stemma para la traducción se justificará esta selec-
ción: M y X pertenecerían ambos a una familia diferente a la de C, y mucho más confi-
able que B, D, F y H, que conforman una tercera, mucho más corrompida. M y X son 
ambos buenos manuscritos, pero M está incompleto, por lo que X es preferible. 
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Sabemos, entonces, que Zamora trabajó con un manuscrito que 
no es ninguno de los conservados y que, fuera o no alguno de los supues-
tos por Rovira en su stemma, hay que buscarlo alrededor de las ramas 
ABI y DEF, con los que la relación no es evidente a simple vista, y por 
eso la vamos a analizar en detalle. 

Al ser B códice descripto, A no presenta errores separativos; sólo le 
son propios los conjuntivos con B. Dado que Zamora no comparte uno 
solo de los errores separativos de B, tomaremos aquellos casos en los que 
coincide con los conjuntivos entre A y B, entonces, como testigos de una 
relación con el primero de ellos. La editora separa estos errores en dos 
subgrupos. El primero de ellos, reunidos con la letra «B», está formado 
por los siete errores que considera conjuntivos, y que elige especialmente 
por ser faltas sintácticas de fácil enmienda. Zamora no compartirá nin-
guno de estos errores, lo cual es lógico y, por ende, poco significativo: si 
se trataba de errores en los que era natural que un copista enmendara la 
sintaxis, y llama especialmente la atención que no lo haya hecho, lo que es 
esperable de un copista lo es mucho más de un traductor, que está obli-
gadamente más atento a las formas sintácticas, el sentido y la cohesión de 
lo que escribe. Sí nos serán relevantes los errores que Rovira considera 
separativos compartidos por ambos, y que reúne bajo la letra D. 

Listo, entonces, el relevamiento de coincidencias existentes o no 
entre Zamora y los diferentes grupos de errores conjuntivos que apare-
cen en ambas ramas: ABI, AB, DEF y EF. Indico en cada caso capítulo 
(según Canals), número de error según Rovira y si Zamora lo comparte o 
no. Los coloco en el orden en que aparecen en el texto porque, como se 
verá, creo que va a permitir sacar algunas conclusiones: 

 
Tabla 1: Errores comunes entre la traducción de Zamora y las ramas ABI y DEF y las 
subramas AB y EF de la traducción de Canals 
 

Cap. ABI AB DEF EF 
Nº Zamora Nº Zamora Nº Zamora Nº Zamora 

1.2.8   D31 Sí     

D1 Sí 

1.3.5       M1 No 
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1.3.7   D2 Sí     

1.4.1 C1 Sí       

1.4.12 C2 Sí     M2 No 

1.5.1       M32 No 

1.5.5   D8 Sí     

1.5.11     L35 No   

1.5.15       M3 No 

1.5.17   D32 Sí     

1.6.17   D33 Sí     

1.6.26   D3 No   M16 No 

D18 No 

2.1.6     L36 No   

2.1.8     L1 No   

2.1.10       M32 No 

2.1.11     L38 No   

2.1.11     L37 No   

2.1.17       M33 No 

2.1.19   D23 No     

2.1.26 C3 Sí D9 Sí L21 No   

2.1.27   D10 Sí L39 Dudoso5   

2.1.37     L22 No   

2.1.31     L40 No   

2.1.32     L41 No   

2.1.37     L2 No   

2.1.31     L26 No   

2.2.1     L3 No   

2.2.4       M13 Sí 

2.2.6     L42 No   

2.2.10     L4 No   

 
5 DEF usa «silva», cuando el resto usa «pavalló», término que todos usaban más arriba 
al decir «pavalló o sobrecel». Zamora usa en ambos lugares «sobreçielo». 
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2.2.19   D34 Dudoso6     

2.3.0   D22 Sí     

2.3.5   D11 No     

2.4.3   D24 Dudoso7     

2.4.7     L5 No   

2.5.6       M4 Sí 

3.1.0     L6 No   

3.1.3 C4 Sí       

3.2.1     L7 No M17 No 

3.2.8     L8 Dudoso8   

3.2.9     L27 Sí   

3.2.12     L23 No   

3.2.14     L43 Dudoso9   

3.2.16     L24 No   

3.2.21       M5 No 

3.2.22     L46 No   

3.2.23   D12 No     

3.2.25   D25 No     
D35 Sí 

3.2.28     L25 No   

3.3.1   D4 No     

3.3.10   D5 No     

3.3.11     L44 No   

3.4.7       M19 No 

3.7.2       M20 Sí 

3.7.4       M21 Sí 

 
6AB trae «singular» donde el resto de los testimonios ofrecer «sobirana». La lección de 
Zamora es «sobirana syngular». 
7 Zamora omite un pasaje,«tot esbalahir o», más extenso que el que omite AB, «tot». 
8 En Canals hay una frase interrogativa, a la que a continuación responde: «certes si»; 
DEF omite esa afirmación. Zamora no la trae, pero transforma en afirmativa la frase 
interrogativa. 
9DEF trae «de la bayna» donde el resto dice «la havía nafrada». Zamora combina 
ambas: «de la vayna e que la avía ferido». 
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3.7.12 C5 Sí       

3.7.13     L28 No   

3.7.21   D6 Sí     

3.8.1       M7 Sí 

3.8.6     L9 Sí   

3.8.7   D13 No L29 Sí   

3.8.9     L30 No   

3.8.12       M34 No 

3.8.14     L45 No M8 No 

4.1.5       M14 Dudoso10 

4.1.14       M35 Sí 

4.1.17     L47 No   

4.1.22   D14 No   M22 No 

4.1.25       M23 No 

4.1.27   D26 No     

4.2.26     L10 No   

4.3.2     L48 Sí   

4.3.11     L11 No   

4.3.13     L49 Sí   

4.3.17       M36 No 

4.3.19     L12 Sí   

4.3.21       M18 No 

4.4.2     L50 No   

4.4.4       M24 No 

4.4.5   D36 No     

4.4.6       M37 No 

4.5.1   D15 No     

4.5.2   D16 No L13 Sí   

4.6.8       M25 Sí 

4.7.1   D20 Sí     

 
10 Zamora omite «bisabuelo», EF omite el «abuelo» que va a continuación, pero ambos 
coinciden en traer dos términos en lugar de tres, y Zamora puede estar enmendando 
sobre EF. 
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4.7.9     L51 No   

4.8.0     L14 Sí   

4.8.2       M26 No 

4.8.7       M9 No 

5.1.1   D21 Sí     

5.1.7     L15 Sí   

5.1.8       M38 Sí 

5.1.12   D37 No L31 Sí   

5.1.17     L16 Sí   

5.1.18     L32 Sí   

5.1.20     L52 Sí   

5.1.25     L53 Sí   

5.2.0     L54 Sí   

5.2.3     L17 Sí   

5.2.8   D27 No     

5.2.10       M27 Sí 

5.2.13   D28 No     

5.2.14     L18 Sí   

5.3.3   D17 Sí   M28 No 

5.3.6   D19 No     

5.3.13       M39 No 

5.3.17     L19 Sí   

5.4.1     L20 Sí M10 No 

  M40 Sí 

5.4.2     L33 Dudo-
so11 

  

5.4.3   D29 Sí     

5.4.4     L55 Sí   

5.4.13       M15 No 

5.5.0   D7 No     

5.5.3       M29 Sí 

 
11 Zamora omite un pasaje extenso, en el que hubiera estado incluido el pasaje agregado 
por DEF. 
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5.6.5     L56 Sí M30 Sí 

5.6.7       M11 No 

5.6.8   D30 No     

5.6.11       M12 Sí 

5.6.12     L34 Sí   

5.7.3     L57 Sí   

5.7.4       M41 No 

5.8.3     L58 Sí   

5.10.6     L59 Sí   

 
Como se ve sencillamente en el cuadro, Zamora muestra un nú-

mero significativo e ineludible de coincidencias con los cuatro grupos, 
pero con ninguno de ellos se identifica plenamente. El único con el que 
comparte todos los errores sin excepción es con ABI, pero hay que decir 
que se trata solamente de cinco casos, un número particularmente exiguo. 
Lo que se ve claramente es una mudanza en las tendencias de Zamora 
que va de acuerdo con la progresión de los capítulos, y que traté de resal-
tar mediante el sombreado. Los cinco errores conjuntivos que Rovira 
presenta para ABI no solamente son escasos, sino que además están con-
centrados en la parte inicial: no aparece ninguno en los libros IV y V, y el 
último queda en el capítulo 3.7.12. Si miramos del otro lado del cuadro, 
incluso hasta terminar el título siete del tercer libro, encontraremos una 
sola coincidencia con DEF, ahogada en un abundoso mar de diferencias. 
Pero a partir de allí la situación se invierte: no tenemos más errores con-
juntivos para cotejar con ABI, pero las coincidencias con DEF empiezan 
a aparecer: los casos en que Zamora comparte los errores conjuntivos de 
DEF y aquellos en los que no oscilan de manera pareja hasta el séptimo 
título del cuarto libro, y a partir de allí la coincidencia es plena. Si mira-
mos las subramas, veremos que la tendencia inicial se respeta por comple-
to sólo hasta el capítulo 1.6.17: en ese intervalo Zamora comparte todos 
los errores de AB, y ninguno de EF. Si nos extendemos hasta el capítulo 
2.2.1 en buena medida la tendencia se sostiene: aún no hay coincidencias 
con EF, y las que existen con AB, aunque hay excepciones, son mayorita-
rias. A partir de allí, las dos subramas se comportarán de la misma mane-
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ra: habrá una oscilación entre las coincidencias y las diferencias, que será 
claramente favorable a estas últimas. 

La clave para resolver este embrollo la vamos a encontrar, me pare-
ce, si nos detenemos en el stemma de Rovira, copiado más arriba, en par-
ticular en la contaminación que, según dice allí, A habría ejercido sobre  , 
el subarquetipo común a EF. Para sostener esa influencia Rovira se basa 
en un fenómeno propio de la collatio externa: E y F incluyen dos cartas 
del cardenal Jaume d’Urgell y los consejeros de Barcelona que fueron 
tardíamente incorporadas en el ms. A, y que por ende  sólo podría haber 
tomado de allí. Es decir, ya antes de considerar a Zamora tenemos noti-
cia de un manuscrito compuesto sobre A y , el arquetipo común a DEF, 
al mismo tiempo, y el dato que lleva a Rovira a suponer esta contamina-
ción por parte de A son dos cartas que están al inicio de los manuscritos. 

Supongamos, entonces, que esa contaminación no es pareja, sino 
que va mudando en la medida en que avanza el texto: al principio copia 
solamente a A, incluye sus cartas, trae sus lecciones. Al final del sexto 
título del primer libro tiene por primera vez en cuenta a , al que empieza 
a considerar, aunque sigue prefiriendo el testimonio de A. va teniendo 
cada vez más el favor del copista de , hasta que en el título octavo del 
cuarto libro decide seguirlo casi por completo: a partir de ahí sólo here-
dará tres errores comunes a AB, mientras traerá todos los comunes a 
DEF. estaría, así, comportándose de un modo muy similar al de Zamo-
ra, y deberíamos entonces suponer que es su fuente. 

Sólo un problema va en contra de esta hipótesis, y reside en que, si 
Zamora tuviera exactamente la misma fuente que E y F, debería compar-
tir todos los errores comunes a ambos, y no sólo un tercio de ellos, como 
vemos en el cuadro. Se trata de un problema que se resuelve con una sen-
cilla hipótesis ad hoc: supongamos un testimonio perdido más que medie 
entre y EF: ’. Zamora sería copia de , que contiene ya una porción de 
los errores que más adelante compartirán E y F, y que ha sufrido ya la 
contaminación de A. También ’ sería copia de , y daría origen a una 
serie de nuevos errores, que Zamora ya no traería, pero sí estarían en 
común entre E i F. 
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Creo que se trata de una hipótesis atendible, y que puede ser con-
siderada un avance en la identificación de la fuente de la traducción de 
Zamora, al menos en la medida en que se justifica ponerla aquí. Ahora 
bien, como se notará, se trata de una hipótesis que descansa sobre la ob-
servación de una progresión en el texto, y que por ende no puede ser más 
que un esbozo tentativo hasta que se apoye en la totalidad de los libros de 
Canals, y no sólo en los cinco primeros. Como era de esperar, las precau-
ciones de la Prof. Avenoza estaban netamente justificadas, y resultaban 
particularmente lúcidas. 

 
3. UN STEMMA PARA LA TRADUCCIÓN DE ZAMORA 

A partir de ahora me aboco al problema inicial por el que me incli-
nara a estas cuestiones filológicas en torno a la traducción de Zamora: 
siendo esta la fuente de una porción muy importante del texto que estoy 
editando, la Sátira de don Pedro de Portugal, resultaría una información 
inestimable para resolver problemas textuales conocer la versión precisa 
de la traducción de Canals de la que se sirvió el condestable; a eso se de-
dicará el próximo apartado. Pero esa tarea, tuve que deducir rápidamente, 
sería imposible sin un stemma de Zamora, tarea ardua, probablemente 
destinada al fracaso, pero aun así ineludible, a la que dedicaré este que 
comienza. 

Para hacerlo me basé en una serie de calas. Para seleccionar los pa-
sajes que servirían como tales me guíe por dos restricciones básicas. En 
primer lugar, tenían que ser capítulos que estuvieran presentes en todos 
los manuscritos. Eso reducía sensiblemente la selección: el manuscrito A 
se interrumpe a mitad del capítulo 5.4.2, y M inicia comenzado el capítu-
lo 1.6.8, y presenta numerosas lagunas en el intervalo que queda; los pa-
sajes faltantes en el otro manuscrito incompleto, E, no han resultado en 
otras limitaciones. La segunda restricción, condición básica para que las 
calas sirvieran también para el próximo apartado, era que fueran capítu-
los retomados por don Pedro en su Sátira. Hasta donde pude identificar, 
eran siete capítulos los que compartían ambas pautas: el pasaje del exten-
so capítulo 2.1.37 en que se narra la muerte de una dueña de Júlide, el 
capítulo 4.3.23, dedicado a Diógenes, y una serie de capítulos que va del 
4.6.3 al 4.6.7, que versan sobre el amor en el matrimonio y son retoma-
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dos en las glosas del condestable dedicadas a Cayo Placio Numida, Mar-
co Placio, Julia, Porcia y Artemisia. Añadí dos pasajes más que, aunque 
ausentes en A y en M respectivamente, en una primera observación mos-
traban pasajes útiles: el capítulo 6.2.13, que cuenta la osadía de una sira-
cusana y que don Pedro incluye en la glosa titulada «Siciliana», y el 
3.2.35, que cuenta la honrosa muerte de Armonía y una doncella suya, y 
cuya historia glosa el condestable bajo el rótulo «Hermosas vírgenes». En 
función de esas calas pude llegar a agrupar los testimonios del modo en 
que describo a continuación. Recordemos que más arriba hemos listado 
ya los manuscritos conservados de la traducción castellana del Valerio 
hecha por Juan Alfonso de Zamora. 

 
3.1 LA RAMA BFDH 

Las coincidencias entre manuscritos que más rápidamente saltan a 
la vista son, sin lugar a duda, las que existen entre B y F, por un lado, las 
que unen a D y H, por otro, y las que agrupan a ambas subramas, final-
mente, y que determinan un esquema para esos cuatro testimonios que 
Gemma Avenoza descubrió tempranamente (1993, 44; 2000, 43), y por 
esa razón comenzamos aquí por ellos. Señalo en principio los errores 
conjuntivos compartidos por todos, que listo a continuación. Para expo-
nerlos cito sus lecciones comunes usando las de B, indicando su foliación. 
En todo lo que concierne a estos cuatro testimonios uso el ms. C como 
muestra de las lecciones de los restantes,12 dado que es el mejor, como 
dijimos, y que es ajeno a esta rama y sus errores; es siempre su foliación la 
que indico. Por otra parte, aquí y en adelante ofrezco para todos los loci 
critici la versión de Canals, a partir de la edición de Rovira,13 usando su 
paginación, con el fin de corroborar la forma correcta.14 

 
12 Recordemos, al hablar de los restantes, que los ejemplos que provienen del capítulo 
3.2.35 no están incluidos en el ms. M, así como los del capítulo 6.2.13 no están en A. 
13 Las lecciones surgidas del capítulo 6.2.13 de Canals no están incluidas en la edición 
de Rovira, que llega hasta el quinto libro, por lo que en esos casos cito a partir de la 
edición de Miquel y Planas (CANALS: 1914). 
14 Una aclaración es pertinente: en todos los casos coloco la lección en su contexto, para 
que sea legible el pasaje. En muchas ocasiones, ese contexto presenta a su vez otras vari-
antes en otros manuscritos; me abstengo de indicarlas, ya que es innecesario, sumaría 
confusión y haría la lectura más engorrosa. 
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 Veyendo la su nodriça o (BFDH om., f. 57r) ama que la 

administrava (f. 41r) 
Canals: «veent la sua nodriça»15 (434) 

 Antes cridando (BF «a muy grandes boses llamó», f. 57r, 
DH «dando grandes bozes», f. 83v)16 a los crueles homi-
sieros (f. 41r) 
Canals: «ans cridant los cruels homeyers» (434) 

 Conffessandoles en cómo ella era (BFDH «desiendo yo 
soy», f. 57r) Armonía (f. 41r) 
Canals: «manifestant-se en quina guisa era Armonía» (434) 

 De los quales amores reçitando (BFDH «rrecontando», f. 
86v) algunos (f. 69v) 
Canals: «De les quals amors recitant-ne» (555) 

 Segunt reçitaçión de (BFDH «cuentan las», f. 86v) las ys-
torias (f. 70r) 
Canals: «segons recitació dels historials» (556) 

 
 
3.1.1 LA SUBRAMA BF 

Ya dentro de esta rama, como bien notaba la Prof. Avenoza, como 
ya dijimos, el origen común de B y F no deja lugar a dudas. Propuso, in-
cluso, una hipótesis sobre las circunstancias de su copia: 

 
En uno de los desplazamientos de la corte —quizás el viaje que hizo en 1434 en 
el que se alojó en el Monasterio de Guadalupe, donde el Arcediano de Niebla 
guardaba su biblioteca— Santillana y el conde de Haro encontrarían la obra y 
ordenarían la ejecución de una copia que, por la premura de los desplazamientos, 
nunca podía recibir las atenciones gráficas ni el esmero de otra ejecutada en un 
centro de copia más estable (2000, 39-40). 
  

 
15 Me parece evidente, en este caso, que Zamora añade una aclaración ausente en Canals 
para desarrollar un término que le resultaba poco claro. El término que BFDH omiten, 
de cualquier forma, es el que estaba presente, idéntico, en Canals. 
16 Las lecciones de BF y DH son distintas, pero revelan, me parece que sin duda, tener 
su origen en un mismo error. Cito la variante de DH por el primero de ellos. 
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Ella presentó un error conjuntivo surgido de la collatio externa 
(1993, 45) y varios otros surgidos de sus calas (2000, 43); sumo algunos 
que surgen de las aquí propuestas, que no son todos y que se diluyen en 
el mar de errores comunes. Los presento a continuación, citando las for-
mas de la subrama BF a partir del manuscrito B. 

 
 No menospreçió la plegaria (BF «rrogativa», f. 35r) de la 

dicha dueña (f. 37r) 
Canals: «no menyspreà les pregàries de la dita dona» 
(339) 

 Assí murió (BF «estando» add., f. 35r) presentes noso-
tros (f. 37v) 
Canals: «axí morí, presents nosaltres» (340) 

 Tomó el propio (BF «mesmo», f. 85v) cuchiello (f. 69r) 
Canals: «Pres lo propri coltell» (551) 

 Çierto en aqueste Plançio (BF «palaçio», f. 86r) veemos 
(f. 69r) 
Canals: «certes, en aquest Plàncio veem»17 (553) 

 Que es hedefficado (BF ediffiçio, f. 86v) sobre postes de 
vidrio (f. 69v) 
Canals: «qui és hedificat sobre cranchs de vidre» (555) 

 
3.1.1.1 EL MANUSCRITO B 

Para comprobar que, dentro de esta subrama, F no es copia de B, 
basta con señalar algunos errores separativos de este, que se suman a los 
listados por la Prof. Avenoza, que aportaba ya un buen número (1993, 
45-46). 

 
 E vy yo e el dicho Ponpeo (B om. ex hom., f. 34v) como 

entramos en vna villa (f. 37r) 

 
17 El ms. E de Canals ofrece una lección algo diferente, pero que tampoco coincide con 
los mss. BF de Zamora: «certes, en aquest platicio volem...». Las diferencias de este 
testimonio siguen. 
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Canals: «E véu-ho lo dit Pompeyo com entram en una vi-
la» (339) 

 Él murió con fierro (B «muerte», f. 86r) (f. 69v) 
Canals: «ell morí ab ferre» (554) 

 Vn monumento que contenía (B om., f. 86v) de par con 
las siete obras maravillosas del mundo (f. 69v) 
Canals: «un monument qui contenia de par ab les VII 
obres maravelloses del món» (555) 

 Deves saber que (B om., f. 122v) quando yo era donzella (f. 
100r) 
Canals: «car sapies que, com era infanta» (Canals: 1914, 
vol. 2, p. 106). 

 
3.1.1.2 EL MANUSCRITO F 

De la misma forma, B no es copia de F. Listo a continuación algu-
nos de los cuantiosos errores separativos que ofrece un códice muy des-
prolijo, como notaba ya Gemma Avenoza, que también listaba unos 
cuantos (1993, 45). 

 
 Como quier que fuesse de la orden (F «la vida», f. 105r) de 

los senadores (f. 69r) 
Canals: «jatsesia que fos de l' orde dels senadors» (551) 

 Hedefficole depsués vn monumento (F «e fiso le vn mo-
vimiento después, f. 106r)» (f. 69v) 
Canals: «edificà-li aprés un monument» (555) 

 Mayor e más syngular maravilla ý queda (F «de aqueste 
movimiento» ex. hom., f. 106v) (f. 70r) 
Canals: «major e pus singular maravella hic reste» (556) 

 Desseé (F «de ese», f. 155v) mucho que muriesse (f. 100r) 
Canals: «desigi molt que moris» (Canals: 1914, vol. 2, pp. 
106-107) 
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3.1.2 LA SUBRAMA DH 
Como ya dijimos, esta subrama fue ya claramente identificada por 

Gemma Avenoza, que encontró varios errores conjuntivos (2000, 43); 
tanto su arquetipo como los manuscritos conservados que la conforman 
son incluso más desprolijos que los de la subrama BF. Ofrezco a conti-
nuación los errores conjuntivos más claros surgidos de mis calas, para los 
que tomo las lecciones del ms. D. 

 
 Rogando a la su divinidat (DH «rogándole a la su digni-

dat», f. 49r) que la quisiesse colocar (f. 37v) 
Canals: «pregant la sua divinidat que la volgués col∙locar» 
(340) 

 Buscavan la dicha su amada (DH «donzella», f. 83v) por 
matarla (f. 41r) 
Canals: «cerquaven la sua amada Armonía per matar-la» 
(434) 

 Alixandre, que alcançó por sobrenonbre (DH «nonbre», f. 
123r) viturioso (f. 65v) 
Canals: «Alexandre, qui obtengué per renom Victoriós» 
(533) 

 E des que'lvido que eran (DH fueron, f. 130r-v) ydos los 
amigos (f. 69r) 
Canals: «E com ell veés que∙ls dits amichs [...]se fossen 
partits» (552) 

 El grant amor que le avía quel le quemava (DH «et que la 
amava», f. 130v) en las entrañas (f. 69r) 
Canals: «l' amor que li cremava les entràmenes» (552) 

 Todos los sepulcros de los príncipes (DH «muertos», f. 
131v) fueron llamados mausseolos (f. 70r) 
Canals: «tots los sepulcres dels prínceps grans foren 
apel∙lats manseolos» (556) 
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3.1.2.1 EL MANUSCRITO D 
Presento a continuación una selección de los numerosísimos erro-

res separativos de D; queda claro así que H no es su copia. 
 

 Como non la podiesse trastornar del su querer (D «le pu-
diese mudar aquel propóssito», f. 49r) (f. 37r) 
Canals: «com no la pogués trastornar de son voler» (339) 

 Se mató con la su propia espada (D «su propia mano con 
vna espada suya», f. 131v) (f. 69v) 
Canals: «se matá ab la sua propria espasa» (554) 

 La quarta fue el tenplo (D «el qual fue en el tienpo», f. 
131v)18 de Roma (f. 70r) 
Canals: «La quarta obra fon lo temple de Roma» (555) 

 Non solamente se ovo fuertemente (D om.) en su fablar, 
antes avn cortesmente e graçiosa (D «cortés y graçiosa-
mente se auía en las otras cosas», f. 202r) (f. 99v) 
Canals: «no solament se hac fortment en son parlar, ans 
encara, cortesament e graciosa» (Canals: 1914, 2: 106) 

 
3.1.2.2 EL MANUSCRITO H 

Tampoco D es copia de H, como se ve en los siguientes errores se-
parativos de este último. 

 
 Desatosse la ferida e ronpió los atamientos (H «mienbros», 

f. 192v) (f. 69r) 
Canals: «desligà' s les benes, esquinçà los draps, soltá la na-
fra»19 (552) 

 Capitán de sesenta (H «xl», f. 192v) naos (f. 69r) 
Canals: «capitá de LX naus» (552) 

 
18 El error incide sobre la numeración de las maravillas, alterando los ordinales de las 
tres restantes. 
19 Como se verá, hay una variación entre la forma adoptada por Zamora y el original de 
Canals, pero en ningún caso esas variaciones dan origen a la forma de H. 
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 Oviera seýdo ligada e firmada (H om., f. 193v) con vínculo 
de sangre (f. 69v) 
Canals: «fos estada fermada e ligada ab vincle de sanch» 
(554) 

 Non dubdaste de ponértelas dentro en la boca (H om., f. 
194r) maschándolas (f. 69v) 
Canals: «no duptist de posar-les-te dins la bocha tragant-
les» (554) 

 A la sepoltura del su marido oviesse fecho onores tantos 
(H «llantos», f. 194r) (f. 69v) 
Canals: «a la sepultura del seu marit hagués fetes honors 
tantes» (555) 

 Un monumento que contenía de par con (H «patrón de 
letras», f. 194r) las siete obras maravillosas del mundo (f. 
69v) 
Canals: «un monument qui contenia de par ab les VII 
obres maravelloses del món» (555) 

 
3.2 LA RAMA MX 

Creo que también es posible establecer un origen común para los 
manuscritos M y X. Los errores comunes son abundantes, y la tendencia 
a variar en conjunto es notoria, pero no es fácil encontrar errores conjun-
tivos ya que, evidentemente, a diferencia de lo que ocurría en la rama 
BFDH, el arquetipo parecía ser una copia razonablemente buena. Listo 
los errores que a mi parecer mejor pueden ser tomados como conjuntivos, 
y que creo que alcanzan para mostrar una tendencia. Uso para exponer-
los las lecciones de M, indico su foliación, y sigo, para toda esta rama, 
usando el ms. C como representante de la lección común a los restantes. 

 
 Como non la podiesse trastornar del su querer (MX «con-

vençer», f. 11r) (f. 37r) 
Canals: «com no la pogués trastornar de son voler» (339) 
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 Me non tyres el sol que me non puedes (MX «omne non 
puede», f. 62v) dar (f. 65v) 
Canals: «no∙m tolgues lo sol, que no∙m pots donar» (533) 

 Moriosse en presençia de (MX «delante», f. 71r) su mari-
do (f. 69r) 
Canals: «morís en presència de son marit» (552) 

 El grant amor que le avía quel le (MX «desque vido que 
se», f. 71r) quemava en las entrañas (f. 69r) 
Canals: «l' amor que li cremava les entràmenes» (552) 

 Así como en la vida ovieron vn amor (MX «ovieron en la 
vida buen amor», f. 71r), assý en la muerte quemaron sus 
huessos vn fuego (f. 69r) 
Canals: «axí com en la vida hagren una amor, axí en la 
mort cremà lurs cossos un foch» (553) 

 Se mató con la su propia (MX «mesma». f.71v) espada (f. 
69v) 
Canals: «se matà ab la sua pròpria espasa» (554) 

 
3.2.1 EL MANUSCRITO M 

Los manuscritos M y X no son copia uno de otro, y para compro-
barlo veremos en ambos casos sus errores separativos. Pero antes de eso 
aprovecho este espacio para ofrecer un listado de los contenidos de este 
testimonio que, además de estar incompleto, como ya dijimos, tiene en su 
forma actual los folios desordenados. Así está distribuido su contenido, 
reordenado según corresponde: 

 
f. 23: caps. 1.6.8 (inc.) – 1.6.10 
fs. 1-4: caps. 1.6.10 (cont.) – 1.6.23 
f. 101: caps. 1.6.23 (cont.) – 1.6.26 
fs. 5-10: caps.2.1.17 (inc.) – 2.1.32 (inc.) 
fs. 12-13: caps. 2.1.34 (inc.) – 2.1.37 
f. 11: caps. 2.1.37 (cont.) – 2.1.38 (inc.) 
f. 225v: caps. 2.1.41 (inc.) – 2.2.0 
f.225r: cap.2.2.1 (inc.) 
fs. 14-22: caps. 2.4.3 (inc.) – 3.2.3 
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f. 24: caps. 3.2.3 (cont.) – 3.2.8 
f. 26: caps. 3.2.8 (cont.) – 3.2.12 
f. 25: caps. 3.2.12 (cont.) – 3.2.16 
fs. 27-28: caps.3.2.16 (cont.) – 3.2.23 
fs. 29-30: caps. 3.5.1 (inc.) – 3.6.6 (inc.) 
fs. 31-90: caps. 3.7.10 – 5.1.18 
f. 170: caps. 5.1.18 (cont.) – 5.1.21 (inc.) 
fs. 91-100: caps. 6.2.0 (inc.) – 6.3.9 
fs. 102-169: caps. 6.3.9 (cont.) – 7.9.1 
fs. 171-224: caps. 7.9.1 (cont.) – 9.3.7 
fs. 226-249: caps. 9.3.7 (cont.) – 9.15.3 (inc.) 
 
Los manuscritos que conforman esta rama son copias verdadera-

mente muy cuidadas, todo pareciera indicar que más cuidadas que su 
original, por lo que es más difícil encontrar los errores separativos que los 
distinguen que los conjuntivos que los unen. Las variantes existentes solo 
en M en las calas trabajadas no son más que seis, tres de ellas consisten 
en cambios de plural a singular y una en una omisión de copulativo. Los 
dos restantes, aun así, aunque pocos y nimios, creo que sirven para mos-
trar que X no es su copia.  

 
 Que eran ydos los migos e los de casa se auían arredrado 

(M «que se yvan arredrando», f. 70v) de allí (f. 69r) 
Canals: «que∙lsdits amichs e domèstichs se fossen partits 
d'aquí» (552) 

 Aman más las pressonas ser conjuntas en la muerte que 
separadas (M «sepades», f. 71r-v) en la vida, ca (M «que») 
alégranse moriendo en vno (f. 69v) 
Canals: «amen més les persones ésser conjunctes en la 
mort que separades en la vida, car abans elegixen morir en-
semps» (553) 

 
3.2.2 EL MANUSCRITO X 

La aridez del panorama de los errores separativos de M invitaría a 
pensar que X es su copia, más allá de los errores citados. Sin embargo, 
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esa posibilidad se vuelve más dudosa cuando vemos que los errores sepa-
rativos de X tampoco son tantos ni tan claros: el testimonio trae ocho 
variantes en solitario,20 de las cuales seis consisten en omisiones o altera-
ciones de partículas breves. Los dos restantes son errores separativos algo 
más claros: 

 
 Por tal que por aviditad21 (X: evitar, f. 46r) de aquesta vida 

(f. 37r) 
Canals: «per tal que per aviditat d'aquesta vida» (340) 

 Me non tyres (X «quites», f. 125v) el sol que me non pue-
des dar (f. 65v) 
Canals: «no∙m tolgues lo sol, que no∙m pots donar» (533) 

 
3.3 LA RAMA ACEGLS 

Considero que hay razones suficientes para pensar que los seis tes-
timonios restantes pertenecen a una misma rama. Tempranamente la 
Prof. Avenoza señaló el origen común de ACG (1993, 44; 2000, 43; en 
prensa, 201), pero en general tendió a desconfiar sobre las posibles filia-
ciones de los otros tres códices. Los errores comunes a los seis testimo-
nios que registro son ocho, y otros cinco que no considero: tres porque 
son compartidos también con algún manuscrito de otra rama, dos por 
pertenecer al capítulo 6.2.13, en que coinciden todos menos A, natural-
mente, porque no trae el episodio. Todo parece indicar que el arquetipo 
que les dio origen es el mejor de los tres que conforman las ramas que 
estamos suponiendo. Entre los ocho errores comunes que nombré resca-
to dos que, si bien no son errores conjuntivos nítidos, al menos resultan 
muy sugerentes. Para toda esta rama ya no podemos tomar como texto 
de contraste el de C, por razones obvias, aunque sí lo uso en este aparta-

 
20 No considero en esta cuenta, desde ya, los errores que comete en el capítulo 3.2.35, ya 
que M no lo trae y no podemos saber si originalmente coincidía en ellos. 
21 Los diferentes manuscritos traen aquí lecciones muy diversas, evidentemente surgidas 
de una lección que resultaba confusa, seguramente por una conservación del catalanis-
mo de Canals ya en el original. Sin embargo, todos los testimonios señalan de alguna 
manera a esa lección confusa, y ninguno podría venir de una clara lectio facilior como es 
la que presenta X. 
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do para representar los errores comunes a su rama. Elijo siempre para 
contrastarla las lecciones de X: ya dijimos que la rama que comparte con 
M es mucho mejor que la de BFDH, y entre M y X prefiero el que trae 
todos los capítulos analizados. 

 
 Diola a los furiosos omnes (ACEGLS: «como», f. 45r) 

que estavan con las espadas sacadas (f. 85r) 
Canals: «liurà-la als furiosos hòmens, qui estaven ab les 
espases tretes» (434) 

 Se22 pone por la sesta obra de syngular maravilla (ACE-
GLS «es» add., f. 70r) el monumento (f. 134r) 
Canals: «se posà per la VI obra de singular maravella lo 
monument» (555-556) 

 
3.3.1 EL MANUSCRITO A 

En manuscrito A, de la misma forma que el C y, en menor medida, 
el G, es una copia excelente, muy cuidada y con muy pocos errores. Vi-
niendo además de la mejor de las tres ramas sería, como afirma Gemma 
Avenoza (2000, 40), un firme candidato a testimonio base si no fuera 
porque se encuentra incompleto. Siendo que tiene sus folios desordena-
dos, de la misma forma en que hice con M ofrezco el listado ordenado de 
su contenido. Tal organización es sencilla, porque a partir del folio 15, 
donde ocurre la primera anomalía, quien agrupó finalmente los folios 
tachó la numeración anterior y colocó una nueva, que es la que hoy orde-
na el códice y la que indico a continuación en primer lugar, pero agrego 
entre paréntesis la numeración antigua, que sigue el testimonio en su 
orden natural, y permanece tachada en el ángulo superior derecho del 
recto de todos los folios. 

 
fs. 1-3: prólogos e índice 
fs. 4-14: caps. 1.1.0 – 1.5.9 
fs. 80-95 (15-30): caps. 1.5.9 (cont.) – 2.1.37 

 
22 El pronombre impersonal es en realidad omitido por X, en uno de los ocho únicos 
errores cometidos en soledad por este testimonio que mencionamos anteriormente. 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.03


Revista de Filologia 
 

 55 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 25-74 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.03 
 
 

fs. 64-79 (31-45bis23): caps. 2.1.37 (cont.) – 3.2.16 
fs. 48-63 (46-61): caps. 3.2.16 (cont.) – 3.8.14 
fs. 31-4724 (62-77): caps. 4.1.0 – 4.7.3 
fs. 15-30 (78-93): caps. 4.7.3 (cont.) – 5.4.2 (inc.) 
 
Como dije arriba, el ms. A es una buena copia, y por ende presenta 

pocos errores separativos. Sólo cinco veces el testimonio varía solo en 
oposición al resto, pero las cinco resultan relevantes, y la última parece 
prueba suficiente de que el resto de los testimonios no provienen de la 
versión del texto traída por A. 

 
 E veniendo allí (A om., f. 95v) el dicho Pompeo (f. 46r) 

Canals: «veent25 aquí lo dit Pompeyo» (339) 
 E como yo aya todos tiempos poseída la fortuna próspera 

(X «próspera fortuna», f. 95v) que ha la cara alegre e riente 
(f. 46r) 
Canals: «E com yo aja poseïda totstemps la fortuna pròs-
pera que ha la cara rient e alegra» (340) 

 Por tal que por aviditad (A: «p [blanco]», f. 46r) de aques-
ta vida (f. 11r)26 
Canals: «per tal que per aviditat d’aquesta vida» (340) 

 [Armonía] llamándolos contra sý matáronla (A «matáron-
los», f. 51v) f. 85r. 
Canals: «apel∙là'ls contra si matexa e mataren-la» (434) 

 
23 El f. 79 está salteado en la numeración antigua, donde debiera llevar el 46, que le que-
da al siguiente, que es el 48 de la numeración nueva. 
24 La numeración salta del f. 36 al 38, entre los fs. 67 y 68 de la antigua; por ende, este 
intervalo comprende en realidad dieciseis folios, y no diecisiete, como podría parecer a 
simple vista. 
25 Aquí evidentemente hay un error de traducción que es común a todos los manuscri-
tos; no afecta, en todo caso, la lección que estamos tratando. 
26 Uso en este caso la lección de M, ya que la de X, como se recordará, fue tomada como 
lectio facilior más arriba. Aquí, del mismo modo, aunque muchos testimonios traen 
lecciones distintas, queda claro que ninguna de ellas puede provenir de la de A. 
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 E como fue grande la mansilla que ovo después de la su vi-
da (A om., f. 46r) (f. 134r) 
Canals: «e com fon gran l'enyorament que n’hac aprés la 
sua vida» (555) 

 
3.3.2 EL MANUSCRITO C 

El manuscrito C es, como ya dijimos varias veces, y como ya sabía 
Gemma Avenoza (2000, 40), el mejor de los que conservamos. Y en este 
caso está completo, aunque sus folios también están desordenados. Ex-
pongo igualmente aquí el orden correcto: 

 
fs. 1-3r: prólogos e índice 
fs. 3r-20: caps. 1.1.0 – 2.1.9 
fs. 31-40: caps. 2.1.9 (cont.) – 2.2.13 
fs. 21-3027: caps. 2.2.13 (cont.) – 3.2.10 
fs. 41-162: caps. 3.2.1 (cont.) – 9.16.8 
 
Una vez más, al ser C una excelente copia sus errores individuales 

son escasos, también cinco, y quizás menos claros que los de A; me pare-
ce, de todas formas, que alcanzan para suponer que el resto de la rama no 
es copia suya. 

 
 A los que allý estavan con ella presentes (C «presentes con 

ella», f. 37v)(f. 46v) 
Canals: «Als qui eren ab ella presents» (340) 

 Se allegasse a él e le (C om., f. 65v) dixese (f. 125r) 
Canals: «s'acostás e le digués» (533) 

 Las tus28 castas brasas de fuego con las quales (C om., f. 
69v) feneçiste la tu vida (f. 133v) 

 
27 En realidad, como se puede apreciar, toda la anomalía consiste en un cambio de lugar 
entre los fs. 21-30 y 31-40. En esos veinte folios una mano posterior tacha la numeraci-
ón que aparece en la esquina superior derecha y la cambia por el orden natural del texto, 
pero sin reagrupar los folios. 
28X, por un claro error de la rama compartida con M, trae «sus». 
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Canals: «les tues castes brases de foch ab les quals finist la 
tua vida» (554) 

 Era una casa donde avía (C «avían», f. 69v) tantas de carre-
ras (f. 134r) 
Canals: «era una casa on avía tantes de carreres» (555) 

 Eres venido tú que (C «tú»add., f. 100r) eres más fuerte (f. 
195v) 
Canals: «est uengut tu, qui est pus fort» (Canals: 1914, 2: 
107) 

 
3.3.3 EL MANUSCRITO E 

Gemma Avenoza inició sus estudios de la traducción de Zamora 
con un trabajo dedicado al análisis detallado de este testimonio. Se trata 
de un códice que ha perdido folios y que tiene desordenados los que con-
serva, y ella ofrece allí una tabla que indica sus contenidos (1990, 147-50), 
en la que nos basamos para presentar su orden a continuación. 

 
fs. 2-5: caps. 1.1.5 (inc.) – 1.1.17 
f. 1v: cap.1.1.18 
f. 1r: caps. 1.2.1 – 1.2.2 
fs. 6-7: caps. 1.2.2 (cont.) – 1.2.9 (inc.) 
f. 12: glosa al cap. 1.4.8 (inc.)29 
fs. 9-1130: caps.1.6.10 (inc.) – 1.6.23 
fs. 13-15: caps. 1.6.23 (cont.) – 2.1.2 
f. 8: caps.2.1.2 (cont.) – 2.1.5 
fs. 16-x: caps. 2.1.5 (cont.)– 3.5.5 

 
29Coincide con la que aparece en los mss. A (f. 11r), C (f. 9v), L (fs. 15v-16r), S (fs. 15r-
16r, incorporada a continuación como un capítulo más), X (fs. 13v-14r), B (fs. 12r-13r, 
incorporada a continuación igual que en S), F (fs, 16r-17v, incorporada a continuación 
como parte del mismo capítulo), D (fs. 14r-15v, agregado a continuación como en F) y 
H (fs. 25r-27v, igual que en F). M no incluye ese capítulo, y G es el único que lo trae 
pero no incluye la glosa; una anomalía en la capitulación, precisamente a continuación 
del capítulo, sugeriría que su original la tenía. La glosa proviene de la de frate Lucas, 
presente en la versión latina del texto que fue fuente de Canals, el ms. BNE 7540, f. 9r-v. 
30 La numeración omite el número 9. 
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fs. 101-113: caps. 3.5.5 (cont.) – 3.8.6 
fs. 77-100: caps. 3.8.6 (cont.) – 4.4.831 
fs. 114-206: caps. 4.4.8 (cont.) – 6.9.9 (inc.) 
fs. 207-231: caps. 6.9.14 – 7.4.6 (inc.) 
 
E es una copia ya menos cuidada, y la cantidad de sus errores es 

sensiblemente mayor. Listo a continuación los errores separativos más 
claros: 

 
 Lleno de grand (E «bondat de» add., f. 30r) umanidad (f. 

46r) 
Canals: «ple de gran humanitat» (339) 

 La su preçiosa (E «sangre e» add., f. 30r) boca (f. 46r) 
Canals: «la sua preciosa boqua» (339) 

 Con toda su yntegridat de coraçón e de espíritu e de en-
tendimiento (E «espíritu», f. 30r) (f. 46r) 
Canals: «ab tota sa integritar de cos e d’espirit et d' ente-
niment» (339) 

 Vestiéndola onrradamente segund perteneçía (E «pa-
resçía», f. 68v) a fija de rey (f. 85r) 
Canals: «vestint-la honradament, segons se pertayn a filla 
de rey» (434) 

 
 
 
3.3.4 EL MANUSCRITO G 

Igual que C, G está completo, pero sus folios están desordenados. 
Indico a continuación el orden correcto: 

 
fs. 1-2: textos prologales e índice 
fs. 3-7: caps. 1.1.1 – 1.3.2 
f. 8v: caps. 1.3.2 (cont.) – 1.3.4 

 
31 El copista olvida el cap. 4.3.7, y lo repone, sin numerar, al final del cap. 4.3.8, sin alte-
rar el orden de la numeración. 
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f. 8r: caps. 1.3.4 (cont.) – 1.3.7 
f.12: caps.1.3.7 (cont.) – 1.4.3 
f. 10v: caps. 1.4.3 (cont.) – 1.4.6 
f. 10r: caps.1.4.6 (cont.) – 1.4.8 
f. 9v: 1.4.8 (cont.) – 1.4.1132 
f. 9r: caps. 1.4.11 (cont.) – 1.4.13 
f. 11: caps. 1.4.13 (cont.) – 1.4.18 
f. 13-227: caps. 1.4.18 (cont.) – 9.16.8 
 
G es otro muy buen manuscrito, probablemente el mejor para ma-

nuscrito base después de C. Sus errores separativos son también escasos, 
pero no tanto como en los casos de A y C: encuentro trece errores en los 
pasajes analizados, de los cuales varios resultan, me parece, claros separa-
tivos. De no parecer suficientes, en todo caso, queda claro que no es fuen-
te de ningún testimonio en el hecho de que no incluye la glosa al cap. 
1.4.8 que trae todo el resto de los testimonios, como estudió Gemma 
Avenoza (2000, 42). 

 
 Ser amonestador de la mi vida e contemplador e onrrador 

(G «onrrador e contenplador», f. 34r) de la mi muerte (f. 
46r) 
Canals: «ésser amonestador dela mia vida e contemplador 
e honrador de la mia mort» (339) 

 Aya todos tiempos poseýda (G «sostenido todo tiempo») 
la fortuna (f. 46r) 
Canals: «com yo aja posseïda totstemps la fortuna» (340) 

 La otra con verdad (G «virtud», f. 60v) claramente mani-
festada (f. 85r) 
Canals: «l'altra ab veritat clarament manifestada»(434) 

 
32 El cap. 1.4.9 está colocado a continuación, a renglón corrido, del anterior, como parte 
del mismo capítulo. Por ese motivo a partir de allí y hasta finalizar el título la numeraci-
ón quedará alterada. 
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 Arribando (E «allegando», f. 94v) a una çibdad llamada 
Tarantol (f. 133r) 
Canals: «arribant a una ciutat dita Tarantol» (552) 

 Resenblando tú con (E «con tu», f. 95v) coraçón femenil a 
la muerte vigurosa del tu padre (f. 133v) 
Canals: «resemblant tu ab coratge feminívol la mort vigo-
rosa del teu pare» (554) 

 
3.3.5 EL MANUSCRITO L 

Los dos testimonios que restan en esta rama son copias sensible-
mente más desprolijas que las anteriores, y presentan variaciones únicas 
en numerosas ocasiones. Presento acá las que más claramente funcionan 
de errores separativos. 

 
 Como yo no sea sufiçiente para te rendir graçias semejan-

tes fágantelas los dioses (L «fagan todos los dioses a ty 
graçias», f. 50v) (f. 46r) 
Canals: «com yo no sia sufficient per retre a tu semblants 
gràcies, façen-les-te los déus» (339) 

 Él estando en la dicha elección (L «excelençia», f. 119r) (f. 
133v) 
Canals: «ell estant en la dita elecció» (553) 

 Non dudaste de ponerlas dentro en la boca mascándolas 
(L «mesclándolas», f. 119v) (f. 133v) 
Canals: «no duptist de posar-les-te dins la bocha tragant-
les» (554) 

 La terçera fue el puerto de Greçia llamado Harapo, que fue 
destroydo por los atenienses. La quarta fue el templo de 
Roma llamado (L om. ex hom., f. 119v) Colloso (f. 134r) 
Canals: «la terçera obra fon lo port de Grécia apel∙lat Era-
po, qui fon destruhit per los athenienses. La quarta obra 
fon lo temple de Roma apel∙lat Colloso» (555) 

 Non le oviesse fecho algund bien porque ella fuese dél en-
cargada (L «entregada», f. 170v) ni le oviese bien querençia 
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(f. 195v) 
Canals: «com no lo hagués fet res per que li degues portar 
tan gran benuolença» (Canals: 1914, 2: 106) 

 
3.3.6 EL MANUSCRITO S 

De la misma manera, tampoco queda duda de que el manuscrito S 
no es fuente del resto de los testimonios por la enorme variación de pasa-
jes en que varía solo. La mayoría son detalles, y es difícil encontrar errores 
separativos claros, pero creo que los que siguen, sobre todo el segundo de 
ellos, son suficientes. 

 
 Rogando a la su (S «mayestad e» add., f. 46r) divinidad 

que la quisiese collocar (f. 46v) 
Canals: «pregant la sua divinidat que la volgués col∙locar» 
(340) 

 En aquesto que fue sacrefiçio de su muger dándose a 
muerte, así como el dicho Graco puede ser enxenplo de 
semejante muerte (S om ex hom., f. 120v) (f. 132v) 
Canals: «en açó que fon sácrifici de sa muller, liurant-se a 
mort per ella axí com lo dit Gracco, pot ésser exempli de 
semblant amor» (551) 

 Echose sobre la su espada desnuda (S «aguda», f. 121r) e 
murió (f. 133r) 
Canals: «gitàs sobre la spasa nua e morí» (552-553) 

 Non dudaste de ponerlas dentro en la boca (S «en la boca 
dentro e», f. 121v) mascándolas (f. 133v) 
Canals: «no duptist de posar-les-te dins la bocha tragant-
les» (554) 

 
3.4 CONTROL DE DAÑOS 

Siendo que no en todos los casos, como hemos visto, los errores 
separativos y conjuntivos que nos han guiado hasta aquí han sido del 
todo abundantes o nítidos, listé, a modo de control, todos los errores 
comunes a dos o más manuscritos cuya coincidencia no es explicada por 
las ramas y subramas propuestas hasta aquí. El resultado, me parece, sir-
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ve para dar solidez a la hipótesis que hemos visto hasta aquí: la inmensa 
mayoría de estas relaciones entre testimonios se reducen a una o dos 
coincidencias, en general en variantes muy menores, que sin lugar a dudas 
pueden explicarse a partir de casualidades contingentes; recordemos que 
en todos estos casos estamos contando todos los errores comunes, inclu-
yendo variaciones mínimas como omisiones de copulativos, cambios de 
preposiciones o alteraciones en el género y número. 

Sólo en nueve casos encontramos tres o cuatro, y en ningún caso 
más que eso, variantes concurrentes; recuérdese que los lugares donde mi 
propuesta se basó en un número más exiguo de errores fue en los separa-
tivos de A y de C, que eran cinco. Esos nueve casos coinciden, en general, 
con manuscritos con gran tendencia a la variación que, por eso mismo, 
dan más oportunidades al juego de las identidades azarosas. Siete de esos 
casos se oponen a la hipótesis propuesta en su eslabón más sólido, apo-
yado por errores muchísimo más significativos en calidad y número que 
las escasas coincidencias que estoy teniendo en cuenta aquí, además de 
refrendado en el trabajo (y en las calas) de Gemma Avenoza, que es la 
estructura de la rama BFD; es el caso de los errores comunes a DX, 
DMX, HS, EH, BFD, EF y BFMX. 

Los dos casos restantes, sin embargo, me parece que merecen ma-
yor atención, por diferentes motivos. El primero de ellos es la existencia 
de tres errores compartidos sólo por AC. La posibilidad de un origen 
común para ambos testimonios, al pertenecer los mismos a la misma ra-
ma, no se opone, como en los casos anteriores, a ninguna relación entre 
dos testimonios argumentable con mejores pergaminos. Por otro lado, 
como ya dijimos, ambos son testimonios muy prolijos, con muy escasas 
variaciones, y esas tres lecciones representan por ende un porcentaje im-
portante de las veces en que cada uno de ellos se aparta de la rama 
ACEGLS. Veamos esos tres errores, de los cuales dos ocurren dentro de 
la misma frase, usando las lecciones de X y C; veremos, me parece claro, 
que no son datos suficientes, al menos en las calas que he trabajado, para 
sostener una relación. 
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 Amonestó a las fijas e al (AC «el», f. 37r) nieto que oviesen 
pas e concordia destribuyendo los (AC «les», f. 37v) sus 
bienes (f. 46r) 

 Los sus amigos e domésticos de (AC «su» add., f. 69r) casa 
(f. 132v) 

 
Hay más razones para tomarse en serio la segunda de las posibili-

dades que surgen del relevamiento de errores, y es un posible origen co-
mún exclusivo para LS. Por un lado, igual que en el caso anterior, tal 
posibilidad se sumaría y no se opondría a ninguna hipótesis argumentada 
anteriormente. Por otro lado, se trata de uno de los únicos dos casos en 
que las coincidencias son cuatro (aun si una de ellas es contingentemente 
compartida con F). Finalmente, la Prof. Avenoza sospechaba fuertemen-
te la  existencia de un origen común a estos dos testimonios, y no le falta-
ba una muy buena razón para hacerlo: se trata, junto con X, de dos de los 
tres manuscritos que traen el prólogo que escribió Zamora para su tra-
ducción (2000, 41; en prensa, 201-2). El caso de X no trae problemas: 
recordemos que M está incompleto en su inicio, así que bien podríamos 
suponer que originalmente traía el prólogo, y que éste se encontraba ya 
en su arquetipo común, una de las tres copias perdidas más cercanas al 
original que estamos suponiendo. Pero la presencia del prólogo en LS, y 
no en ACG, es extraña para la rama que comparten los seis testimonios 
(E, cuyos folios iniciales faltan, podría haberlo traído, y la Prof. Avenoza 
supone que así fue; en prensa, 201-2). Veamos esas cuatro coincidencias, 
comparando las lecciones de S (probablemente una copia algo mejor que 
la de L) con las de X. 

 
 Manase de la fuente de (LS «la» add., f. 45v) bien aventu-

rada eloquençia (f. 46r) 
Canals: «manàs de la font de benaventurada eloqüència» 
(339) 

 Non te ha venido en (FLS om., f. 45v) enojo de ser amo-
nestador de la mi vida (f. 46r) 
Canals: «no t’és vengut en enug de ésser amonestador de la 
mia vida» (339) 
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 Dexando en la mi bienaventurada fin algunas mis (LS om., 
f. 45v) reliquias (f. 46r) 
Canals: «lexant en la mia benaventurada fi algunes relí-
quies mies» (340) 

 «Diola a los furiosos omnes33que (LS om., f. 76r) estavan 
con las espadas sacadas» (f. 85r) 
Canals: «liurà-la als furiosos hòmens, qui estaven ab les 
espases tretes» (434) 

 
Como se verá, no pareciera que ninguna de estas lecciones justifi-

que suponer un subarquetipo común perdido para LS. Persiste el pro-
blema del prólogo de Zamora, para lo que se me ocurre una respuesta 
posible. Como bien ha expuesto Gemma Avenoza (1997, 210; en prensa, 
201), la redacción del prólogo es posterior a la de la obra; podría pensarse 
que el prólogo fue agregado en el arquetipo perdido que es fuente de 
ACEGLS después de la copia de los manuscritos ACG y antes de la de 
LS. Si se mira arriba el listado de manuscritos, que incluye las hipótesis 
de datación para cada uno de la Prof. Avenoza, se verá que nada contra-
dice esta suposición; de hecho, ACG son probablemente los testimonios 
más tempranos. Desde ya, cualquier revisión de este tema, mejor que esta 
y documentada en calas diferentes y seguramente más abundantes, debe-
rá tener, de todas formas, muy en cuenta la posibilidad de esta relación. 

 
3.5 EL STEMMA 

Todo lo expuesto en este segundo apartado conduce, desde ya, a la 
construcción de un stemma para la traducción de Zamora. No lo hago 
sin las mayores prevenciones y advertencias: fue realizado sobre un nú-
mero relativamente reducido de calas, que en buena medida habría que 
corroborar en los últimos cuatro libros de la obra de Valerio que, salvo 
por una excepción puntual, por no estar contenidos en el ms. A, no tu-
vimos en cuenta aquí. Sin embargo, creo que la propuesta está lo sufi-
cientemente fundada para exponerla aquí, y para honrar el trabajo de 

 
33 Recordemos que toda la rama ACEGLS remplaza «omnes» por «como», error que 
justifica la lección compartida por LS como una enmienda a la sintaxis de la frase. 
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Gemma Avenoza en dos formas: porque intenta retomar la antorcha que 
ella ha dejado, con el fin de avanzar colectivamente en la construcción de 
nuestro saber sobre la presencia de Valerio Máximo en la Península, y 
porque busca ser un razonable estribo para que apoye el pie quien quiera 
retomar estas cuestiones, queriendo ayudar a los que me siguen como ella 
lo ha hecho toda su vida. 

 

 
Figura 2: Stemma tentativo para la traducción de Zamora 

 
4. EL TESTIMONIO QUE USÓ EL CONDESTABLE DON PEDRO DE POR-
TUGAL 

Llegó el momento de ver si este stemma, y las calas que elegimos, 
son suficientes para llegar a alguna conclusión acerca del testimonio que 
usó como fuente el condestable para su Sátira. El texto de don Pedro, 
aunque sigue sorprendentemente de cerca el de Zamora, no es una trans-
cripción literal, por lo que las coincidencias y diferencias en las que me 
baso en adelante, al menos muchas de ellas, no podrían ser jamás consi-
deradas errores conjuntivos, probablemente ni siquiera errores comunes; 
aun así creo que pueden mostrar una tendencia. Comienzo listando to-
dos los casos en que los testimonios que coinciden y los que se distancian 
de la lección de don Pedro se dividen nítidamente entre los tres arqueti-
pos que hemos propuesto. Tomo en todo caso las formas de la Sátira de 
la edición de Guillermo Serés (DON PEDRO DE PORTUGAL: 2008) e 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.03


ÍTACA 
 

  66 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 25-74

e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.03

indico sus números de página; para las de Zamora sigo el manuscrito que 
coloco en negrita en cada caso, y señalo el número de folio. 

 
Nº Cap. Canals 

/ Glosa 
Sátira 

Lección Sátira Forma coincidente Forma diferente 

1 4.3.23 / 
«Diógenes» 

dixo que le de-
mandase alguna 
cosa (119) 

dixese que le deman-
dase alguna cosa 
(BFDH/MX, f. 81r) 

dixiesse que le de-
mandase sy quería 
algún cosa (ACE-
GLS, f. 65v) 

2 no me quites el 
sol, que no me 
puedes dar (119) 

non me tires el sol 
que me non puedes-
dar (ACE-
GLS/BFDH, f. 81r) 

no me quites34 el sol 
que omne non 
puede dar (MX, f. 
125v) 

3 3.2.35 / 
«Fermosas 
vírgines» 

su ama (128) su ama que la admi-
nistrava (BF, f.57r) / 
su ama que la criava 
(DH, f. 83v) 

su nodriça o ama 
que la administrava 
(ACEGLS/MX, f. 
41r) 

4 gridando a los 
crueles 
homisieros (128) 

cridando a los crueles 
homisieros (ACE-
GLS/MX, f. 45r) 

a muy grandes 
boses llamó a los 
cruelesomisieros 
(BF, f. 57r) / dando 
grandes boses a los 
crueles omisieros 
(DH, f. 126v) 

5 disía: «¡Yo só 
Armonía!» (128) 

confesándoles de-
siendo (DH om.) 
«yo soy Armonía» 
(BFDH, f. 57r) 

conffessándoles en 
(SX om.) cómo ella 
era (S om.) Armo-
nía (ACE-
GLS/MX, f. 45r) 

Tabla 2: Cotejo de la Sátira con los tres arquetipos de Zamora 
 
Es verdad que los ejemplos son escasos, pero creo que una inclina-

ción clara hacia la rama BFDH puede notarse acá. En primer lugar, por-
que coincide con la Sátira en cuatro de los cinco loci (1, 2, 3, 5), mientras 
cada una de las otras dos ramas lo hace solamente en dos (2 y 4, 1 y 4). 
En segundo lugar, porque es la única rama que converge con don Pedro 
en solitario (3 y 5), mientras las otras sólo lo hacen coincidiendo entre sí 

 
34 Hay aquí una coincidencia parcial, que comento en la próxima nota al pie. 
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(4) o con BFDH (2 y 1). En el caso de MX, el condestable se aparta de 
sus lecciones en lo que señalamos como uno de sus errores conjuntivos 
(2), y sería excesivamente aventurado suponer que don Pedro volvió a la 
lección correcta de manera azarosa. Si descartamos MX, y nos centramos 
en la comparación de las otras dos ramas, podemos tener en cuenta un 
locus que no incluí en el cuadro porque el condestable coincidía con X y 
no con M, y por ende el lugar del arquetipo común a ambos no era claro. 
Hay allí un cuarto caso, además de 1, 3 y 5, en el que el condestable se 
acerca a las lecciones de BFDX y se aparta de las de ACELGS: 

 
6 3.2.35 / 

«Fermosas 
vírgines» 

non 
queriendo más 
vevir después de 
ver tanta virtud 
(128) 

no queriendo por 
cosa bevir 
(BFDH/X, f. 57r) 

no quiso por cosa 
bevir (ACEGLS/M, 
f. 45r) 

Tabla 3: Cotejo de la Sátira con los tres arquetipos de Zamora (segunda parte) 
 
Sólo un caso (4) separa la Sátira de BFDH, y éste, aunque sólido, 

forma parte de la misma frase (sólo unas pocas palabras median entre los 
tres loci) que el gerundio que venimos de comentar (6) y que el pasaje a 
estilo directo (5), ambos lugares en los que don Pedro coincide con 
BFDH. Considero mucho más probable que el condestable haya simpli-
ficado la lección 4, llegando de manera autónoma a coincidir en el gerun-
dio «gridando», que la posibilidad de que haya decidido de manera inde-
pendiente de su fuente hacer el mismo pasaje del discurso referido a esti-
lo directo de la lección 5, y además el pase a gerundio del circunstancial 
de la lección 6. 

En síntesis, me parece que podemos razonablemente suponer que 
don Pedro toma a Valerio de un testimonio perteneciente a la rama 
BFDH. Veamos ahora qué ocurre con sus dos subramas, listando los loci 
en que la lección de la Sátira se encuentra con una separación nítida entre 
ambas. 

 
7 4.6.4 / 

«Marco 
Placio» 

ungía el frio 
cuerpo por la 
mejor quemar 
(96) 

untavan el cuerpo por 
lo (D «la») mejor 
quemar (DH/MX, f. 
193r) 

untavan el cuerpo 
por mejor lo quemar 
(ACEGS/BF, f. 
85v) / untavan el 
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cuerpo por lo que-
mar mejor (L, f. 
119r) 

8 4.6.3 / 
«Gayo 
Placio 
Numida» 

desque fueron 
idos los amigos 
(95) 

desque (D «de que») 
fueron ydos los ami-
gos (DH, f. 192v) 

desque él vido quee-
ran ydos los amigos 
(ACEGLS/BF, f. 
85v) / después él 
veyendo que eran 
idos todos los ami-
gos (MX, f. 132v)  

9 4.6.5 / 
«Julia» 

la vestidura del 
su amado mari-
do sangrienta 
(161) 

la su (D om.) opa 
sangrienta (ACE-
GLS/MX/DH, f. 
193v) 

la hopa ensangrenta-
da (BF, f. 86r) 

1 0 arrebatosamen-
te cayó muerta 
(161) 

cayó arrebatossamen-
te muerta (ACE-
GLS/MX/DH, f. 
193v) 

cayó sópitamente 
muerta (BF, f. 86r) 

1 1 4.6.7 / 
«Artemi-
sia» 

La primera de 
lascuales fue el 
Laberinto (161) 

la primera (D om.) de 
las quales fue el libe-
rinto (DH, f. 194r) 

la primera de las 
quales maravillosas 
obras fue el liberin-
tus (ACE-
GLS/MX/BF, f. 
86v) 

1 2 llamado Ale-
xandría (161) 

llamado Alixandría 
(ACEGLS/DH, f. 
194v) 

llamado de Alexan-
dría (MX/BF, f. 
86v) 

1 3 edificado sobre 
postes de vidrio 
(161) 

que es hedificado 
sobre postes de vidrio 
(ACE-
GLS/MX/DH, f. 
194v) 

que es ediffiçio sobre 
postes de vidrio (BF, 
f. 86v) 

1 4 moliendo, be-
biólos (161) 

moliéndolos (M «mo-
liendo») beviósselos 
(ACEGLS/MX/BF, 
f. 86v) 

moliolos e, molidos, 
bevióselos (D «be-
violos») (DH, f. 
194v) 

Tabla 4: Cotejo de la Sátira con los subarquetipos BF y DH de Zamora 
 
Creo que los ejemplos son absolutamente claros en este sentido: no 

solamente la Sátira coincide con la lección de DH siete de ocho veces, 
sino que una sola de ellas, el locus 10, valdría como error separativo de 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.03


Revista de Filologia 
 

 69 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 25-74 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.03 
 
 

BF en relación con el texto de don Pedro. Queda por preguntarse, enton-
ces, si el condestable usó D, H o el arquetipo común. Es sencillo descar-
tar la primera de esas tres opciones, ya que D muestra varios errores se-
parativos claros en relación con la Sátira. 

 
15 4.6.3 / «Ga-

yo Placio 
Numida» 

con la su 
diestra tiró 
el espírito 
de 
la fondura 
de sus 
entrañas 
(95) 

con la su (H om.) mano dere-
cha fuerte e vigurosa traxo el 
su espíritu de la fondura de las 
sus entrañas (ACE-
GLS/MX/BF-H, f. 85v) 

con la su mano 
fuerte e viguro-
sa traxo el su 
espíritu de las 
fonduras de las 
sus entrañas 
(D, f. 130v) 

16 2.1.37 / 
«Dueña de 
Valida» 

como yo 
tenga po-
seída la 
fortuna 
(127) 

como yo aya todos tiempos 
poseýda la fortuna (ACE-
GLS/MX/BF-H, f. 77r) 

como yo aya 
seýda e avida 
todos tienpos la 
fortuna (D, f. 
49r) 

17 4.6.7 / «Ar-
temisia» 

la cuarta 
fue el tem-
plo de 
Roma 
Coloso 
(161) 

La quarta fue el tenplo de 
Roma llamado Colloso 
(ACEGLS/MX/BF-H, f. 
194v) 

el qual fue en el 
tienpo de Roma 
llamado Collo-
so (D, f. 131v) 

Tabla 5: Cotejo de la Sátira con las lecciones individuales del ms. D de Zamora 
 
Como se verá, el locus 17 fue uno de los que elegí arriba como 

errores separativos de D al analizar la tradición de la traducción de Za-
mora, y más de uno de los otros tres podría haberlo sido igualmente sin 
problemas. D no es, entonces, el manuscrito que tuvo el condestable en 
sus manos. ¿Fue H o algún antecedente común a ambos? Veamos los 
casos en que podemos cotejar el texto de don Pedro con lugares en los 
que H se separa del resto de los testimonios: 

 
18 4.6.3 / «Ga-

yo Placio 
Numida» 

rasgó las ligaduras (95) desatosse la ferida e 
corronpió los atamien-
tos (ACE-
GLS/MX/BF-D, f. 
130v) 

desatose la 
ferida e rom-
pió los miem-
bros (H, f. 
192v) 
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19 4.6.7 / «Ar-
temisia» 

después de lloros ince-
sables e honores magni-
ficosos (161) 

oviese fecho onores 
tantos (ACE-
GLS/MX/BF-D, f. 
131v) 

oviese fecho 
llantos (H, f. 
194r) 

Tabla 6: Cotejo de la Sátira con las lecciones individuales del ms. H de Zamora 
 
El locus 18, al que hay que sumar la mínima variación que implica 

la omisión del determinante «su» en el locus 15 anterior, nos invita a 
pensar que no es H la fuente de don Pedro. El caso particular del locus 
19 exige mayor consideración. Hay allí necesariamente una coincidencia 
casual: en la expansión que hace de la frase a dos términos, el condestable 
repuso sin saberlo la lección de H o la de D, que es casi con seguridad la 
de la fuente común a ambos. ¿Cuál de los dos términos se habrá sentido 
impelido el condestable a agregar? Me inclino a pensar que fueron los 
llantos, y esto porque la idea de los honores dados al muerto está ya sufi-
cientemente expuesta en la obra dedicada a él por Artemisia. Difícilmen-
te se sintiera su falta, mientras que es probable que el autor viera opacado 
por las preocupaciones del orden de lo arquitectónico el sufrimiento 
amoroso, especialmente teniendo en cuenta que la Sátira es una obra que 
pone en el centro y versa sobre precisamente eso: el pathos del enamora-
do.35 

 
35 Posteriormente al envío de este trabajo y a su aceptación di con un dato que puede 
tibiamente abogar a favor de H. El capítulo 4.3.ext.3 de Valerio estaba destinado a una 
anécdota atribuida a Xenócrates, y así pasó al capítulo IV.3.21 de Canals (ROVIRA I 
CERDÀ: 2014, 531-32), mutando levemente a «Zenócrates». Con esa forma (en general 
con «s») pasó a la traducción de Zamora en todos los testimonios, salvo en F (f. 100v) y 
H (f. 181r-v), en los que el antropónimo sufre la transformación a «Sócrates», en una 
evidente lectio facilior. Ambos copistas se dan cuenta de su error y enmiendan sobre la 
marcha: de las seis menciones del nombre del filósofo que incluye la anécdota, F yerra 
solamente en la primera, y H en esa misma y en la que le sigue (pero no en el título que 
agrega al inicio). Pues bien, resulta que Don Pedro, en la glosa «Heroico grado» (SERÉS: 
2008, 129), comparte el mismo error, sólo que sin enmienda posterior. El nombre de 
Sócrates aparece dos veces, coincidiendo con los momentos del relato en que aparecía 
en el ms. H, y luego de eso no vuelve a aparecer, como si el condestable quisiera esquivar 
una confusión de nombres que proviniera de su fuente. 
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De tal manera, entonces, la mejor hipótesis que puedo proponer36 
es que el condestable tuvo en sus manos el testimonio que sirvió de fuen-
te por igual a los mss. D y H, al que llamamos δ. La prof. Avenoza ha 
estudiado en profundidad el recorrido de los manuscritos conservados; 
mientras de H no tenemos ninguna noticia anterior a mediados del siglo 
XVI (en prensa, 214), sí sabemos algo más sobre D: 

 
En la biblioteca de Isabel I de Castilla hubo al menos tres ejemplares, uno de los 
cuales ha sido identificado con el actual ms. Esc. h.I.10 (ms. D) fechado entre 
1441 y 1460. [...] Los otros dos ejemplares descritos en sus inventarios como li-
bros de papel de marca mayor no pueden identificarse con los conservados, 
puesto que ninguno alcanza ese tamaño (en prensa, 211-12).  
 
¿Estará entre esos dos testimonios perdidos el que consultó el con-

destable? ¿Debemos situar a la Sátira como una bifurcación del camino 
lineal que el texto de Zamora hace en sus traslados (los que transitan su 
itinerario y los que lo vuelcan a una nueva copia), pasando de las manos 
de su autor a las de la reina de Castilla, haciendo en el medio una escala 
en las de un condestable portugués caído en desgracia que termina, joven, 

 
36 Hay una serie de coincidencias que podrían conducir las sospechas hacia otro camino. 
Tanto entre los errores conjuntivos de MX como en los separativos de X y en el locus 2 
de las coincidencias con la Sátira tomamos la lección que en C es «me non tyres el sol 
que me non puedes dar» y en X «no me quites el sol que omne non puede dar». En esa 
lección de X coinciden el error conjuntivo que presentaba con M, «omne non puede» 
por «me non puedes» y el que lo separaba del resto, «quites» por «tyres». Resulta que 
don Pedro coincide con X en el segundo, pero no en el primero: «no me quites el sol, 
que no me puedes dar». Esa coincidencia con X se encuentra con otras dos. Una, muy 
menor, había aparecido en una lección que se repetía en los errores separativos de H, L 
y S: donde el resto de los testimonios traían «ponértelas dentro en la boca», X, igual 
que don Pedro, en una lección idéntica (124), omitían el pronombre enclítico de segun-
da persona, trayendo «ponerlas». Finalmente, el nombre que don Pedro da a la tercera 
de las maravillas presentadas en el texto de Artemisia, «Arapo» coincide sólo con X y F, 
y se diferencia de la subrama DH: X/F «Harapo», AEGS/M/B «Erapo», C «Orapo», 
D «Erupa», H «Europa», L om. (nótese que la forma de H, clara lectio facilior, es una 
razón más para rechazarlo como fuente de don Pedro). De cualquier forma, creo que 
estas tres coincidencias con X son más débiles que los motivos que expuse para suponer 
que el condestable no usó un testimonio de la rama MX, por lo que la hipótesis expues-
ta sigue pareciéndome la más probable. 
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sus años en Cataluña? La hipótesis que presento es, desde ya, sólo un 
esbozo. Los datos no son concluyentes: las calas podrían extenderse y se 
apoya sobre un stemma de la obra de Zamora que es, a su vez, también 
tentativo. Pero quizás valga como un homenaje a quien se sitúa en el ori-
gen de este trabajo, que pueda ser tomado con el espíritu con el que ella 
ha tomado sus años dedicados al texto de Valerio en la Península y en la 
Edad Media: como un punto de apoyo para los colegas, para quienes, 
como yo, venimos tras ella y somos sus menores, como parte de una labor 
colectiva. Y también espero que sirva para tender puentes entre materias 
distintas, como punto de encuentro entre quienes trabajan la novela sen-
timental, como yo, y quienes se dedican a la obra de Valerio, como hizo 
durante buena parte de su vida, y se destacó en ello con la mayor excelen-
cia, Gemma Avenoza. 
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Resumen 
Se compara el texto de las coplas Diversas virtudes y vicios de Fernán 
Pérez de Guzmán en el incunable 86*RL (Cancionero de Ramón de Lla-
via) con la tradición manuscrita, con el fin de comprobar el grado de in-
tervención del impresor sobre el texto. 
Palabras clave: Fernán Pérez de Guzmán; manuscritos; incunable; Di-
versas virtudes y viciós; Ramón de Llavia 
 
Abstract 
A comparison is made between the text of the coplas Diversas virtudes y 
vicios by Fernán Pérez de Guzmán as they appear in incunabulum 
86*RL (Cancionero de Ramón de Llavia), and the rest of the handwrit-
ten tradition. The aim is to check how much the printer intervened on 
the text. 
Keywords: Fernán Pérez de Guzmán; manuscripts; incunabula; Diversas 
virtudes y viciós; Ramón de Llavia 
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l propósito de esta aportación es comparar el incunable del 
Cancionero de Ramón de Llavia1 con la tradición manuscrita 
de las coplas sobre Diversas virtudes y vicios de Fernán Pérez 
de Guzmán, que inician el volumen. Por ende, buscar datos 

que arrojen luz sobre la filiación de los testimonios manuscritos y del 
incunable. En otro momento se estudiarán con el mismo fin el resto de 
composiciones que contiene el cancionero2. 

Además de abrir la colectánea, Fernán Pérez de Guzmán es el au-
tor más representado en 86*RL, con siete poemas, que ocupan 52 folios 
del cancionero; se recogen dos poemas de Juan de Mena, Gómez Manri-
que, Íñigo de Mendoza, Jorge Manrique, Juan Álvarez Gato, y Gonzalo 
Martínez de Medina; uno solo de Ervías, Fernán Ruiz de Sevilla, Fernán 
Sánchez Calavera y fray Gauberte (López Casas, 2020: 132, n.5). 

Las coplas de Fernán Pérez de Guzmán nos han llegado en veinti-
dós testimonios manuscritos3 (López Casas 2021) y en el incunable del 
Cancionero de Ramón de Llavia (¿1486-1490?), del que conservamos 
seis ejemplares, tres de ellos en España. Para este trabajo, acudo al más 
fiable y completo -siguiendo el consejo de López Casas-4, el de la Biblio-
teca de El Escorial (sig. 32-I-13, olim 1-Z-13). 

María Jesús Díaz Garretas y María Wenceslada de Diego (2000: 
73-89) describen pormenorizadamente los testimonios manuscritos en 
su meritoria edición crítica de las coplas. Eligen MN29, al que llaman J, 
manuscrito 10.047 de la BNE, como codex optimus y enmiendan, cuan-

 
1 López Casas (2021) reúne los pocos datos que se conocen sobre Ramón de Llavia; 
según la autora, no solo fue compilador sino también editor del cancionero. 
2 86*RL según la nomenclatura de Dutton. 
3 Todos ellos, anteriores al incunable; en la nomenclatura de Dutton: GB1, HH1, KK1, 
MM1, MM2, MM3, MN6, MN10b, MN29, NH4, PN5, PN6 y SA9b. Sin figurar 
en posición inicial están también en LB3, MH1, MN23, MN29, MN33, MP2, PN9, 
PN13 y SV2. 
4 Descripción de los seis testimonios y estudio exhaustivo de la materialidad de los dos 
ejemplares de la BNE y del de El Escorial (2020:143-147). 
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https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.04


Revista de Filologia 
 

 77 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 75-88 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.04 
 
 

do procede, con los demás testimonios, incluido el incunable,5 al que lla-
man U.6 

Lo más importante de la comparación entre incunable y manuscri-
tos es la identificación de variantes en el texto de las coplas. Distingo en-
tre coplas y títulos, ya que estos son paratextos, que se prestan más a las 
variaciones a la hora de copiar o de imprimir un texto poético tan exten-
so, pues las rúbricas de imprenta a menudo se incorporan ex novo o hay 
una sensación de mayor libertad, tanto en el proceso de copia previo, 
como en el de preparación para la imprenta. 

De entrada, podemos afirmar que el incunable (86*RL) se separa 
poco de los testimonios manuscritos, lo cual apunta a una época tempra-
na y a la ausencia prácticamente de intervencionismo. Otra cosa será a 
cuáles se aproxima más 86*RL, que contiene pocas variantes que lo apar-
ten de J (MN29); menos aún son las que lo separan del resto de testimo-
nios, con los que, frente a MN29, coincide en la mayoría de los casos. 
Hay catorce variantes exclusivas de 86*RL, de las cuales solo seis me pa-
recen ecdóticamente significativas. 

 
146f, «y en fe no bien firmado» (texto crítico) «y en fe no bien fundado» 
(U). Todos los manuscritos leen firmado, excepto D y T, de la familia 
beta, la de U, que leen formado. 
269d: «del açidia y mundiçia» (tc) «de la ancha y mundiçia» (U). 
363g: «y después las afecçiones» (tc) «y después e phuntones» (U). 
364f: «escantos de falsas viejas» (tc) «stantos e de viejas» (U). 
379b: «en quartas generaçiones» (tc) «en cuatro generaciones» (U). 

 
5 Particularmente útil es el aparato de variantes (correcto pero incompleto), que incluye 
las de 86*RL. 
6 Dada la complejidad de la tradición textual, recurro al establecimiento de variantes de 
Díez Garretas y de Diego como punto de partida para la caracterización de Llavia, para 
reconocer el referente. Manejan uno de los dos ejemplares de la BNE, el I-2567, para el 
que proponen como fecha de impresión 1484-1488. En el estema distinguen dos ramas 
o familias; MN29 pertenecería a la familia alfa; sin embargo, el incunable 86*RL a la 
beta. No es MN29, que llaman J, el testimonio más próximo al incunable, pero es el 
elegido para su edición crítica; no obstante, las variantes recogidas ahí arrojan algo de 
luz sobre la cuestión que me ocupa. 
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383e: «fuertes çanjas & çimientos» (tc) «fuertes tachas e çimientos» (U). 
 

Los testimonios más cercanos a 86*RL son I (MP2) y S (SA9), 
ambos de la familia beta, si bien parece ligeramente más cercano SA9 que 
MP2, a diferencia de lo que propone el estema de Díaz Garretas-de Die-
go. 

Las variantes de 86*RL, exclusivas o compartidas, parecen simples 
errores de lectura, no enmiendas voluntarias. Esto no abona la interven-
ción del editor en la tradición manuscrita. 
189g: «y a tales inpetrar» (tc) «y a tales interpretar» (U). 
192h: «alguna vez grant requesta» (tc) «Alguna vez grant requista» (U). 
232h: «de sola espuma delgada» (tc) “de sola espuma del agua” (I) «de 
sola espuma del anguada» (U). 
Solo localizo una variante exclusiva de 86*RL frente al resto de testimo-
nios, pero más que de un error de lectura probablemente se trate de una 
simple errata: 
-442e: «después en él meditando» (tc) «después en él medetitando» (U). 
 

El cotejo de los ciento cincuenta títulos ofrece un resultado escaso; 
varían muy pocos títulos y, siempre, por abreviación o por lectura erró-
nea; no por amplificación, nueva formulación temática o lingüística. 
 
155: «de amor líçitas y honestas» (tc) «de amor liçito» (U). 
177: «de symular fingir» (tc) «disimular e fingir» (U). 
195: «de buen tiento en buena fortuna» (tc) «de tiempo e buena fortu-
na» (U). 
 

86*RL contiene solo once variantes exclusivas suyas (sobre 150 tí-
tulos); algunas abreviaciones se aproximan a las de SA9 (en 3 casos) y 
coinciden del todo con este testimonio en dos casos; en este aspecto, el 
testimonio claramente más próximo es SA9. Por otra parte, no parece 
haber voluntad de estilo en la variación de los títulos. En todo caso, hay 
que señalar tres casos que no obedecen a simple abreviación o a error de 
lectura (¿voluntad de estilo?): 
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222: «quel día se deue partir en tres ofiçios» (tc) «qual dia se debe partir 
en tres effectos o actos» (U). 
284: «ayudándose el onbre quanto en él es avrá efecto la oraçión qu’el 
justo por él fiziere» (tc) «si el onbrese ayuda en quanto podra averan 
efecto las rogarias quel justo fara por el» (U). 
500: «que por las obras vesibles ha ome conosçimiento de las invesibles 
obras de Dios» (tc) «que por las obras vesibles conoce el honbre los invi-
sibles de dios» (U). 

Sólo hay un caso que en que 86*RL va en solitario contra todos, 
pero tampoco aporta luz, por tratarse de un posible error de lectura: 
-177: «De simular fengir» (tc) «disimular fengir» (U). 

La intervención de un hipotético corrector sería, por tanto, mínima 
e irrelevante a los efectos de este estudio. Habría que examinar la copia 
en limpio para la imprenta, que no conservamos. 

Donde más difieren todos los testimonios es en el orden de las co-
plas.7 86*RL comparte las alteraciones con otros testimonios pertene-
cientes a la familia beta. Presenta, eso sí, un orden exclusivo suyo durante 
varias decenas de coplas. En esas coplas, U varía ¿respecto a? Pienso que 
sigue el orden de las coplas del testimonio que tiene a la vista y que no es 
ninguno de los conservados (¿la presunta copia en limpio?). Por otra par-
te, el orden de las coplas de 86*RL difiere bastante del de MN29 (y de 
toda la familia alfa). Se aproxima al de los testimonios de beta P (PN6, 
que participa de las dos familias) y SA9. El orden unicum de U es el que 
sigue (la numeración es la del texto crítico): 

 
1-64 
123-174 
426-427 

 
7Poco esclarecedor se muestra el cotejo de los 150 títulos. No detecto apenas cambios 
en los versos (siempre basándome en Díez Garretas-de Diego).Solo en 3 casos, 86*RL 
altera el orden de dos versos, pero siguiendo la lectura de la mayoría de testimonios, por 
lo que no parecen tampoco fruto del corrector de la copia en limpio para la imprenta: 
106: cd (tc) dc (U); 364: df (tc) ed (U); 463: ef (tc) fe (U y todos los testimonios 
menos J). 
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500-507 
65-122 
175-425 
470 
 

Faltan en 86*RL las coplas 471-499 y el Ultílogo (513); además, al 
final del texto (ff. 30v-32r), en lugar de la «Oración a Nuestra Señora» 
(coplas 508-512, ID0088), ofrece un «Himno a los gozos de Nuestra 
Senyora» en diecinueve coplas por arte comuna (ID0073), que nos han 
transmitido otros doce testimonios, todos manuscritos. Dutton da como 
autor a Fernán Pérez de Guzmán, así como López Casas (2019: 1139). 
A la luz de las concordancias de Díaz Garretas-de Diego, la «Oración a 
Nuestra Señora» (ID0088), falta en ocho testimonios; I y S sí la contie-
nen8.  

¿Hay quizá alteración u orden propio de las coplas por motivos 
temáticos? No parece. La hipótesis más factible es que, como decía, en-
cuentre ese orden en un testimonio que no nos ha llegado pero, que en 
cualquier caso, pertenecería a la familia beta. 

Si en la copia en limpio para imprenta no se introdujeron apenas 
variantes, ¿por qué se iba a reordenar el texto sin un claro motivo temáti-
co? Lo atribuyo, por tanto, hipotéticamente a un antígrafo de 86*R, o, 
subiendo en el estema, a un antígrafo común. 

Sin embargo, llama la atención que todos los testimonios alteren el 
orden sin coincidir ninguno. También sorprende que sí coincidan todos 
hasta la estrofa 64; en la siguiente, empieza el «desorden». Hasta ahora 
no encuentro una explicación convincente. Solo se me ocurren dos: a) al 
tratarse de unidades semánticas (las coplas de cada vicio o virtud), la obra 
no sufre por la alteración en el orden de las coplas; b) cabe también la 
posibilidad de que todos los testimonios (también el incunable) proven-
gan de un antígrafo común que no estaba encuadernado y que, según 

 
8Respectivamente, MP2, SA9 y MM1. No me consta que estos gozos o Himno a los 
gozos de Nuestra Señora tenga edición tras la del Cancionero de Ramón de Llavia de 
Rafael Benítez Claros (1945) y, por supuesto, la del repertorio de Dutton. Por ese mo-
tivo los edito en apéndice. 
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evolucionaba la transmisión, iba reordenándose. Pero se trata de hipóte-
sis tan verosímiles como indemostrables. 

A modo de conclusión: las variantes de 86*RL y de SA9 respecto a 
un hipotético antígrafo no conocido son mínimas, lo cual apunta a una 
relación estrecha entre ambos testimonios. No he encontrado alteracio-
nes significativas o atribuibles a una clara voluntad del compilador de 
actuar sobre el texto que copia. Nada delata la presencia de un corrector 
que haya irrumpido en el texto antes de imprimirlo. Es coherente con lo 
temprano de la edición. Pienso que lo analizado hasta aquí será útil para 
el estudio del conjunto del incunable 86*RL, en el que habrá que tener en 
cuenta los testimonios de cada poema y su relación entre ellos, pues el 
compilador del cancionero no tiene por qué haber seguido el mismo pro-
cedimiento en todos los poemas. A pesar de que no todos los editores 
modernos comparten esta opinión sobre la edición de cancioneros, una 
edición definitiva del Cancionero de Ramón de Llavia podría consistir en 
la edición crítica de cada uno de los textos. 
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APÉNDICE 

Himno a los gozos de Nuestra Señora9 
(86*RL ff. 30v-32r) 

I 
Virgen que fueste criada,  
ab inicio e [ab] eterno,  
del Rey divino e superno,  
elegida e consagrada,  
de aquel vicio conservada 
común e original 
de que la gente humanal 
toda fue contaminada. 
 
II 
La tu generación vino  
de reyes tan glorïosa,  
qual convenía a la esposa, 
del Spíritu divino. 

 
9 Edito —no transcribo— modernizando algo la grafía, mayúsculas y puntuación. Sus-
tituyo el signo tironiano por e. 
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Tú eres el verde spino, 
que del fuego quedó sano. 
De ser sano el pueblo humano  
tú sola fuste camino. 

 
III 
Bendicta porque creíste,  
porque obedeciste, Madre, 
del muy altísimo Padre 
es Fijo el que concebiste. 
Sin pena e dolor pariste;  
mas cómo farié10 dolor  
el que fue Consolador 
del mundo lloroso y triste. 

 
IV 
Gozosa con los pastores  
que velaban las sus greyes.  
Alegre con los tres Reyes  
e la estrella glorïosa.  
Con Simeón gaudïosa  
por las palabras primeras,  
pero con las postrimeras  
non dubdo que temerosa.  
 
V 
Dulce te fue la partida  
al tu Joseph revelada.  
porque serié conservada  
al Santo Niño la vida.  

 
10En el incunable: faría, que rompe la métrica. El imperfecto y el condicional en -ié, 
como ha demostrado González Ollé a propósito de Garcilaso, eran usuales en el habla 
toledana. Ramón de Llavia, con toda probabilidad oriental, no podía admitirlo y, su-
pongo, cayó en ultracorrección, como quien realizó la primera edición de las obras de 
Garcilaso en Barcelona. 
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Delectable en la venida,  
pues era el tirano muerto  
que las naves en el puerto  
quemó con rabia encendida.  

 
VI 
Los sus miraglos mirando,  
e sus palabras oyendo,  
entre ti las confiriendo  
en tu corazón servando.  
Quanto dulçor fue gostando  
tu alma, yo lo contemplo;  
aunque después, en el templo,  
te doliés non lo fallando.  

 
VII 
Yo redugo a tu memoria  
actos dulces e graciosos;  
non los tristes y llorosos,  
aunque dignos de gran gloria.  
Paso por la vera historia  
de la muy santa Pasión,  
que de nuestra redempción  
reportó clara victoria.  

 
VIII 
Vengo con todo deseo  
a honor e gloria tuya,  
cantando con aleluya:  
Gloria in excelsis Deo.  
Non solo a la que leo  
relatar con devoción,  
mas a la que sin fictión  
e sin toda dubda creo.  
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IX 
Dígolo por la sagrada  
Resurrectión que dubdaron  
los que lo desampararon,  
mas de ti siempre sperada.  
Cómo sería celada  
tal obra a madre tan santa,  
pues la Magdalena canta  
ser a ella demostrada.  

 
X 
El que te quiso dar parte  
de su injuriosa prisión,  
de su cruz e su pasión  
¿cómo querría apartarte  
de su gloria e celarte  
acto de tanta alegría?  
Diriemos11 que más querría  
afligirte que alegrarte.  

 
XI 
Los padres honrar mandó;  
e en remuneración  
de la tal veneración 
luenga vida prometió.  
Pues de aquí me ofresco yo  
a probar devotamente  
que a ti, Madre excelente,  
ante se manifestó.  

 
XII 
Espiritualmente veo  
aquel triunfo inefable,  

 
11En el incunable: diremos. 
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más glorioso e notable  
qu’el de César e Pompeo.  
Quán dulce e graciosa creo  
ser a tu consolación  
su sanctísima Ascensión,  
dexando este mundo reo.  
 
XIII 
El tiempo que acá quedaste  
fue para edificación  
de la nueva plantación  
del Fijo que tanto amaste.  
Instruiste e informaste  
diciplos e evangelistas,  
e cosas a ellos12 non vistas  
nin sabidas revelaste.  

 
XIV 
Aquel día ya llegado  
de la tu fin glorïosa,  
que ante Dios es precïosa,  
por ti tanto deseado,  
fue tu gozo acabado  
e complido, Virgen alma,  
quando el cuerpo con el alma  
a la gloria fue llevado.  
 
XV 
Cesen de su vil historia  
los que te niegan concepta  
sin pecado e no recepta  
en cuerpo e alma en gloria.  
Peresca la su memoria  

 
12El el incunable: ellas. 
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de aquellos que han afirmado  
ser el vaso incinerado  
que portó al rey de victoria.  

 
XVI 
Entre mi insuficiencia  
de virtudes e defecto  
e el tu clarísimo aspecto  
e perfecta preminencia,  
con toda humil reverencia  
pongo los gozos presentes,  
los quales suficïentes  
crea o impetrar tu clemencia.  

 
XVII 
Como quier que muy bien veo  
ser el loor imperfecto  
en boca de hombre recto,  
qual yo só e tal me creo;  
pero si oigo e leo  
tu amor e caridad  
ser tanta que la maldad  
suplirás de cualquier reo.  

 
XVIII 
Asaz me pone temor  
aquello que dixo el ciego,  
lo qual con Agustín niego:  
«Dios non oye al pecador».  
Mas creo que el tu valor  
es tanto, Virgen María,  
que la pobre obra mía  
farás digna ante’l Señor.  
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XIX 
A la tu clara excelencia,  
que todo defecto sobra,  
suplico que aquesta obra, 
indigna de tu presencia  
en estilo e eloqüencia,  
materïal e grosera,  
sea dulce y placentera  
a la tu magnificencia. 
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Resum 
S’estudien els afegits i les omissions de la traducció llatina de la Pro Mar-
cello ciceroniana atribuïda a Alfonso de Cartagena i es reconstrueixen 
algunes variants textuals que devia presentar el model llatí emprat pel 
traductor, tot relacionant-los amb la tradició manuscrita del text llatí. 
Paraules clau: Ciceró; Pro Marcello; Alfonso de Cartagena; traducció; 
transmissió textual. 
 
Abstract  
Study of additions and omissions of the Latin translation of Cicero’s Pro 
Marcello, that has been traditionally attributed to Alfonso de Cartagena. 
Reconstruction of some textual variants of the Latin original manuscript 
used by the translator and analysis of the textual tradition of this Latin 
manuscript. 
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βῆ δ᾽ ἀκέων παρὰ θῖνα πολυφλοίσβοιο 
θαλάσσης. 

En memòria de Gemma Avenoza, que 
viu somrient en els nostres  records. 

 
l estudio de los mecanismos traductológicos y de las opcio-
nes concretas que un determinado autor escoge para llevar a 
cabo la traslación de una obra latina al vulgar se halla 
condicionado por la dificultad de reconocer la tradición 

textual específica del texto latino de partida, lo que tradicionalmente se 
denomina, un tanto impropiamente, el «modelo». En algunos casos, el 
texto latino al alcance de estos primeros traductores vernáculos difiere de 
las ediciones estándares actuales y no en pocas ocasiones resulta difícil 
adscribirlo, ni que sea en grado de tentativa, a una determinada rama 
de su tradición textual. Solamente el estudio pormenorizado de la 
transmisión del textus receptus, en particular, en sus estadios 
bajomedievales y protorenacentistas, frecuentemente dejados de lado 
por parte de los filólogos clásicos, puede aportar luz en este tipo de 
cuestiones. 

En cualquier caso, el análisis tiene que partir de un ejercicio de 
comparación textual entre el textus receptus latino y la versión 
romanceada para detectar los añadidos y las omisiones de esta última. 
Dicho análisis debe también conllevar una cierta labor de retroversión 
intentando identificar en el rendimiento románico la palabra latina que 
figuraba en el manuscrito de partida y, una vez identificada, reconocerla 
en alguna de las variantes significativas que singularizan una determi-
nada tradición textual. En este caso concreto del estudio de la técnica 
traductológica, añadidos y omisiones son los elementos guías en el 
proceso de reconstrucción textual del «modelo» latino utilizado (y 
tienen más importancia que otro tipo de mecanismos traductológicos, 
como las preferencias léxicas o sintácticas, de cara al objetivo que ahora se 
persigue). Solo así, asegurando la identidad del texto de partida, es 

E 
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posible determinar el carácter de la tradición, pura o contaminada, 
detectar el área geográfica de circulación del posible «modelo», e 
identificar la red de relaciones y contactos del traductor. Por último, 
aislado el modelo, si es que hay fortuna, se puede profundizar 
firmemente en la senda de la identificación de mecanismos y gustos 
traductológicos del traductor, incluso como método para confirmar o 
negar la autoría de una determinada versión (si esta se transmite 
anónimamente). 

Pretendo ilustrar algunas de estas dificultades teóricas a partir de 
la conocida traducción castellana de la Pro Marcello ciceroniana,1 
documentada en diversos manuscritos castellanos del siglo XV y que 
tradicionalmente ha sido atribuida al obispo de Burgos, Alfonso 
de Cartagena,2 en una fecha que ha sido fijada entre 1422 y 1427,3 
tomando como punto de partida la edición de Andrea Baldissera 
(2003). 
 
1. ALGUNAS PARTICULARIDADES TRADUCTOLÓGICAS DE LA PRO 
MARCELLO CASTELLANA 

Antes de proceder a la identificación de la tradición textual latina, 
es necesario detenerse un momento en la descripción de algunos de los 
usos traductológicos del responsable. Se trata de un procedimiento 
metodológico que no está interesado en la caracterización de estos 

 
1 El texto latino de la Pro Marcello será citado por la edición oxoniense de Clark (1918). 
Para la historia del texto latino remito a Rouse, Reeve (1983), y a la síntesis más reciente (y 
con alguna evidencia manuscrita nueva) de Espluga (2020), p. 72-89. 
2  No quiero entrar ahora en la problemática sobre la autoría de la traducción, 
simplemente opto por la prudencia escéptica como principio metodológico y dejo en 
manos de los especialistas en la prosa de Alfonso de Cartagena la última palabra. En 
cualquier caso, sobre la autoría, véanse las recientes observaciones de Valero Moreno 
(2020), p. 229-230. Para la figura del obispo, véase Fernández Gallardo (2002). Para su 
producción literaria, además de las obras ya clásicas de Morrás (1991) y (1996), 
ténganse en cuenta los recientes estudios de Fernández Gallardo (2013), part. p. 
323-326 (para las traducciones) y, en particular, el primer capítulo, dedicado también a 
las traducciones, de Cuesta Torre (2018). Limito al mínimo las referencias 
bibliográficas, pero siento la obligación de remitir al lector a la página web del proyecto 
«Cartagena», disponible en https://biblitoecacartagena.net.  
3 Así, por ejemplo, Morrás (1991), p. 221, núm. 6, propone la fecha de 1422-1427. 
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procederes —para los que me remito a la bibliografía ya publicada—, 
sino que pretende evitar el error de adscribir determinados rendimien-
tos castellanos a la facies del texto latino de partida. Se intenta, 
primeramente, identificar los añadidos vernáculos que no aparecen 
directamente en el texto latino, así como las omisiones de este último.4 
 
1.1 AÑADIDOS 

Como ya puso de manifiesto el editor italiano (BALDISSERA: 

2003), hay toda una serie de añadidos en la traducción castellana, no 
presentes en el texto latino, fácilmente detectables. Estos añadidos 
cumplen varias funciones léxicas, sintácticas y pragmáticas. En 
algunas ocasiones, como en el caso de los dobletes, se debe a 
cuestiones de preferencia léxica; en otras, como en el caso de la 
introducción de los apóstrofes, se deben a la voluntad de mejorar la 
comprensión pragmática, evidenciando la posición del orador y de su 
principal interlocutor; a esta misma voluntad responde la indicación 
de los referentes de los pronombres, facilitando al lector la 
comprensión del contexto; en otras ocasiones, las incorporaciones del 
traductor —mayoritariamente reduplicaciones sinónimas de palabras 
ya presentes en el texto latino— buscan también facilitar la 
comprensión del período oracional, desmenuzando sus componentes. 
Una serie de añadidos corresponden también a lo que Baldissera 
bautizó como «interventi creativi del traduttore» (BALDISSERA: 2003, 
54-55), mediante los cuales el autor introduce su punto de vista en el 
discurso. Todos estos añadidos deberían ser depurados para intentar 
llegar al texto latino del «modelo». 
 
1.1.1 DOBLETES 

Como ya ha sido notado en varias ocasiones, el traductor 
castellano desdobla, usando dos términos vulgares, parcialmente 
sinónimos, una única palabra latina; en muchos casos, pero no siempre, 

 
4 La bibliografía sobre la traducción de los clásicos en la Castilla del siglo XV empieza a ser 
muy abundante. De entre las aportaciones más recientes, destaco Gonzalez Rolán et al. 
(2000); Traductores y traducciones (2010); González Rolán et al. (2018); Lilao Franca 
et al. (2018). 
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uno de los rendimientos románicos está emparentado etimológicamente 
con el término latino. Se trata de un procedimiento —llamado 
interpretationes o congeries— frecuente en las versiones medievales, 
pero que, en el caso de la Pro Marcello castellana, destaca por su 
sistematicidad (BALDISSERA: 2003, 58-61), tal como refleja la tabla 
adjunta (que complementa los datos del editor italiano).5 

 
Tabla 1: Desdoblamientos castellanos de una única palabra latina 

 
Marc. texto latino línea trad. cast. 
1, 7 sapientiam 6-7 «sabiduría e virtud» 
2, 13 causa 13 «razón e causa» 
2, 15 fas 15 «conviniente e sofridera» 
3, 8 consensu 27-28 «consentimiento e plazentería» 
5, 24-25 clarissimorum 44 «muy claros e altos» 
5, 26 uarietate 46 «variedat e departimento» 
6, 4 extenuare 53-54 «adelgazar ... e amenguar» 
9, 28 bellicae 78 «batallas e guerras» 
16, 19 liberalitas 160 «piedat e largueza» 
19, 15 sola 187-188 «singulares e solas» 
20, 18-19 conseruandis 191 «en guardar e librar» 
21, 27 prouidenda est 198 «deves proveer e guardar» 
22, 11 diligentiam 216 «guarda e diligençia» 
22, 12 ignarus 217 «simple e ignorante» 
23, 25 constituenda 230 «deves constituir e estableçer» 
23, 27 seueris 232-233 «muy fuertes e rigurosas» 
25, 8 patriae 245 «para el imperio e la tierra» 
25, 11 sapiens 247 «sabio e virtuoso» 
25, 18 aequitate 255 «igualdat e justiçia» 
26, 24 exitus 262 «el fin e salida» 
27, 3 perfruare 271 «uses e hayas plazer» 
27, 6 extremum 275 «cabo e fin» 
27, 9 angustiis 278 «angustiae e estrechuras» 

 
5De estos ejemplos excluyo Marc. 8 immanitate barbaras, traducido como «crueles e 
bárbaras» (l. 68), porque se trata de una alteración de la jerarquía sintáctica original, más 
que de una interpretatio propiamente dicha.  
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28, 12 uigebit 281-282 «durará e se esforçará» 
29, 23 dissensio 294 «discordia e departimento» 
29, 26 incendium 297 «encendimiento e flamas» 
30, 4-5 sententiae 307 «opiniones e sentençias» 
31, 12 iratus esset 316 «tenía saña e enojo» 
33, 5 decet 339 «era neçesario e honesto» 
34, 13 dubitatum 347-348 «estovo en dubda e en peligro» 
34, 16 conseruato 351 «librado e guardado» 
34, 17 innumerabilia 353-354 «grandes e innumerabiles» 

 
1.1.2 INTRODUCCIÓN DE APÓSTROFES 

En distintos pasajes del discurso, Cicerón introduce preguntas y 
exhortaciones dirigidas directamente a Julio César, el interlocutor ante 
el cual agradece el perdón de Marco Marcelo. 

En algunos casos, el orador también finge reproducir, en prime-
ra persona, preguntas y reflexiones personales que su interlocutor 
pudiera hacerse. Por ello, para más hacer comprensible la traducción, 
explicitar un antecedente y poder seguir la secuencia de estas 
preguntas, exhortaciones y reflexiones personales, a veces puestas en 
boca de Cicerón, otras veces en la de César, el traductor castellano 
recurre a «procedimenti esplicativi» (BALDISSERA: 2003, 53-54). Se 
trata de apóstrofes, en vocativo (la mayoría de las veces «Çésar»), 
introducidos en la traducción castellana, que no figuran en el texto 
latino. Sólo en una única ocasión (CIC. Marc. 26), cuando Cicerón 
reporta una supuesta pregunta que César le hubiera podido formular, se 
introduce el vocativo «Tulio», ausente del texto latino, para 
identificar claramente el destinatario de esta imaginada interrogación 
formulada por el dictador romano. Este uso ha sido favorecido por la 
presencia en el texto latino de alguna forma del pronombre personal de 
segunda persona del singular (tu, te, tibi) o por el uso de verbos en esta 
misma persona. 
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Tabla 2: Añadido de vocativos en la traducción castellana 

 
Marc. texto latino línea trad. cast. 
11, 22-23 hunc tu diem ... 

anteponis 
103 «Este día preçiarás tú, 

Çésar, ...» 
12, 2-4 et ... quidem ... uiceras 113 «Çésar, ya tú ante havías vençi-

do...» 
12, 5 uereor ut hoc, quod 

dicam 
116 «O Çésar, mira lo que digo, ...» 

12, 6 ipsam uictoriam 
uicisse uideris 

118 «a la mesma victoria vençiste, 
Çésar, ...» 

19, 7 qua re gaude 178 «Por ende, Çésar, gózate ...» 
20, 18-19 noli igitur ... defetigari 191 «Por ende, Çésar, non 

quieras...» 
22, 15-16 equidem de te ... 

cogitans 
220-221 «Por çierto, Çésar, ... pensando 

en ti,...» 
24, 3-4 quae quidem tibi ...  

sananda sunt 
238-239 «Por çierto, Çésar, ... tú deves 

sanar...» 

25, 9 qua re omitte quaeso 245-246 «Por ende, yo te ruego, 
Çésar, que  dexes ...» 

26, 20-22 Parumne, inquies, 
magna relinquemus? 
Immo uero aliis 
quamuis multis satis 

259-261 «Responderás: ‘¿Poco te 
paresçe esto, Tulio? Grant 
gloria dexaremos’. Otorgo, 
Çésar, que grant gloria es 
ésta para otros muchos, ...» 

28, 12 illa, inquam, illa uita 
est tua 

281 «E aquélla, Çésar, aquélla es tu 
vida,...» 

29, 27-28 serui igitur eis etiam 
iudicibus 

299-300 «Pues sirve, Çésar, a estos 
juezes...» 
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1.1.3 EXPLICITACIÓN DE LOS REFERENTES DE LOS ADJETIVOS/ 
PRONOMBRES DEMOSTRATIVOS 

Es verdad, como ya notó el editor italiano (BALDISSERA: 2003, 
53), que el traductor castellano no recurre al uso de glosas intra-
textuales. Pero no es menos cierto que en algunos casos, se ha 
introducido el referente omitido del pronombre latino, ya sea el 
anafórico (is, ea, id) o los demostrativos propiamente dichos (hic, haec, 
hoc e ille, illa, illud). En algunos casos, también se introduce el sujeto 
(«Çésar») ausente en el texto latino. Todo ello se debe, a mi modo de 
entender, a la voluntad de facilitar la inteligibilidad inmediata de la prosa 
castellana. 
 

Tabla 3: Explicitación de los referentes pronominales/adjetivales 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
3, 5 huius ordinis 24-25 «de la orden del senado» 
4, 13 ei6 ... contigit 33 «conviene a Marco Marçelo» 
13, 16-
17 

nam cum ... conseruauit 128-129 «Ca quando Çésar ... guardó ...» 

13, 20 ille 133 «Çésar» 
33, 6 huic ordini 340 «a la orden del senado» 

 
1.1.4 TRATAMIENTO DE LOS ADJETIVOS CALIFICATIVOS DE NÚMERO 
Y TAMAÑO 

Un procedimiento peculiar afecta al tratamiento de los adjetivos 
calificativos de número (multus, -a, -um) y de tamaño (magnus, -a, -
um). En algunos casos se parece prescindir de ellos (Marc. 11: multo; 
Marc. 34: magnis); en otros casos, en cambio, se introducen los 
correspondientes rendimientos castellanos (respectivamente, 
«mucho» y «grande») cuando el texto latino no los presenta. 
 

 
6 Variante de las familias  y , excluida de la edición de Clark (1918). 
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Tabla 4: Tratamiento de los adjetivos calificativos 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
4, 20 pace dicam tua 39 «fablando tu grant salva» 
6, 4 quidam 53 «muchos» 
8, 19 gentis 68 «muchas gentes» 
8, 19-20 locis infinitas 69 «infinitas en muchos logares» 
9, 4 (tubarum) soni  AV  :  

sono H 
83 «los sones grandes (de las 

tronpetas)» 
17, 21-
22 

uidimus tuam uictoriam 
proeliorum exitu termina-
tam 

162-163 «vimos tu victoria acabada por 
fin de muchas batallas» 

29, 24 laudibus 294 «con grandes loores» 
29, 26 salute patriae 297-298 «con mucha salut del inperio» 
31, 11 bonitate leniret 315 «amansó con mucha bondat» 
34, 15 gratias 350 «grandes graçias» 

 
1.1.5 MARCAS DE INTERROGACIÓN 

En dos ocasiones, cuando el orador formula preguntas dirigidas 
a su interlocutor principal, se han introducido las locuciones adver-
biales «por ventura» o «por Dios», al inicio de la oración, para marcar 
precisamente la naturaleza interrogativa del período (BALDISSERA: 
2003, 57). La primera locución es también la escogida para traducir las 
partículas interrogativas -nam (en quisnam de Marc. 21), -ne (CIC. 
Marc. 21: tuisne) y an (CIC. Marc. 21: an ex eo numero), así como el 
adverbio fortasse (CIC. Marc. 29). 

En el De los ofiçios de Alfonso de Cartagena esta misma 
expresión castellana acoge el significado de la imprecación latina 
edepol.7 

 
7 Morrás (1996), p. 171. 
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Tabla 5: Añadidos enfáticos 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
21, 30 Sed quisnam est iste 

tam demens? 
203 «Mas, por Dios, ¿quál es este tan 

fuera de seso, de quien te reçelas?»8 
25, 17- 
18 

Hic tu modum uitae 
tuae non salute rei 
ublicae, sed aequitate 
animi definies? 

254- 
255 

«E, por ventura, ¿la manera de tu 
vida determinarás por igualdat e 
justiçia de coraçón e non por salud de 
la cosa pública?» 

 
1.1.6 INTRODUCCIÓN DE VERBOS DICENDI, DE PERCEPCIÓN O DE 

PENSAMIENTO 
En algunos casos el traductor castellano no duda en manipular la 

jerarquía oracional latina y su secuencia sintáctica para favorecer la 
comprensión inmediata de su propia versión, añadiendo, si es 
necesario, coletillas de cosecha propia. A esta misma voluntad y a este 
mismo procedimiento responde una práctica traductológica que 
desmenuza las oraciones complejas, especialmente las completivas, 
singularizando sus componentes, en un procedimiento que Balsissera 
bautizó como «frantumazione del periodo con sdopiamento verbale» 
(BALDISSERA: 2003, 50-53). 

En algunos casos, este procedimiento es una variante de la técnica 
del doblete, por la cual se añade un nuevo verbo —dicendi, de 
percepción o de pensamiento—, sinónimo de algún otro verbo anterior, 
para introducir oraciones completivas. Es este el caso de «querrán saber» 
que se introduce como variante respecto de «demandarán» (CIC. 
Marc. 29: requirent) o de «pensavan», alternativa a «dubdavan» 
(CIC. Marc. 30: dubitabant). En Marc. 5, «veo» se ha introducido 
como alternativa a «poner ante los ojos» (que reproduce la secuencia 
latina ante oculos ponere) para la comprensión de una larga secuencia 
completiva que ha sido convenientemente dividida en dos partes 
introducidas por estos dos verbos. 

 
8 «De quien t e  receleas» es un añadido del traductor para designar al personaje 
sobre cuya identidad se  pregunta. 
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En otros casos se añade un verbo para construir una oración 
que actúa como explicativa de algún término de la principal. Es este el 
caso de «por la qual dizías que», que específica el contenido de uocem 
de CIC. Marc. 25; en otras ocasiones el verbo añadido sirve para marcar 
algún matiz presente en el texto latino como, por ejemplo, el valor 
concesivo que se otorga a uero (CIC. Marc. 26: «otorgo que») o a 
fortasse (CIC. Marc. 25: «otorgo que»). 

Hay dos casos en que el traductor fuerza la sintaxis latina. En 
CIC. Marc. 34, el ut consecutivo (sic ... ut) ha sido transformado en 
un «quiero que sepas que». En cambio, la intervención más 
contundente aparece al inicio del discurso (CIC. Marc. 3) cuando 
Cicerón introduce con un ille las referencias a Marco Marcelo. Mientras 
en el texto latino era inequívoco que el arpinate se detenía a hablar del 
ilustre exiliado, la traducción castellana ha necesitado de toda una nueva 
oración interrogativa para notar el cambio de tema y señalar la alusión 
al referente. 
 

Tabla 6: Añadido de verbos dicendi y de pensamiento 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
3, 6 (post suspicionibus 

anteferre) 
26 «Pues, ¿qué diré de Marco 

Marçelo?» 
5, 21 
ss. 

soleo saepe ante oculos 
ponere, ... cum tuis nec ... 
posse conferri 

40-41 «Suelo muchas vezes poner ante 
los ojos... e veo que non se pueden 
conparar con las tuyas» 

21, 
300-3 

(quisnam est iste ...) an 
ex eo numero, qui una 
tecum fuerunt? 

205- 
206 

«o, por ventura, ¿te temes de 
aquellos que fueron contigo?» 

25, 5-6 illam tuam praeclarissi-
mam et sapientissimam 
uocem 

240- 
241 

«una boz tuya muy clara e llena 
de sabiduría, por la qual dizías 
que...» 

25, 7 si ita uis, fortasse 243 «Si quieres, otorgo que ...» 
26, 21 Immo uero 260 «Otorgo, Çésar, que ...» 
29, 24-
25 

alii fortasse aliquid 
requirent, idque uel 
maximum, nisi 

295- 
296 

«por ventura demandarán 
algunas cosas allenda de las que 
feziste e espeçialmente querrán 
saber si ...» 
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30, 7-8 multi dubitabant quid 
optimum esset, multi quid 

310 «muchos dubdavan quál era lo 
mejor,   muchos pensavan qué ...» 

34, 15 sic tibi gratias ago, ut 350- 
351 

«yo te do muy grandes graçias e  
quiero que sepas que ...» 

 

Una variante de este uso puede ser incluida en aquella mejora del 
«tasso di discorsività», señalada por Baldissera (2003, 55-57), a partir 
de los estudios de Round (1998), consistente o bien en la 
introducción de estructuras oracionales basadas en un verbo dicendi o 
bien en la introducción de mecanismos que facilitan la introducción 
del discurso ciceroniano como si fuese una explicativa (con el verbo 
ser más un adverbio de modo, generalmente «ansí»), especialmente en 
posición inicial de periodo oracional. 
 

Tabla 7: Añadidos enfáticos 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
2, 18 ergo 18 «Pues ansí es ... que ...» 
3, 6 (post suspicionibus 

anteferre) 
26 «Pues, ¿qué diré de Marco 

Marçelo?» 
7, 10 (post C. Caesar) 60 «non es ansí ...» 
12, 5 (ante uereor ut hoc) 116 «... mira lo que digo, ...» 
14, 26 Ø 138 «E de mí vos digo que ... » 

 
 
1.1.7 RESOLUCIÓN DE LOS UT DE ORACIONES EXPLICATIVAS 

Un rasgo singular de las preferencias traductológicas del 
responsable de la versión castellana, revelador de su voluntad de 
mejorar su inteligibilidad inmediata, consiste en el uso de una 
perífrasis verbal —«conviene (a) saber que»— 9  para introducir 
oraciones explicativas. Dos de estos casos (CIC. Marc. 26 y 27) 
corresponden a ut latinos que abren oraciones explicativas 

 
9 En la edición de Baldissera (2003), Marc. 17 y Marc. 34 omiten la preposición «a» que 
aparce en Marc. 26 y Marc. 27. Sin embargo, el manuscrito E presenta «a» en Marc. 17. 
En cambio, el manuscrito M omite la preposición en tres de los cuatro casos (en todos 
excepto en Marc. 27). 
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interpretables como aposición de algún elemento sintáctico de la 
oración principal. 

En el primero de los ejemplos adjuntos, se ha invertido la 
jerarquía oracional: se ha convertido en completiva del verbo principal 
la oración explicativa latina (id quod omnes uerebamur), mientras que 
la completiva del verbo latino (quam ... nimis iracundam futuram fuisse 
uictoriam) ha pasado a ser una explicativa castellana introducida por la 
locución anteriormente comentada. En el último ejemplo, también se ha 
deconstruido la jerarquía y la secuencia oracional latina. Se ha añadido de 
cosecha propia un «hoy se fizo» para poder introducir la oración 
completiva quod fieri iam posse non arbitrabar, que se refiere a la 
totalidad de la oración latina, antes de traducir dicha oración principal. 
 

Tabla 8: Construcciones explicativas 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
17, 26- 
28 

Alterius uero partis 
nihil amplius dico 
quam (id quod omnes 
uerebamur) nimis 
iracundam futuram 
fuisse uictoriam 

168- 
170 

«Pues, de la otra parte non puedo 
más dezir de aquello que todos 
havíamos grant reçelo, conviene a 
saber que la victoria fuere mucho 
sañuda ... » 

26, 23- 
25 

Quod si rerum tuarum 
immortalium, C. Cae-
sar, hic exitus futurus 
fuit, ut deuictis aduer-
sariis rem publicam ... 
relinqueres 

262- 
264 

«E, Çésar, si éste havía de ser el fin e 
salida de tus fechos non mortales, 
conviene a saber que, vençidos los 
contrarios, dexases la cosa pública ... » 

27, 
29 
+ 1-2 

Haec igitur tibi reliqua 
pars est: hic restat 
actus, in hoc elaboran-
dum est, ut rem pu-
blicam constituas 

269- 
270 

«Pues aún esta parte te fallaesçe, esta 
obra te finca, en esto cunple que 
trabajes, conviene a saber que ordenes 
la cosa pública ... » 
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34, 16- 
18 

tamen ad tua in me ... 
innumerabilia merita, 
quod fieri iam posse non 
arbitrabar, 

352- 
355 

«enpero hoy se fizo lo que yo non 
pensava que se pudiese fazer, 
conviene saber que a los tus grandes 
e innumerabiles meresçimientos por 
los quales te era mucho tenido por el 
fecho que hoy fesziste seacresçentó 
una grant parte» 

 
1.2 OMISIONES 

En su conjunto, las omisiones del traductor respecto del texto 
latino son poco importantes, lo que revela su voluntad de mantenerse 
fiel a la literalidad del «modelo». Las diferencias principales se 
encuentran en la eliminación de los praenomina, especialmente 
cuando la tradición textual latina los presentaba en forma abreviada; 
también sorprende la omisión de los genitivos de algunos pronombres, 
demasiado generales como para pensar en defectos del «modelo» 
latino. Para el resto de las omisiones detectadas, siempre cabe la duda al 
decidir si se trata de errores imputables al traductor o bien a ausencias 
ya presentes en el manuscrito que este tuvo bajo sus ojos. 
 
1.2.1 OMISIÓN DE LOS PRAENOMINA 

En la transmisión de textos latinos, las iniciales de los cognomina 
latinos abreviados son susceptibles o bien de omisión (por no acabar 
bien de entenderse su función) o bien de desarrollo in extenso. En 
el caso específico de este discurso ciceroniano, se añade una 
problemática particular: la mención de dos personajes casi homónimos 
que solo se diferencian en el praenomen. Se trata del protagonista del 
discurso, Marco Claudio Marcelo, y de su primo hermano, Gayo 
Claudio Marcelo. 

El praenomen del primero, Marco, aparece siempre en la 
traducción castellana reproducido in extenso: CIC. Marc. 2, 3 (bis), 4, 
10, 13, 16 y 33; sin embargo, el praenomen Gaius, propio tanto del 
primo del protagonista como de Julio César, solo aparece traducido dos 
veces, habiendo sido omitido en el resto de ocasiones. En efecto, 
cuando se menciona a Gayo Claudio Marcelo (Marc. 10: cum C. 
Marcelli; Marc. 34: ut uix C. Marcello), se ha omitido la traducción 
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de dicho elemento onomástico y se ha limitado a reproducir el 
cognomen (respectivamente «de Marçelo»; «apenas a Marçelo»). En 
estos casos, la omisión del praenomen tiene una derivada ulterior no 
deseada, ya que se interpreta que este Marcelo es el protagonista del 
discurso y no su primo hermano. 

De la traducción castellana del segundo de los casos (Marc. 34: 
ut uix C. Marcello) se puede deducir que el traductor podía haber 
tenido ante los ojos la tradición textual de la familia γ, en la que tal 
praenomen ha sido omitido. 

Gayo, como praenomen referido a César, ha sido traducido in 
extenso en dos ocasiones (CIC. Marc. 11: «es propria de solo Gayo 
Çésar»; CIC. Marc. 13: «juizio de Gayo Çésar»), anotado en forma 
abreviada en otras dos ocasiones (CIC. Marc. 7 y 9) y omitido en el 
resto (CIC. Marc. 16, 17, 23, 26, 33 y 34). Las omisiones son 
demasiado numerosas como para atribuirlas a la situación de la 
tradición textual latina utilizada y me inclinaría, con la prudencia 
necesaria, por pensar que se trata de un usus propio del traductor. 
 
1.2.2 ELIMINACIÓN DE LOS GENITIVOS PRONOMINALES 

En la traducción castellana se han omitido algunos genitivos (y 
también una forma del ablativo) de las formas pronominales por 
considerar que la identidad del referente estaba suficientemente 
explicitada por el contexto. Este es el caso de los sintagmas donde 
aparece ordo —referido a la asamblea senatorial—, en los que el 
traductor ha llegado incluso a substituir este tecnicismo latino por 
«senado», adoptando un procedimiento que aparece en algunos 
manuscritos recentiores italianos que glosan ordo como senatus. Es 
este el caso, por ejemplo, del manuscrito Paris, BnF, ms. Lat. 6342, 
fuertemente contaminado, que en el espacio interlinear encima de CIC. 
Marc. 15 ordine ha anotado «scilicet senatu». Me parece más 
plausible esta explicación, vista la sistematicidad con que se aplica este 
criterio, que no pensar que el traductor partiese de un texto latino 
carente de estas formas. 
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Tabla 10: Omisión de los genitivos (y ablativos) pronominales 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
7, 10 huius gloriae 60 «de la gloria» 
12, 10 ipsius uictoria 119-120 «de la victoria» 
15, 6 in hoc ordine 146 «en el senado» 
22, 19 unius mortalis anima 224 «en ánima de un omne 

mortal» 
 
1.2.3 SIMPLIFICACIÓN DE ESTRUCTURAS BIMEMBRES LATINAS 

Baldisserra (2003, 61-62) atribuía al traductor la 
simplificación de una interpretatio presente en el texto original, 
reduciéndolas a un solo término latino, aunque no descartaba que tal 
solución estuviese motivada por las características del «modelo» 
utilizado. Ilustraba tal procedimiento con 6 ejemplos, reunidos en la 
tabla siguiente. En realidad, es verdad que en el primero de los casos el 
traductor ha procedido a una modificación de la estructura bimembre 
por la cual imitatore ha pasado a depender de aemulo; en el último, 
Baldissera sospechaba que laterum había sido eliminado por 
concurrencia con corporum; sin embargo, en la traducción castellana 
aparece una locución —«en todo peligro»— ausente del texto latino, 
lo que podría recoger una variante latina deformada. Para el resto de 
los casos queda siempre la duda planteada ya por el editor italiano: si se 
trata de opciones del traductor castellano o bien defectos  imputables al 
modelo latino. 
 

Tabla 11: Simplificación de estructuras bimembres latinas (según Baldissera) 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
2, 16 aemulo atque imitatore 17-18 «aquel que sienpre se trabajó 

de  ser semejable» 
2, 17-
18 

quasi quodam socio a 
me et comite distracto 

16 «viendo apartado de mí 
como de conpañero» 

4, 14 nobilitate aut probitate 34 «o por bondat» 
11, 25 multo magnoque comitatu 107 «con grant compaña» 
13, 22 falso atque inani metu 134 «por ... falso miedo» 
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32, 27- 
28 

laterum nostrorum 
oppositus et corporum 

333 «de poner delante ti en 
todo peligro nuestros cuerpos» 

 
2. VARIANTES TEXTUALES LATINAS HEREDADAS POR LA 
TRADUCCIÓN CASTELLANA 

Una vez la traducción castellana ha sido depurada de los 
añadidos y de las omisiones derivadas de las preferencias y usos 
traductológicos de su responsable, es posible intentar analizar cuál 
podría haber sido el texto latino usado por el traductor. De hecho, 
para algunos casos concretos es posible determinar la filiación de las 
variantes latinas que se reflejan en la versión castellana atribuyéndolas a 
alguna de las tres grandes familias (α, β y γ) que componen la tradición 
textual de los discursos cesarianos de Cicerón. En especial, la tabla 12 
muestra las variantes significativas heredadas de la familia γ, mientras la 
tabla 13 reúne las lecturas que no dependen de esta familia γ y que, por 
lo tanto, tienen que ser atribuídas o bien a α o bien a β. 
 

Tabla 12: Variantes heredadas de la familia γ 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
2, 13 uirum talem αß : cum uiderem uirum 

talem γ 
12-13 «quando veía un 

tal varón» 
8, 22 tanta uis αβ : tanta uis tanta copia γ 71-72 «tanta fuerça 

nin tan grandes 
aparejos para 
guerra» 

11, 23 anteponis αβ : antepones γ 103 «preciarás» 
12, 10 inuictus es γ : inuictus αβ 122 «eres el non 

vençido» 
19, 12 simul esse (uoluisti) αß : saluos esse γ 183-184 «(los quales ... 

quisiste) salvar» 
21,  29- 
30 

nimis (timidus) αβ : magis γ 222 «muy (temorosos)» 

23, 21 accedit αß : accedat γ 226 «juntemos» 
24, 28 tanto αß : tantoque γ 234 «e en tanto» 
25, 14 (post esses) nunc cum γ : abest αß 251 «agora, Çésar, 

como» 
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26, 20 magna αß : gloriam magnam γ 259-260 «grant gloria» 
27, 7 uenit αß : uenerit γ 276 «viniere» 
32, 24 ut saluti tuae α : tuae et saluti ß : om. γ  Ø 

 

Tabla 13: Variantes no heredadas de la familia γ 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
3, 4 senatui αβ : om. γ 23 «al senado» 
8, 24 uicto α : uictu Arus. : uictum γ : 

uictoriam ß 
74 «la victoria» 

15, 8 capitis mei αß : partis meae γ 148 «de mi cabeça» 
20, 21 specie αβ : facie γ 194 «semejanza» 
24, 4 sananda αß : curanda γ 239 «deves sanar» 
26, 28 ciuis αß : om. γ 269 «sus çibdadanos» 

 
Del análisis de ambas tablas parece claro que el texto latino 

deriva de un ejemplar contaminado, basado en el texto de la familia γ 
ya enriquecido con las aportaciones de la familia α y β. Esta 
contaminación es evidente en las dos variantes textuales siguientes que 
son fruto de la conflación de dos tradiciones textuales distintas (γ por 
un lado; α     y β, por el otro). 
 

Tabla 14: Conflación de variantes (1) 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
3, 4 reique publicae αβ : p. quae r. p. 

M : p. rei p. plo. que. r. quer. p. 
(sic) v : P. R. R. Q. P. id est 
populo Romano reique publicae 
Hγ 

23 [populo Romano 
«e al pueblo romano e 
a la cosa pública» 

33, 8 omnium AV : omni Hα : 
communi ßγ : comuni omnium i 

342- [(saluti) comuni omnium] 
= 

  343 «(salut) común de todos 
ellos» 

 
Hay dos casos específicos que parecen revelar el particular 

mecanismo de conflación textual. En substancia, se han cubierto las 
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lagunas de la familia γ, recurriendo a la tradición de α o β, pero 
reinsertando el texto omitido en una posición errónea. 
 

Tabla 15: Conflación de variantes (2) 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
24, 
1-2 

multa perderet et orna-
menta dignitatis et praesi-
dia stabilitatis suae 

236- 
237 

«hoviese de perder muchas ayudas 
de su firme estado e muchos aposta-
mientos de su dignidad» 

27, 
2- 

summa tranquillitate et otio 271- «con mucha folgança e paz del 
coraçón» 

3  272  

 
En el caso del primer ejemplo, la tradición original del manuscrito 

de partida, adscribible a la familia γ, presentaba la omisión de et 
praesidia stabilitatis, propia de esta familia (excepto del ms. Harley 
4927 = h, que es un testimonio muy peculiar). Por ello, en un estadio 
reciente de la tradición, gracias al acceso a otros ejemplares, se añadió 
este segmento que faltaba, pero inmediatamente detrás del verbo 
perderet, lo que dio como resultado una lección que se apartaba de la 
secuencia lógica del resto de la tradición. Este es el orden del texto de la 
traducción castellana.  

En el caso del segundo ejemplo, la tradición original del 
manuscrito de partida, adscribible a la tradición γ, presentaba cum 
summo otio con la omisión de tranquillitate y la incorporación de la 
preposición cum. En un estadio reciente de la tradición, gracias al 
acceso a otros ejemplares se incorporó tranquilliate en posición final, 
situación que refleja la traducción vernácula. En este sentido, noto que 
algunos manuscritos ofrecen situaciones contaminadas cercanas a la 
que debía haber sido el texto latino que el autor pudo tener entre sus 
manos. Así el ms. Harley 4927 presenta, precisamente, esta misma 
lección: cum summo otio et tranquillitate; otro manuscrito francés 
contaminado y reciente (el Par. Lat. 6606 = P) ofrece cum summo otio 
tranquillitate. Por el contrario, los manuscritos contaminados 
italianos del siglo XIII y XIV ofrecen cum summa tranquilliate et 
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otio, es decir, una lectura con el texto-base de αβ, enriquecido con 
la incorporación del cum procedente de la tradición de γ. En este caso 
concreto, la traducción castellana se acerca más a los manuscritos de 
circulación francesa (como h y P). 
 
3. OTRAS VARIABLES ATRIBUIBLES A LA TRADICIÓN TEXTUAL 
LATINA 

La versión romance incorpora rendimientos castellanos de 
variantes latinas documentadas en la tradición manuscrita medieval, en 
manuscritos recentiores de ámbitos geográficos distintos. En estos 
casos, es posible reconstruir la variante latina que está en el origen de 
la traducción castellana. 
 

Tabla 16: Traducción de variantes textuales latinas (1) 
 

Marc. lección editada variante 
reconstruida 

linea trad. cast. 

6, 9 paene αβγ om. pFebx  Ø 
6, 10 ducit αßγ dicit á 59 «dize» 
10, 14 dius fidius dius ... 94 «dios de ...» 
13, 
16- 
17 

deprecantibus uobis αβγ deprecantibus 
nobis Pi 

128- 
129 

«nuestros 
ruegos» 

15, 6-7 (in hoc ordine) integra re Hαβγ 
: integre AVP 

integro h 146 «(en el 
senado) 
lleno» 

28, 17 imperia αβγ : imperia tua 
imperia eoā 

imperia tua 
SCHOL. 
GRON. 

288 «tus imperios» 

28, 17 Rhenum αβγ regnum u 288 «regno» 
31, 9 res publica est (uel est res p.) 

Aβγ : res est ca. p. h 
Res est (om. p.) 
HαVHγ 

313 «esta cosa» 

 
En Marc. 28 la tradición manuscrita medieval más antigua 

ofrecía simplemente imperia, lección que contrastaba con la variante del 
Scholiasta Gronoviano que presentaba el posesivo (imperia) tua. 
Algunos manuscritos recientes ya recogen la variante imperia tua 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.05


Revista de Filologia 
 

 109 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 89-114 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.05 
 
 

imperia que parece ser el resultado de una aglutinación entre la 
lección original de la tradición manuscrita de los Cesarianos y el 
añadido imperia tua tomado de la tradición del Scholiasta. Como en la 
Pro Marcello castellana leemos también el posesivo, debemos suponer 
que tuvo acceso a esta tradición más reciente. En el caso de la invocación 
latina me dius Fidius, usada como imprecación, no es necesario pensar 
automáticamente en que la denominación de la divinidad haya sido 
«lasciata in sospeso già da Cartagena» por su difícil comprensión,10 sino 
que podría deberse a un estado corrupto de la tradición textual latina. 

En otros muchos casos, es posible recuperar la lección del 
«modelo», pero las variantes reconstruidas no se documentan en la 
tradición manuscrita principal. Podrían ser o bien defectos (omisiones 
en la mayoría de los casos) del texto latino de partida, aún por 
identificar, o bien equivocaciones imputables al proceder del 
traductor. La mayoría de estos errores corresponden a omisiones del 
texto latino, como revela la tabla siguiente: 
 

Tabla 17: Traducción de variantes textuales latinas (2): omisiones 
 

Marc. texto latino línea trad. cast. 
2, 11 et rei publicae  Ø 
4, 14 aut nobilitate  Ø 
7, 13 inquam  Ø 
11, 25 multo magnoque 

comitatu 
107 «gran conpaña» 

13, 18 nullo deprecante  Ø 
13, 22 atque inani metu  Ø 
18, 5 aliquando  Ø 
28, 19 monimenta munera  Ø 
34, 14 magnis curis 348 «enojos» 

 
En otros casos, la reconstrucción del texto latino a partir de la 

versión castellana da lugar a variantes de transposición que no 

 
10 Baldisera (2003), p. 35, nota 60. 
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encuentro en la tradición textual latina y que bien pueden 
corresponder a preferencias del traductor. 
 

Tabla 18: Traducción de variantes textuales latinas (3): transposiciones 
 

Marc. lección editada variante 
reconstruida 

linea trad. cast. 

3, 9 grauissimo maximo et 
grauissimo 

28 «muy grande e mu-
cho grave» 

31, 12 exilio aut morte morte aut exilio 315-
316 

«de muerte o de des-
tierro» 

34, 12 sollicitudine, 
cura,  labore 

labore, sollicitudi-
ne, cura 

347 «mi trabajo, dili-
gençia e cuidado» 

34, 14 curis, molestiis molestiis, curis 348 «enojos e cuidados» 

 
También, a través de la técnica de la retroversión, es posible 

identificar variantes del texto latino que no documento en los 
manuscritos inspeccionados hasta la fecha. Es este el caso de Marc. 33, 
donde la traducción «razón» esconde una variante del texto latino 
ratio, frente a la oratio de toda la traducción manuscrita; o también 
parece ser el caso de Marc. 34, en donde la opción de la traducción 
castellana («çerca d’él») apunta a un variante latina circa hoc, y no no 
certe hoc como documenta la tradición textual. 

Por último, en Marc. 17, se traduce «parte» por acie (que en 
otros contextos, como Marc. 31, donde aparece correctamente como 
«batalla») motivado porqué a continuación aparece esta misma 
palabra. Sin embargo, en este caso concreto no puedo determinar si es 
una equivocación imputable directamente al traductor o bien tal error 
aparecía ya en la tradición manuscrita latina. Todos estos casos se 
unen a los errores de comprensión del texto latino ya detectados por 
Baldissera,11 como modum uitae, resuelto en «la manera de vida», 

 
11 Baldissera (2003, 35). El autor italiano detecta tres «errori di comprensione» del texto 
ciceroniano,    aunque el tercero de su serie (ll. 320-321) no me parece tal. 
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cuando modum, en este contexto, es más  la «duración» que la 
«manera» propiamente dicha. 

 
Tabla 19: Traducción de variantes textuales latinas (4): casos especiales 

 
Marc. texto latino línea trad. cast. 
17, 
25-26 

ex eadem acie conseruat 
quos potest. Alterius uero 
partis nihil amplius dico 

167-
168 

«quando d’aquella mesma parte   
[ = parti] aguarda los que puede. 
Pues, de la otra parte non puedo 
más dezir» 

25, 18 istud 256 [?] «el tiempo» 
33, 29 oratio 335 [ratio] = «razón» 
34, 
13-14 

Certe hoc tempore, magnis 
curis, molestiis, doloribus 
liberatus, praestare debeo 

347-
349 

«e agora, ya que so libre de 
enojos e cuidados e  dolores, devo 
mostrar mi afecçión çerca d’él       
[ = circa hoc ?]» 

 
4. CONCLUSIONES 

Las variantes latinas que presentaba el «modelo» latino que el 
traductor castellano usó para trasladar la Pro Marcello ciceroniana 
revelan un texto muy contaminado, propio de los estadios más 
recientes de la tradición textual. Además, las numerosas variantes 
singulares parecen sugerir que se trataba de un ejemplar de calidad 
mediocre, aunque siempre queda la duda de atribuir algunas de estas 
variantes —no documentadas en la tradición textual latina— a la 
praxis del traductor. En cualquier caso, las preferencias del traductor 
—por lo menos en su tratamiento de los añadidos y de las omisiones 
respecto del texto latino— podrán ser utilizadas para probar (o para 
negar, en su caso) la responsabilidad de Alfonso de Cartagena en la 
realización de la versión castellana, cuando sean aportunamente 
comparadas con los procedimientos que el obispo de Burgos emplea 
en la versión castellana de otros textos latinos. 
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ABREVIATURAS DE MANUSCRITOS 
Manuscritos de la familia α 
V Leiden, Universiteitbibliothek, ms. Voss. Lat. 22, II 
Hα London, British Library, ms. Harley 2681 (segunda serie) 
A Milano, Veneranda Biblioteca Ambrosiana, ms. C.29.inf.  
 
Manuscritos de la familia β 
E Berlin, Staatliche Bibliothek, ms. Lat. fol. 252 
G Bruxelles, Bibliothèque Royale de Belgique, ms. 5345 
F Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Plut. 76.24 
o Oxford, Bodleian Library, ms. Lat. class. E 48 
p Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 1778  
u  Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 5721  
c Rouen, Bibliothèque Jacques Villons, ms. 1040 
e San Lorenzo del Escorial, Biblioteca del Real Monasterio, 
ms. V.III.6  
 
Manuscritos de la familia γ 
M Firenze, Biblioteca Medicea Laurenziana, ms. Plut. 50.45 
v Leiden, Universiteitsbibliothek, ms. Voss. Lat. O 26 
Hα London, British Library, ms. Harley 2681 (primera serie) 

 
Manuscritos contaminados 
b Bern, Bürgerbibliothek, ms. 395 
i Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, ms. 
Vat. lat. 2193 
ā Firenze, Biblioteca Mediceo Laurenziana, ms. Plut. 23 sin 
a 
h London, British Library, ms. Harley 4927 
á Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 7695  
P Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 6604  
x Paris, Bibliothèque Nationale de France, ms. Lat. 6342 
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Resumen 
El presente trabajo analiza un aspecto de la recepción de los relatos sobre 
historia antigua, profana y sagrada, en la península Ibérica durante el 
siglo XV. Para ello se tienen en cuenta las relaciones que se establecen 
entre las obras dedicadas a la historia de los judíos y la destrucción de 
Jerusalén, representadas por el Yosippón castellano y las leyendas sobre 
Vespasiano, así como las obras sobre el origen del Santo Grial, en con-
creto las versiones ibéricas de la Estoire del Saint Graal. Se concluye que 
todas ellas quedaban englobadas bajo un tipo de lectura nobiliario y caba-
lleresco, que las interpretaba como textos de los que se podía extraer un 
cierto conocimiento de la Antigüedad, y a menudo entendidas como his-
toriografía. Además, dicha interpretación condicionó el tratamiento que 
recibieron los textos citados, en los que se incorporaron envíos intertex-
tuales con los que se reafirmaba la pertenencia de todos ellos a ese fondo 
narrativo común. 
Palabras clave: Yosippón; José de Arimatea; Biblia; Historia del noble 
Vespasiano; intertextualidad 
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Abstract 
The present work deals with an aspect in the reception of the stories 
about ancient history -secular as well as sacred history-, in the Iberian 
Peninsula in the XVth Century. For this purpose, it have been taken 
into account the relationships stablished among the works that narrate 
the history of the Jewish people and the destruction of Jerusalem, repre-
sented by the Castilian Yosippon and the legends about the emperor 
Vespasian, and those other works about the origin of the Holy Grail, 
specifically the Iberian versions of the Estoire del Saint Graal. It is con-
cluded that all these works agree with a noble and chivalric way of re-
ading. For this reason they were interpreted as texts from which some 
knowledge of the Antiquity could be learned, just as they were understo-
od to be historiographical works. In addition, this interpretation conditi-
oned the treatment these texts received, in such a way as to incorporate 
intertextual references that reinforced their belonging to this common 
narrative background. 
Keywords: Yosippon; José de Arimatea; Bible; Historia del noble Ves-
pasiano; Intertextuality 
 
 
1. YOSIPPÓN, JOSEFO Y LA CUESTIÓN JUDÍA 

ace ya algunos años tuve la ocasión de participar en un en-
cuentro sobre pragmática de la literatura que organizaron 
varios colegas de la Universitat de Barcelona, entre los que 
se encontraba Gemma Avenoza. En mi contribución a 

dicho coloquio (GUTIÉRREZ GARCÍA: 2017) propuse una lectura cronís-
tica, propia de círculos nobiliarios y caballerescos, del Yosippón castella-
no que se conserva en el ms. M 54 de la Biblioteca Menéndez Pelayo de 
Santander, una obra a la que tanto la profesora Avenoza como yo mismo 
hemos dedicado nuestros desvelos desde bastante tiempo, bien en diver-
sos estudios parciales, bien en la preparación de la edición crítica del tex-
to. Las conclusiones de dicho trabajo se basaban en el análisis de la pri-
mera sección del relato, aquella que narra desde la vuelta de los judíos a 
Jerusalén, después del exilio en Babilonia, hasta el estallido de la rebelión 
de los Macabeos. No sólo la selección de episodios, sino la declaración 

H 
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del prólogo, insistían en que la versión de los hechos que ofrecía esta re-
dacción hispánica de Yosippón se interesaba sobre todo por 
 

las batallas que fueron fechas por los saçerdotes dela casa santa e por los maca-
beos e despues por aquellos que se llamaron Reys de judea [...] e en este libro se 
recontara las batallas delos Reys de persia e de media con la casa de judea e delas 
batallas dela casa de judea con otras gentes fasta que vino titos fijo de vaspasiano 
que por pecados del pueblo de ysrrael la terçera vez se destruyo la casa santa (f. 
1r)1. 
 
Algún otro pasaje de la obra, que no se tuvo en cuenta entonces 

por situarse en una sección más avanzada del texto, redunda en esta 
misma interpretación. Es lo que sucede, por ejemplo, en el capítulo 74, 
que describe la guerra entre Octavio y Marco Antonio. En él el copista 
castellano alude a las maniobras que precedieron a la batalla naval de Ac-
cio, incluyendo un enfrentamiento en tierra previo que no mencionan ni 
Josefo ni las otras versiones de Yosippón que hemos consultado durante 
los trabajos preparatorios para la edición del texto (ASA: 2000, 330; 
MUNSTER: 1541, V, 20; BREITHAUPT: 1707, V, 21): 
 

vinose al encuentro de antonio e çerca de vna ysla llamada lucruda ouo conel vna 
grand batalla enla qual marcos antonio e los suyos fueron vençidos esta batalla 
fue por tierra e despues ovieron otra batalla enla mar la qual despues que mucho 
turo como ya fuese el fyn dela soberuia de marcos antonio començaron los suyos 
a foyr e fueron todos desbaratados e muerto marcos antonio (f. 69r). 

 
En la misma dirección apunta otro pasaje exclusivo de la versión 

castellana, en el que un envío a una materia narrativa no tratada, según 
las fórmulas de la abbreviatio, revela de nuevo las preferencias del reela-
borador peninsular por el relato de los hechos bélicos. El valor de dicha 
declaración aumenta si se tiene en cuenta que con ella se acorta un trecho 
esencial de la obra, como es la descripción del Templo de Jerusalén y de 
las obras de reconstrucción que en él había emprendido el rey Herodes, 
que merecían una prolija exposición tanto en las otras versiones de la 
obra como en Josefo: 

 
1 Los pasajes del Yosippón castellano se reproducen de acuerdo con la transcripción 
diplomática del texto del manuscrito santanderino. 
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aqui non es escrito por intenso toda la fraguaçion dela casa santa que fizo el Rey 
erodes por que josep fijo de gurion lo escreuio en otro libro mas conplida mente 
queel escreuio libros de castigos e libros de sabidoria e libros de barajas delas 
gentes que fablaron mal sobre el pueblo de ysrrael e este libro es sola mente delas 
batallas, segund suso se dize (f. 77v, cap. 81). 

 
Alusiones de este género descubren, por tanto, un modelo de lec-

tura de Yosippón en la Castilla del siglo XV, orientado hacia la búsqueda 
de los hechos gloriosos del pasado como fuentes de enseñanza, pero tam-
bién en su condición de referentes de emulación. No se trataba de una 
característica que distinguiese el relato de José ben Gurión, puesto que 
dicho recurso a la historia como fuente de legitimación había sido una 
constante de toda la Edad Media y en especial del siglo XV, con la vuelta 
renovada a la Antigüedad que traían los primeros aires de un humanismo 
aún en ciernes. Como una parte de esos tiempos antiguos, pues, había de 
considerarse la materia relatada en Yosippón, por más que el interés que 
la misma suscitaba sin duda hubo de verse incrementado por la paulatina 
agudización del problema judío en la Península, desde que en la segunda 
mitad del siglo XIV comenzasen las persecuciones antisemitas, en especial 
tras el pogromo de 1391. De un modo más general, las narraciones sobre 
Jerusalén gozaban de un atractivo renovado en toda Europa, a lo que no 
eran ajenas las corrientes proféticas y milenaristas que recorrían Occiden-
te en esa fase final del Medievo (CACHO BLECUA: 2016a, 27-28 y 
2016b, 38). Circunstancias como las anteriores ayudan a entender, si-
quiera sea de modo parcial, las razones por las que proliferaron los ro-
manceamientos bíblicos durante esos años finales de la Edad Media o, 
también, las traducciones de las obras de Flavio Josefo. 

A esta corriente de interés específico por el pueblo judío y su histo-
ria habría que adscribir, asimismo, el atractivo que ejercían los relatos 
acerca de la destrucción de Jerusalén, que se vinculaban con las leyendas 
sobre la malhadada suerte corrida por Poncio Pilatos, después del juicio a 
Jesús, así como con la del emperador enfermo, cuya curación milagrosa 
desencadenaba la destrucción de Jerusalén en desagravio por la muerte de 
Cristo. La muestra de que existe una vinculación entre la cuestión judía y 
la recepción de este tipo de relatos se observa en las sucesivas ediciones 
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que hacia finales del siglo XV conoció la Historia del muy noble Vespa-
siano en la península ibérica (HOOK: 1988, 119-123). En apenas siete 
años se sucedieron tres: la que salió de las prensas toledanas de Juan 
Vázquez, en 1492; la lisboeta de Valentino de Morávia, en 1496; y la que 
en 1499 apareció en Sevilla, del taller de Pedro Brun. La lectura de esta 
historia al calor de las polémicas religiosas contemporáneas encontraría 
una prolongación, hasta cierto punto curiosa, en su utilización con fines 
catequéticos por el rey Manuel I de Portugal, quien decidió su inclusión 
en el cargamento de libros sobre espiritualidad que en 1515 envió a Etio-
pía, al que se suponía que era el reino del Preste Juan. Los propósitos 
piadosos explican también la publicación de otra versión del mismo rela-
to en la compilación conocida como Gamaliel, que, entre la segunda mi-
tad del siglo XV y la primera del XVI, apareció impresa tanto en caste-
llano como en catalán (IZQUIERDO: 1994 y 1997), hasta que su publica-
ción fue prohibida por el Índice de libros que elaboró la Inquisición en 
1559 (FERRER GIMENO: 2011, 271); el mismo listado, por cierto, que 
también vedaba la difusión en romance de las Antigüedades judaicas de 
Flavio Josefo. 
 
2. OTRAS PERSPECTIVAS DE LECTURA: JOSÉ DE ARIMATEA Y EL GRIAL 

Sin embargo, las narraciones sobre el antiguo reino de Judea y la 
destrucción de su capital durante la guerra de 66-70 d. C. ofrecían a los 
lectores bajomedievales otras lecturas posibles, que abrían la perspectiva 
sobre el significado de tales historias y sus conexiones con otras leyendas. 
La presencia en las mismas, bien que secundaria, de la figura de José de 
Arimatea se hacía eco de las tradiciones que remontaban al apócrifo 
Evangelio de Nicodemo, que desde el siglo XIII estaba alcanzando una 
notable difusión en el Occidente medieval (IZYDORCZYK: 1997, 83). 
Dicha obra amplificaba las escuetas alusiones que contenían los evange-
lios sinópticos sobre ese personaje, del que se contaba su intervención en 
la inhumación del cuerpo de Cristo, así como la prisión que por dicha 
causa sufría a manos de los otros judíos, el milagroso socorro que recibía 
de Dios durante su encierro y su liberación por Vespasiano. Estos episo-
dios habrían de ser recogidos por las narraciones sobre el origen del San-
to Grial, que se desarrollaron a partir de ca. 1200, primero en el Roman 
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de l'estoire del Graal de Robert de Boron y poco después en la anónima 
Estoire del Saint Graal, que habría de integrarse en los ciclos artúricos en 
prosa. La asociación de José de Arimatea con el grial, sin embargo, tras-
pasó los textos de la materia de Bretaña y alcanzó a la historia de Vespa-
siano y la destrucción de Jerusalén. Dicha influencia se refleja en el episo-
dio en el que el emperador sueña con un niño que entra en una habita-
ción atravesando la pared, alegoría del nacimiento de Jesús y de la mater-
nidad sin mácula de María, que se basa en un sueño idéntico que en la 
Estoire tiene el rey Evalac (PONCEAU: 1997, 63-64; MIRANDA: 2016, 
44-45; PIETSCH: 1924-1925, 30. Vid. HOOK: 1988, 115). Dicho influjo 
se descubre también en la alusión explícita a un libro sobre el grial, que 
aparece recogida tanto en la versión castellana de Toledo: 
 

enpero antes quel enperador enbiase los judios saco a josepe abarimatea dela pri-
sion en la qual lo avian metido por enbida por quanto el avia descendido dela 
cruz el cuerpo de ihesu xpisto & lo avia metido enel monumento quel avia fecho 
para si & luego enesa ora que el ouo desçendido dela cruz el cuerpo de ihesu 
xpisto fue preso (...) & a todos tienpos estouo conortado de la gracia de dios & 
demientra que estuuo enla prision tomo ante si el santo greal contina mente el 
qual le enbio nuestro señor ihesu xpisto luego como fue enla prision encarçelado 
mas esto dexaron estar por que jafel non lo porna en oluido E fablara del enel li-
bro del santo greal (HOOK: s. d.), 

 
como en la portuguesa de 1496: 

 
Mas antes que o emperador enuiasse os judeus tirou a Josep Abarimatia da pre-
sam na qual o tinham metido por enueja, por quanto elle deçera da cruz o corpo 
ed Jhesu Christo e o metera no moymento que tinha feito pera sy e logo em esta 
hora, e tanto que o deçeo da cruz o corpo de Jhesu Christo, foy preso (...) E todo 
o tempo esteue confortado da graça de deus. E em quanto esteue na presam to-
mou ante si o sancto grao continuadamente, o qual lhe enuiou nosso senhor 
Jhesu Christo logo como foy na presam. Mas esto deixaron estar porque Jafel 
nom no poera em esqueçimento e fallara delle no liuro do sancto graao. (HOOK 
y NEWMAN: 1983, 56). 

 
La aparición de José de Arimatea y del grial en el ciclo de textos 

sobre la destrucción de Jerusalén llevaría a Entwistle (1925) a considerar 
las versiones ibéricas de dicha obra en su estudio sobre la literatura artú-
rica en España y Portugal, estableciendo así una asociación que ha tenido 
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una cierta fortuna entre la crítica —vid. más recientemente, por ejemplo, 
Flores (2003, 71)—. Sin embargo, la conexión entre la materia de Breta-
ña y la que se ha llegado a denominar como materia de Jerusalén (WIN-

KLER: 2006, 17) no implicaría, según Hook (2000, 122), que la historia 
sobre Vespasiano se viese como parte del corpus artúrico. Lo cual no 
obsta para que la reciprocidad en las influencias entre ambas materias 
narrativas derivase en envíos intertextuales en los dos sentidos, según 
demostrarían ciertos pasajes del José de Arimatea castellano, que se con-
serva en el ms. 1877 de la Biblioteca Universitaria de Salamanca. Vaya 
por delante que este texto, del que los estudiosos descartan su condición 
fragmentaria y en el que reconocen una voluntad compositiva guiada por 
la búsqueda de una unidad de sentido (LUCÍA MEGÍAS: 2015, 47), re-
produce con bastante fidelidad el relato de la Estoire del Saint Graal des-
de su comienzo —aunque prescinde del largo y enjundioso prólogo que 
encabeza esta última—, hasta la predicación de Josefés, hijo de José de 
Arimatea, ante el rey Evalac, de manera que la narración culmina con la 
promesa de conversión del monarca. El texto salmantino, por lo tanto, se 
centra en los episodios vinculados con la Pasión de Cristo, la prisión de 
José y su liberación por Vespasiano. Pues bien, de acuerdo con el relato, 
una vez que el emperador llega a Jerusalén, lo primero que ordena es la 
detención de todos los implicados en la muerte de Cristo. En esa altura, 
el texto alude al asedio de dos años que sufrió la ciudad a manos del ejér-
cito romano y a una de las represalias más conocidas que sufrieron los 
judíos por sus pecados. Obviamente, estas referencias, particulares de la 
versión castellana, estarían sugeridas por las historias sobre Vespasiano y 
la destrucción de Jerusalén: 
 

E quando fue en Jerusalem, fizo aduzir ante sy a Maria de Egipto, e contole ella 
todos aquellos que eran bivos por cuyo consejo e por qual rrazon Jesu Cristo 
prendiera muerte. E Vaspasiano fizolos todos prender e dixo que los quemaria 
todos. E vendiera dellos muchos, XXX por un dinero, asy commo fuera el vendi-
do a los judios. E mato dellos muchos a fanbre e a fierro en dos annos que duro 
la çerca de Jerusalem. E destruyo los muros e la cibdat. E quando la mugier de 
Josep oyo estas nuevas, fue ella con su fijo ante el enperador... (PIETSCH: 1924-
1925, 9-10). 
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La alusión final a la mujer de José, que, en cuanto sabe de la llegada 
de Vespasiano, acude a su presencia para denunciar la desaparición de su 
marido, revela la condición interpolada de este breve pasaje y la ligera 
incoherencia que su inserción introduce en el hilo diegético. No pasa 
desapercibido que la mención al asedio de la ciudad y los dos años de 
pausa que imponen sus operaciones bélicas no encuentran corresponden-
cia con la que hace el texto inmediatamente antes a la llegada del empe-
rador a la ciudad y la labor justiciera que emprende en ella con presteza, 
al calor de la cual habría acudido la mujer de José con su reclamación. La 
condición interpolada se reafirma por medio de la colación de este pasaje 
con el que ofrece la versión portuguesa del ms. 643 del Arquivo Nacional 
de la Torre do Tombo de Lisboa, en la que nada se dice, a esa altura del 
relato, sobre la venta de los judíos culpables o el sitio de la ciudad: 

 
E tanto que foi em Jerusalem, fez perante si vir Maria do Egipto, e ela lhe con-
tou todos aqueles que vivos eram per cujo comselho e por cujo poder Jeshuu 
Cristo fora preso e tomara morte. E Vespesiano os fez todos prender e dise que 
os queimaria todos. E quando a molher de Joseph ouvio estas novas, ela e seu fi-
lho se vieram ante ele... (MIRANDA: 2016, 25). 

 
La edición de Ponceau de la Estoria del Saint Graal tampoco se 

hace eco de la referencia en cuestión, ni en la versión del texto crítico, ni 
en las variantes recogidas en nota:2 
 

Et quant il fu venus en Jherusalem, si fist venir devant lui Marie la Venissiene, et 
chele li noma tous chiaus qui encore vivoient par qui forche et par qui consel 
Jhesus avoit recheü mort. Et Vaspasiens les fist tous prendre et si fist faire un 

 
2 El texto crítico que establece Ponceau se basa en las lecturas de dos testimonios de la 
versión larga de la obra, el ms. 255 de la Bibliothèque Municipale de Rennes, datado ca. 
1220, y el manuscrito de la Bibliotheca Hermetica Philosophica de Amsterdam (sin 
cota), de comienzos del siglo XIV (Ponceau 1997: xlviii-lix). No obstante, y siguiendo la 
clasificación de la tradición textual de la Estoire del Saint Graal elaborada por Ponceau, 
para este ejemplo y los que se citan a continuación, también hemos analizado los pasajes 
en cuestión contenidos en el grupo de testimonios que configuran la que este estudioso 
denomina como redacción mixta, formado por quince manuscritos y dos impresos qui-
nientistas. Uno de esos testimonios, el ms. 255 de la Bibliothêque Municipale de Ren-
nes se mantiene muy cercano al José de Arimatea peninsular (GRACIA 2015: 279). 
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grant fu et dist ke la les ardroit tous. Et quant la feme Joseph oï ches novieles, si 
vint avant entre li et son fil... (PONCEAU: 1997, 31). 

 
Poco más adelante, el texto castellano vuelve a desmarcarse de las 

otras versiones, con un nuevo trecho textual inédito, que se localiza en 
una de las conversaciones que mantienen el rey Evalac y José. Este último 
explica el nacimiento y la infancia de Jesús y, al relatar la huida de la Sa-
grada Familia a Egipto, evitando la persecución de Herodes, describe el 
prodigio de la destrucción de los ídolos en los siguientes términos: 
 

Ca su madre, virgen donzella, lo levo para Egipto. E quando començo de entrar 
en la tierra, fizo muy grandes maravillas de venida; ca non ovo sinagoga en todas 
las villas de Egipto onde non cayese alguna imagen. E tal y avya que fueron 
quebrantadas. Atales sennales fazia el verdadero Dios en su ninnez (PIETSCH: 
1924-1925, 21). 

 
Con esta referencia a las sinagogas como lugar de culto idolátrico 

se reforzaba el tono polémico del texto castellano y la vinculación de la 
historia del grial con las tensiones religiosas del Cuatrocientos en Casti-
lla. El pasaje en cuestión retomaba uno de los tópicos de la retórica anti-
semítica que la propaganda cristiana había elaborado para, por medio de 
un giro paradójico no falto de audacia, acusar a los judíos de un error, el 
de la idolatría, que el propio cristianismo era sospechoso de cometer 
(CAMILLE: 2000, 182-214). En efecto, los cristianos habían ido estable-
ciendo a lo largo de la Alta Edad Media las bases doctrinales sobre las 
que legitimaban el culto a las imágenes sagradas, en especial siguiendo las 
disposiciones de Gregorio Magno, aunque el triunfo de esta actitud per-
misiva sólo se consolidó a partir del siglo XI. A pesar de todo, dicha prác-
tica nunca dejó de ser cuestionada desde la propia Iglesia, a la vez que fue 
objeto de controversia con las otras religiones del libro, el judaísmo y el 
islam, que adoptaban un control iconográfico más estricto. Los debates 
sobre este particular se mantenían vivos en la segunda mitad del siglo 
XV, a medida que se avivaba la cuestión judía, y habrían de prolongarse 
durante el siglo XVI, con ocasión de la crisis protestante (MARTÍNEZ-
BURGOS GARCÍA: 1990). Frente a esta lectura del texto castellano, que 
actualizaba los conflictos planteados por la Estoire del Saint Graal, la 
versión del manuscrito lisboeta del José de Arimateia mantendría la aso-
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ciación de los ídolos que caían ante la presencia de Jesús con el paganis-
mo: 
 

e sua mai, virgem domzela, o levou a Egipto. E quamdo começou emtrar na terra, 
fez grandes demostramças de Sua vimda que nom ouve templo em todo Egipto 
em que nom caíse algũa imagem, e em taes i ouve que forom todas britadas. E 
taes sinaes fazia o verdadeiro Deos em su meneniçe (MIRANDA: 2016, 36). 

 
Esta última lectura muestra mayor fidelidad a la que se encuentra 

en el texto francés: 
 

Et quant il fu portés en Egypte et il commencha a entrer en la terre, si fist si 
grant demoustranche de sa venue ke il n'eut temple en toute le terre d'Egypte 
dont aucune ymage ne chaïst a tere et debrisoient toutes de teus en i avoit: iteus 
senefianches faisoit li vrais Diex en sa petiteche (PONCEAU: 1997, 48). 

 
De todas formas, a la asociación de la historia de José y su epopeya 

evangelizadora con la tradición que procedía de las leyendas y apócrifos 
sobre la curación del emperador y la destrucción de Jerusalén tampoco se 
sustraería el propio texto portugués, según se desprende de alguna alu-
sión a la venganza divina ejecutada por mano de Vespasiano, que aparece 
tanto en la versión salmantina («Agora finca el cuento aqui de Vaspa-
siano que se partio de Josep e de Jerusalem do vengara la muerte de Jesu 
Cristo e rrescebiera la santa crehencia», PIETSCH: 1924-1925, 15), como 
en el manuscrito de la Torre do Tombo («Mas ora deixa o conto Vespe-
siano, que se partio de Jherusalem onde vingara a morte de Jeshuu Cristo 
e onde recebera a sancta fee», MIRANDA: 2016, 30).3 Una coincidencia 
de este tipo esbozaría una tendencia contemporánea a vincular las histo-
rias sobre el grial —o más en concreto, sobre el origen de dicha reli-
quia— con la materia narrativa de la destrucción de Jerusalén, más allá 
incluso de los motivos que suscitaron la composición de un testimonio 
textual concreto. 

Del José de Arimatea castellano, por otro lado, no ha pasado desa-
percibida su integración en una recopilación, como la del ms. 1877, de 

 
3 Vid., en cambio, la ausencia de esta referencia en la Estoire: «Or repaire li contes la u 
Vaspasiiens se part de Joseph et de Jherusalem, ou il a la creanche recheüe» (PONCEAU: 
1997, 39). 
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textos devotos y doctrinales, cuyo propósito sería ofrecer un modelo de 
educación virtuosa. Si se parte del axioma de que dichas compilaciones 
obedecen a un proyecto unitario de lectura, del que se deriva una inter-
pretación orientada de los textos que las componen, tanto del José de 
Arimatea como de los otros dos textos artúricos que lo acompañan en 
dicho códice, el Merlín y el mal llamado Lanzarote —en realidad, una 
traducción parcial de la Mort Artu— se estarían destacando sus aspectos 
espirituales y devocionales. Incluso la presencia del tercero de estos tex-
tos, hasta cierto punto desconcertante, quizá se justificaría por sus posi-
bilidades ejemplarizantes, toda vez que describe el momento en que el rey 
Arturo descubre la traición de Lanzarote y Ginebra y ordena la muerte 
de la reina en la hoguera por haber cometido adulterio. De todas formas, 
tampoco conviene perder de vista la advertencia de Hannah III (1996, 
47) acerca de la inclusión, en manuscritos ingleses escritos en lengua ver-
nácula, de materiales que respondían, antes que a una unidad conceptual 
de conjunto, a la urgencia de registrar textos cuya accesibilidad resultaba 
incierta y que se transcribían aprovechando su disponibilidad coyuntural. 
Sea como fuere, menos dudas caben respecto a los otros dos textos artú-
ricos del códice. El José de Arimatea se vincula a otros relatos hagiográfi-
cos del conjunto, como el Barlaam y Josafat o la Vida de San Macario. 
Moreno Valero (2010, 336) relaciona la propuesta del ms. 1877 con la 
del ms. Esc. h-I-13, que agrupa hagiografías y biografías seglares, unidas 
por un sesgo común moral y religioso,4 y aun con el carácter compuesto 
del Libro del caballero Zifar, cuyo origen, antes de convertirse en un rela-
to unitario, habría sido una compilación en la que de nuevo se reunían 

 
4 De acuerdo con la descripción de Maier y Spaccarelli (1982, 20), el manuscrito conti-
ene los siguientes textos: De Santa María Magdalena, De Santa Marta, La estoria de 
Santa María Egipcíaca, De Santa Catalina, De un caballero Pláçidas que fue despues 
cristiano e ovo nombre Eustaçio, La estoria del rey Guillelme, El cuento muy fermoso 
del emperador Otas de Roma e de la infanta Florençia su fija, Un muy fermoso cuento 
de una santa emperatriz que ovo en Roma y Un noble cuento del emperador Carlos 
Maynes de Roma e de la buena emperatriz Sevilla su mugier. Según el análisis de estos 
estudiosos, los relatos se pueden dividir en dos grupos simétricos: los cuatro primeros, 
de carácter hagiográfico y religioso, y los cuatro últimos más novelescos, pero todos ellos 
unidos por un mismo tono moral y devocional, así como por similitudes en las respecti-
vas estructuras narrativas. 
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vidas de santos y de caballeros (RICO: 1997-1998). El Merlín, con su 
asamblea infernal, la concepción demoníaca del protagonista y su condi-
ción de Anticristo, se adecua en cambio al perfil de otros textos del códi-
ce, en especial los vaticinios atribuidos a Juan de Rocatallada o el relato 
escatológico de la Visión de Tundal. Pero más allá del ms. 1877, también 
se relaciona con otros textos que transmiten las tradiciones sobre José de 
Arimatea a través del Evangelio de Nicodemo. Es lo que sucede con Sens 
e razos d'una escriptura, poema occitano de finales del siglo XIII, que 
reúne una versión de dicho evangelio apócrifo, la descripción de la venida 
del Anticristo y la del Juicio Final y de los quince signos que lo anuncia-
rán (IZQUIERDO 1994: 21). El manuscrito salmantino, por tanto, coin-
cidiría con Sens e razos al poner en relación textos que se referían a José 
de Arimatea y al Anticristo que encarnaría Merlín. 
 
3. COMPILACIONES CODICOLÓGICAS Y MATERIA NARRATIVA 

Pero más allá de la impregnación de elementos religiosos y morales 
a que se veía sometido el modelo de vida nobiliario en la Baja Edad Me-
dia, los entrecruzamientos entre los relatos sobre la destrucción de Jeru-
salén y sobre el grial relativizan las divisiones habitualmente establecidas 
entre materias narrativas. En este sentido, no sólo el ms. 1877 cuestiona, 
por ejemplo, los límites interpretativos de la materia artúrica. La ya cono-
cida utilización de las metamorfosis de Úter Pendragón, Ulfino y Merlín 
en el castillo de Tintagel como exemplum en un sermón castellano sobre 
la transustanciación resulta sorprendente,5 según DEYERMOND (1984, 
52-53), no por lo que de desafío suponía a las categorías literarias, pues 
ejemplos de ese género constituían un recurso nada desusado en las pre-
dicaciones, sino por lo osado del caso elegido para un asunto tan delicado 
como era el misterio de la eucaristía y la doctrina de la presencia real de 
Cristo en el pan eucarístico. No en vano, durante toda la Baja Edad Me-
dia el dogma de la transustanciación resultó incomprensible y poco asi-
milable para no pocos fieles,6 hasta el extremo de que a fines del Medievo 
todavía había teólogos que aceptaban con dificultad la doctrina oficial 

 
5 El texto en cuestión está editado en SURTZ (1983, 96-97). 
6 Vid., por ejemplo, el caso estudiado por ANDERSON (2006), representativo del des-
concierto que la transustanciación causaba entre el pueblo llano. 
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sobre el sacramento de la eucaristía (DENERY II: 2005). Además, desde 
el siglo VIII, con Pascasio Radberto, este mismo sacramento se había 
vinculado con otra cuestión problemática, la concepción inmaculada de 
María (RUBIN: 1991, 22 y 34). Ambos resultan ser dos de los argumen-
tos teológicos sobre los que más insisten la Estoire del Saint Graal y, có-
mo no, sus derivados ibéricos. 

La composición de manuscritos en los que lo caballeresco y lo reli-
gioso confluyen en los relatos sobre el grial está lejos de ser una peculiari-
dad del contexto peninsular, tal y como demuestra la difusión de los tex-
tos artúricos franceses. Por ejemplo, el ms. 106 de la Bancroft Library, 
que fue compuesto a finales del siglo XIII, consiste en una recopilación de 
textos hagiográficos, miraculísticos y sobre la vida de Cristo, que se com-
plementan con dos de los integrantes de la Vulgata artúrica e, incluso, 
con algún fabliau. El primero de sus volúmenes contiene los siguientes 
títulos:7 
 

La Vie des anciens Peres (1r-92v) 
Gautier de Coincy, prólogo a los Miracles de Nostre Dame (92v-
93v) 
Gautier de Coincy, Vie de Théophile (93v-101r) 
Jean de Blois, Du baril qui fu rempli d'une leme (101r-105r) 
Les neuf joies Nostre Dame (105r-v) 
La Passion Jhesu Christ (105v-111r) 
Vie de Sainte Katerine d'Alexandrie (111r-116v) 
Estoire del Saint Graal (117r-191v) 
 

El segundo volumen, por su parte, lo ocupa íntegramente una ver-
sión del Merlin en prosa de Robert de Boron, que se prolonga con la ver-
sión vulgata de la Suite du Merlin (o Suite-Vulgate). De un perfil menos 
definido se muestra el ms. BnF, fr. 12581, de ca. 1284, que, con un crite-
rio acaso más ecléctico, reúne textos religiosos, morales y líricos, todos los 

 
7 Las descripciones codicológicas que siguen están tomadas de: e-codices - Virtual Ma-
nuscripts Library of Switzerland: https://www.e-codices.unifr.ch/en [fecha de consulta: 
17-4-2021]; Arlima. Archives de Littérature du Moyen Âge: arlima.net [fecha de con-
sulta: 13-4-2021]; BnF Gallica: gallica.bnf.fr [fecha de consulta: 14-3-2021]. 
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cuales van encabezados por la Queste del Saint Graal, asimismo del ciclo 
del Lancelot-Graal: 
 

Queste del Saint Graal (1r-83) 
Livre du roi Dancus, titulado como Traité de fauconnerie (83r-
87r) 
Chansons de Thibaut de Champagne (chansonnier français S) 
(87v-88v) 
Brunetto Latini, Livre dou tresor (89r-229v) 
Chansons de Thibaut de Champagne (chansonnier français S) (f. 
230r-232v) 
Les quatre Évangiles en français (f. 233r-311r) 
A B C de Plantefolie (f. 311r-312r) 
La devisions des foires de Charlemagne (f. 312r) 
Chansons de Thibaut de Champagne (chansonnier français S) 
(312v-320v) 
Honorius d'Autun, Lucidaire (f. 321r-344r) 
Dialogues entre le Pere et le Fil (f. 344r.360r) 
Description de la terre de promission (Fretellus, en francés) (f. 
360r-366r) 
Mort Adam et la Légende du bois de la Croix (f. 366r-368v) 
Adam de Suel, Distiques du Pseudo-Caton en français (f. 368v-
371r) 
Thibaut d'Amiens, Proiere de Nostre Dame (f. 371v-372r) 
Des XIII manières de vilains (f. 372v-373v) 
Garin, Li fabliaus des treces (373v-375v) 
Guillaume de Conches, Les moralités des philosophes (376r-
387r) 
Philippe de Novare, Les quatre ages de l'homme (387r-407v) 
Discipline de clergie en verso (f. 408r-429v) 

 
Un carácter semejante al códice anterior muestra el ms. 147 de la 

Fondation Martin Bodmer de Coligny, que se data ca. 1300. Sin embar-
go, en este ejemplar los textos devocionales se alternan con los bíblicos, 
siendo especialmente interesante cómo alguno de estos últimos, junto 
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con otros sobre historia antigua, se intercalan como partes integrantes de 
los textos artúricos. Más aún, la Suite-Vulgate de Merlin que se repro-
duce entre los ff. 161r-289v interpola varias obras de ese tipo, reflejando 
así una lectura historiográfica del relato bíblico, pues la interpolación se 
abre con los Faits des romains, que cuentan la vida de Julio César a partir 
de las obras de Lucano, Suetonio y Salustio, a los que les siguen los libros 
de Judith y 1 y 2 Macabeos. Piénsese que durante la Edad Media la Bi-
blia, y sobre todo el Antiguo Testamento, se leía a menudo como una 
obra historiográfica, que no sólo recogía hechos dignos de ser recordados, 
sino que también proporcionaba modelos aplicables a la actualidad me-
dieval, a través de una interpretación simbólica de la historia (SÁNCHEZ-
PRIETO BORJA: 2008, 77 y 83). Precisamente los libros de los Macabeos 
se encuentran entre los que mejor se adecuaban a ese tipo de lectura, a la 
que añadían una orientación caballeresca de la historia. Judas Macabeo 
encarnaba esta interpretación caballeresca de los tiempos bíblicos. Sus 
hazañas se adaptaron a la forma de roman en verso durante la segunda 
mitad del siglo XIII —la Chevalerie de Judas Maccabée, con versiones 
debidas a Gautier de Belleperche y Pierós de Riés— e hicieron de él uno 
de los grandes adalides de la mitología caballeresca, lo que lo condujo a 
integrarse en el panteón de reyes y caballeros de los Nueve de la Fama. 
Aunque en España el relato novelesco sobre sus proezas no debió de des-
pertar excesivo interés, no sucedió lo mismo con su figura, que se difun-
dió especialmente a través de traducciones de obras historiográficas o, 
directamente, de los libros bíblicos (AVENOZA: 1995-1997, 5-6). 

Pero, volviendo a la composición del ms. 147, no menos interesan-
tes que las anteriores se revelan las interpolaciones a la Estoire del Saint 
Graal con que se abre el códice. En ellas constan no sólo libros bíblicos 
—los Evangelios y el Génesis—, sino varios textos devocionales, como 
comentarios de Maurice de Sully, un tratado de confesión extraído del 
Miroir du monde y una traducción al francés del De miseria conditionis 
humanae de Inocencio III. El conjunto, en fin, muestra la siguiente es-
tructura, en la que se revela el sentido hacia el que se orientaba la lectura 
de los textos sobre el grial: 
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Estoire del Saint Graal (1r-88v) 
 - Evangelios (3v-16v) 
 - Génesis Bible du XIIIe siècle (20r-57r) 
 - Comentario sobre el Credo (58r) 
 - Maurice de Sully, Comentaire sur le Pater (58r-59r) 
 - Maurice de Sully, Commentaire sur le Credo (59r) 
 - Traité de confession (59r-60r) 
 - La misere de home, (66v-70v) 
Merlin en prose (91r-120v) 
Quatrième mise en prose du Roman de Troie de Benoît de 
Sainte-Maure (121r-158v) 
Suite-Vulgate (161r-289v) 
 - Les faits des Romains (198r-245r) 
 - Livre de Judith. Bible du XIIIe siècle (245v-250r) 
 - 1 Maccabées. Bible du XIIIe siècle (250v-262v) 
 - 2 Maccabées. Bible du XIIIe siècle (262v-267v) 
 - Sermones de Maurice de Sully: Mulier cum parit 
(289v-290r), Vado ad eum (290r-290v) y Amen dico vobis 
(290v-290v) 
Queste del Saint Graal (291r-344r) + Mort Artu (344r-388r). 

 
La intención del compilador parece haber sido la de configurar un 

volumen en el que un relato histórico servía de fuente de la que extraer 
enseñanzas morales. Todo ello infundido de un tono cristiano que se 
derivase de una concepción universalista de la historia —de ahí, por 
ejemplo, la inclusión del Génesis o los Evangelios—, pero sin perder de 
vista una visión laica de la misma. De hecho, haciendo contrapeso a los 
textos de impronta más claramente cristiana se encuentra una versión 
prosificada del Roman de Troie. Tanto este texto como los ya citados 
Faits de romains mostrarían hasta qué punto la historia artúrica podía 
ser contemplada a la luz de esa mirada amplia que abarcaba el relato de 
diversos momentos del pasado, considerados como pertenecientes a un 
fondo común de historia antigua. Su propuesta recuerda en parte a la que 
se encontraba en ciertas compilaciones de romans de los siglos XII y XIII, 
en las que se establecía una continuidad entre los relatos sobre la Anti-
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güedad y los artúricos, unidos por la lógica narrativa del devenir históri-
co. El ms. BnF fr. 1450, que intercala los romans de Chrétien de Troyes 
en mitad del Brut de Wace, y el ms. BnF fr. 794 —el conocido como 
manuscrito Guiot— serían dos de los ejemplos más célebres de ese tipo 
de estructuras macrotextuales.8 En definitiva, esa visión englobadora de 
los mundos bíblico, clásico y artúrico que sugiere el ms. 147 tendría en 
las narraciones sobre el grial uno de sus puntos de unión más consisten-
tes.9 

La configuración del códice Bodmer no es ni mucho menos una 
excepción. El ms. Add. 32125 de la British Library, del primer cuarto del 
siglo XIV, expone de manera más decidida una lectura historiográfica de 
la Estoire del Saint Graal, entendida como uno de los relatos de origen 
del pueblo británico y de Inglaterra. Para esto último remonta el inicio de 
la historia inglesa, no sólo a la línea cristiana que ofrecía la Estoire, sino 
también a la que descendía de la Historia regum Britanniae de Geoffrey 
de Monmouth. De este modo, se conciliaban dos perspectivas comple-

 
8 El ms. Bnf fr. 1450 presenta el siguiente contenido: Roman de Troie de Benoît de 
Sainte-Maure (1r-83r), Roman d'Énéas (83r-112v), Roman de Brut de Robert Wace 
(112r-139r), Erec et Enide (140r-158r) y Le conte du graal (158r-184v) de Chrétien de 
Troyes, Primera continuación de Perceval (184v-188v), Cligès (188r-207r), Le Cheva-
lier au Lion (207r-221r) y Le Chevalier de la Charrette (221r-225r) de Chrétien, Ro-
man de Brut de Wace (225r-238r), Dolopathos de Herbert (238r-264r). En cuanto al 
ms. fr. 794, lo componen Erec et Enide (1r-27r), Le Chevalier de la Charrette (27r-54r), 
Cligès (54r-79v) y Le Chevalier au Lion (79v-105r) de Chrétien de Troyes, Atys et 
Profilias de Alexandre de Bernay (106r-182v), Le roman de Troie de Benoît de Sainte-
Maure (184r-286r), Roman de Brut de Robert Wace (286r-342r), Des empereors de 
Roma de Calandre (342v-360v), Primera continuación de Perceval (394v-430v) y Se-
gunda continuación de Perceval (430v-433v). 
9 Un carácter análogo poseería la recopilación del ms. NAF 5237 de la BnF, cuyo valor 
probatorio se reduce por su condición de volumen facticio. En el mismo se reúnen los 
siguientes textos: Poème anglo-normand sur l'Ancien Testament (3r-6r), fragmento de 
un Roman en vers et exposition en vers du Credo et du Pater (7r-8r), Jacques de Lon-
guyon, Voeux du Paon (9r-10v), Roman de Renart (11r-13bis), Chanson de Roland 
(14r-15r), fragmentos en prosa (17r-19r), Raoul de Presles, La Cité de Dieu (20r-v), 
Livre de Sidrac (21r-24r), Lancelot propre (25r-28r), Lancelot propre (29r), final de un 
Roman de la Table Ronde en prose (30r-37r), fragmento de un Roman de la Table 
Ronde (38r-45r), Roman de Tristan (46r-48r), Ponthus et Sidoine (57), Texto de 
Simon de Hesdin alusivo a Carlomagno (59r-60r), Les trois maries en provençal (64r). 
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mentarias, la cronística de los textos latinos del siglo XII y la versión cris-
tiana de la evangelización de la isla, de acuerdo con los ciclos en prosa 
franceses del siglo XIII: 
 

Wace, Roman de Brut (1r-57r) 
Description of England (58r-v) 
Estoire del Saint Graal (59r-205r) 
Merlin (206r-245r). 

 
Un último ejemplo demuestra hasta qué punto la historia de José 

de Arimatea era capaz de vincular la materia de Bretaña con la historia de 
Tierra Santa y de Jerusalén. El ms. 770 de la BnF, fechado ca. 1285, des-
glosa su contenido de la siguiente manera: 
 

Estoire del Saint Graal (1r-122r) 
Merlin (122r-149r), seguido de la Suite-Vulgate (f. 149r-312v) 
Histoire de la prise de Jérusalem (313r-354r) 

 
En el último de estos títulos la descripción de Arlima10 identifica 

una versión de las Estoires d'Outremer et de la naissance de Salehadin, 
en las que se narraban los acontecimientos de la Primera Cruzada, cuya 
culminación es la conquista de Jerusalén, y los hechos subsiguientes en el 
reino franco de Tierra Santa hasta 1185. 

Tanto este testimonio como los anteriores muestran la fluidez con 
que se entrecruzaban los relatos sobre historia bíblica y la Antigüedad 
pagana y sobre materia artúrica, en un proceso que se documenta desde 
fechas tempranas, a la vista de la datación de los manuscritos aducidos —
los mss. ms. BnF, fr. 12581 y UCB 106, por ejemplo, se componen ape-
nas sesenta años después de la redacción de la Estoire del Saint Graal—. 
En realidad, como se ha insinuado en las líneas precedentes, la separación 
en materias narrativas independientes de dichos relatos responde más a 

 
10  Vid. 
https://www.arlima.net/mss/france/paris/bibliotheque_nationale_de_france/francais
/770.html [fecha de consulta: 18-4-2021]. 
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una perspectiva actual que a la concepción medieval, que no perdía de 
vista las conexiones entre ellos y su adscripción a un fondo histórico co-
mún. No en vano, entre las historias bíblicas y las de la Antigüedad pa-
gana se establecía un vínculo más que evidente a través del Nuevo Tes-
tamento y el relato de la vida y la Pasión de Cristo, mientras que el Nue-
vo Testamento garantizaba su cohesión con el resto de la historia bíblica 
por medio del modelo de interpretación tipológica. Por otro lado, desde 
el momento en que se concibió un origen cristiano para la historia artúri-
ca a través del Santo Grial, el arranque de dicha narrativa, que enlazaba 
con los Evangelios por medio de los episodios de la crucifixión y el entie-
rro de Cristo y de la figura de José de Arimatea, el primer custodio del 
Grial, enlazaba asimismo con la Antigüedad pagana gracias al asedio y la 
conquista de la ciudad de Jerusalén por parte de Vespasiano, quien a su 
vez liberaba a José de la prisión. Estos últimos elementos conformarían 
también el núcleo narrativo de los relatos sobre la destrucción de la Ciu-
dad Santa, en los que confluían las tradiciones procedentes de la Vindic-
ta Salvatoris, los Gesta Pilatii y el que se llegó a considerar como quinto 
evangelio, el apócrifo de Nicodemo (CACHO BLECUA: 2016a, 17), pero 
que también coincidía siquiera parcialmente con la obra de Flavio Josefo 
y, claro está, su contraparte judía, el Yosippón —o como se conocía a 
menudo en esa época, Josephus hebraicus—. 

Tales conexiones establecían una continuidad entre lo que se po-
drían considerar diversas perspectivas desde las que se contemplaba la 
historia antigua, cuyos aportes eran adaptados a una interpretación del 
pasado acorde con los valores laicos y caballerescos de las clases aristocrá-
ticas y, en ocasiones, burguesas, que demandaban con creciente interés el 
acercamiento a la historia y a las lecciones que ésta ofrecía. Llama la aten-
ción que los comandatarios y poseedores de los manuscritos en los que se 
han conservado los romans artúricos en prosa, entre los que se cuentan 
los romans del grial, pertenecían prácticamente en su totalidad a la no-
bleza y en menor medida, ya a finales de la Edad Media, a la burguesía 
mercantil (MIDDLETON: 2006, 57-84). Si algún códice hay que sea de 
propiedad eclesiástica, constituye una excepción, como el ms. 9246 de la 
Bibliothèque Royal Albert Ier de Bruselas, que ca. 1480 encargó Jean-
Louis, obispo de Ginebra entre 1460 y 1482. Este personaje, sin embar-
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go, debe considerarse asimismo entre la alta nobleza, puesto que pertene-
cía al linaje ducal de Saboya, por línea paterna, mientras que por la ma-
terna descendía de los señores de Lusignan y los reyes de Chipre y Jeru-
salén. También en los romanceamientos bíblicos los laicos asumieron un 
papel predominante, teniendo en cuenta que la lengua de acceso del clero 
a los textos bíblicos era preferentemente el latín. Si justo eran los aristó-
cratas y reyes los que se involucraban en la traducción al vulgar de la Bi-
blia, no sólo se debía al alto coste que dicho proceso implicaba, sino tam-
bién a que en ella encontraban lecciones útiles que para sus desempeños 
les ofrecía la historia universal. Es por esta razón que las noticias sobre 
esos romanceamientos envían en su mayoría a ambientes nobiliarios 
(AVENOZA: 2008). Cierto es, por otro lado, que la Historia de Vespa-
siano apareció en alguna ocasión de los talleres de algún impresor espe-
cializado en la publicación de textos religiosos, como sucedió en 1492 
con la edición toledana de Juan Vázquez, de la misma manera que tam-
bién debió de leerse como una obra religiosa más que novelesca. Recuér-
dese su envío desde Portugal a Etiopía en una misión diplomática y evan-
gélica, pero piénsese asimismo en su circulación en tierras hispanas den-
tro de la compilación del Gamaliel11 o en Francia como pieza dramática 
bajo el título de La Vengeance nostre Seignor (HOOK: 1988, 115-116). 
Sin embargo, siempre se trató de una obra con dificultades para ser acep-
tada como verdadera (CACHO BLECUA: 2016, 20). En este particular, 
heredó los problemas de ligitimidad de uno de sus antecedentes, el Evan-
gelium Nicodemi, que se estimaba por ser un texto piadoso y, por tanto, 
útil para los fieles (IZQUIERDO: 1994, 17), pero al que se le reprochaba 
su carencia de inspiración divina y por tanto de autoridad. No obstante 
lo cual, se le consideró fuente potencial de verdad, lo que contribuyó a 
que durante la Baja Edad Media alcanzase a ser muy popular e influyen-

 
11 La primera edición conservada de dicha compilación, la del taller barcelonés de Juan 
Rosenbach (1493), reunía los siguientes textos: Gamaliel, Historia de san Lázaro y de 
sus dos hermanas, Despedida de la Virgen el Miércoles Santo, Historia de la Corona de 
Espinas, Historia de Dimas, el buen ladrón, Historia de los Santos Inocentes, Visiones 
proféticas de San Juan Bautista y La destrucción de Jerusalén (MÉRIDA JIMÉNEZ: 2005, 
188-191). 
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te, aun a costa de leerse a menudo como documento histórico (IZYDOR-
CZYK: 1997, 75-83). 
 
4. UN EJEMPLO A MODO DE CONCLUSIÓN 

Pues bien, serían las necesidades impuestas por este modelo de lec-
tura, que anteponía el reconocimiento de los aspectos históricos, las que 
explicarían las intervenciones textuales que hemos visto que afectaban 
tanto al Yosippón del ms. M 54 como al José de Arimatea del ms. 1877, 
consistentes tan pronto en la selección de materiales, como en la utiliza-
ción selectiva de los textos para la configuración de compilaciones con un 
fin determinado. Lo interesante en tales casos no es ya la interpretación 
de los textos bíblicos y sus derivados apócrifos como lecturas históricas, 
pues es este un aspecto de la recepción literaria medieval de sobra cono-
cido, sino que esa misma consideración implicó el reforzamiento, por 
medio de envíos intertextuales, de las conexiones entre los textos así con-
siderados. Se obtenía de esa forma su adscripción a un fondo narrativo 
común y, en consecuencia, a un mismo modelo de lectura, cuya influen-
cia se percibiría incluso en el modo en que la labor de copia se veía condi-
cionada, a veces incluso hasta la comisión de errores. El capítulo 89 de 
Yosippón ofrece un ejemplo de esto último, que podría parecer anecdóti-
co, pero que los pormenores que se han ido exponiendo en las páginas 
anteriores elevan a la categoría de indicio. Dicha falta textual se encuentra 
en un pasaje en el que se describe la política matrimonial de Herodes el 
Grande y cómo casó a sus descendientes entre sí, con la doble intención 
de consolidar su dinastía tras su fallecimiento y de aplacar las intrigas 
familiares que ya habían causado la muerte de su esposa Mariamne y de 
dos de sus hijos, Alejandro y Aristóbulo. En esa altura del relato, el na-
rrador enumera las esposas del rey y los hijos habidos con cada una de 
sus esposas y concubinas: 

 
de dostios su mugier ouo a antipater e de marianes ouo a alixandre e ariscobolo 
los que mando matar el Rey erodes de tablos ouo a antipater e a archalaus e a 
vna fija que dezian linparas e de otra mugier que se dezia cleopatra ouo a felipe e 
a erodes de otra mugier que dezian Redopilas ouo a peruda e a plaçebo otras dos 
mugieres del Rey perion dos fijas la vna dulçemi la otra salome (f. 86va). 
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La transcripción permite apreciar la complejidad del pasaje, con la 
multiplicación de nombres que sin duda propiciaron la confusión del 
copista, pues lo cierto es que la referencia a ese rey Perión, que aparece 
hacia el final del fragmento, no es sino un error de copia. En su lugar de-
bería aparecer el verbo parieron, de tal manera que el trecho quedase: 
«otras dos mugieres del rey parieron dos fijas, la una Dulcemi, la otra 
Salomé». Esta lectura conjetural se apoya en las que ofrecen otras versio-
nes de la obra: «Et Arodiphilos etiam uxor eius genuit ei duas filias, qua-
rum unius nomen erat Roxane, & alterius Salomith» (MUNSTER: 1541, 
V, 155); «alia ejusdem conux, Orodiphilos, duas ei peperit filias, quarum 
una Dorsane, altera Salomith vocabatur» (BREITHAUPT: 1707, V, 490); 
«y (Erodi) Palas le parió a Pesilo; y tenía el rey dos iǰas, nombre de la 
una, Rocsane, y Šelomit» (ASA: 2000, 378). 

Sin embargo, no sólo la dificultad del texto facilitó el error. No pa-
sa desapercibido que el término que transcribió el copista equivocada-
mente coincide con el nombre de un personaje novelesco bien conocido 
de los lectores del siglo XV, el rey Perión de Escocia, padre de Amadís 
de Gaula en la novela homónima. La posibilidad de que el escriba repro-
dujese ese vocablo por casualidad y sin que tuviese en mente a dicho per-
sonaje se ve matizada por varios factores. Uno es la raridad del nombre, 
que hace improbable que se asociase con un monarca distinto del ya cita-
do. Otro, la aparición líneas más arriba, de otro nombre, que fue el que 
pudo desviar la atención del copista hacia el mundo de los libros de caba-
llerías. En efecto, como segundo hijo de Tablos —en realidad la samari-
tana Maltace, tercera mujer de Herodes—, se menciona un tal Archa-
laus, que no es otro que Herodes Arquelao, al que el monarca judío de-
signó como heredero y que gobernaría en Judea en calidad de etnarca 
hasta 6 d. C. El nombre Arquelao, que en Yosippón también lleva otro 
personaje, el rey Arquelao IV de Capadocia, cuñado de Herodes, se 
transcribe a lo largo del texto de diversas maneras: archilaus, archiclaus 
—la más numerosa—, archileus, archiles..., pero como archalaus sólo 
consta en ese pasaje. Su aparición, por tanto, convocaría en la mente del 
copista la figura de Arcaláus el Encantador, el antagonista de Amadís de 
Gaula, hasta el punto de que pocas líneas más adelante sus ojos convirtie-
ron en lectio facilior un nombre tan connotado como el de Perión. Un 
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desliz, en fin, que muestra la predisposición del transcriptor del texto a 
dejarse llevar por las ensoñaciones caballerescas y que refleja, asimismo, el 
ambiente cultural en el que se llevaba a cabo la difusión de las historias 
antiguas. 
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Resum 
Tot partint de la consulta i anàlisi de les dades de BITECA (Bibliografia 
de textos antics catalans, valencians i balears), es localitzen i s'editen di-
versos testimonis dels segles XV-XVI, inèdits o poc coneguts, de les se-
güents obres rimades de devoció: «Quan vos venc, Maria, l’àngel Gabri-
el», «Estant Elisabet», «Ara sus, companya, sus», «Ave, llum i estela 
clara», «Regina excel·lent», «No sens turment, dolor incomprensible», 
«Glòria teniu infinida», «Vós qui fés la santa vida», «Beata Caterina, 
verge fuist e regina» «Si se’n va monsènyer sant Joan», «Jesucrist nasqué 
la nit de Nadal», «Sang, està fixa», «O gloriosa Verge Maria, neta e pu-
ra», «Saviesa de Déu lo Pare», «Ador-te devotament, veritat increada». 
Paraules clau: segles XV-XVI; poesia catalana inèdita; edició; prosa rima-
da; literatura religiosa; eixarm. 
 
Abstract 
This paper, based on the analysis of data from BITECA (Bibliografia de 
textos antics catalans, valencians i balears), presents and edits several un-
published or little-known witnesses of rhymed works and devotional 
poems dating from the 15th and 16th centuries. Its starting lines are as 
follows: «Quan vos venc, Maria, l’àngel Gabriel», «Estant Elisabet», 
«Ara sus, companya, sus», «Ave, llum i estela clara», «Regina excel·lent», 
«No sens turment, dolor incomprensible», «Glòria teniu infinida», «Vós 
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qui fés la santa vida», «Beata Caterina, verge fuist e regina» «Si se’n va 
monsènyer sant Joan», «Jesucrist nasqué la nit de Nadal», «Sang, està 
fixa», «O gloriosa Verge Maria, neta e pura», «Saviesa de Déu lo Pare», 
«Ador-te devotament, veritat increada». 
Keywords: 15th and 16th centúries; Catalan unpublished poetry; editing, 
rhymed prayers; religious literatura; spells. 
 
 
1. PREÀMBUL 

n els més remots inicis de la meua trajectòria investigadora, vaig 
tenir la sort d’integrar-me com a becari predoctoral en un pro-
jecte dirigit per la professora Gemma Avenoza que estava foca-
litzat plenament a completar i millorar la base de dades BITECA, 

un gran repertori amb descripcions de manuscrits i impresos amb textos 
catalans antics. Aleshores, jo partia amb una idea clara i preconcebuda 
del que volia investigar; la meua trajectòria —pensava— seguiria l’estela 
dels treballs d’història cultural i literària d’estudiosos com Jacques Le 
Goff, que tenen la capacitat d’articular una visió general i complexa de les 
manifestacions culturals i dels lligams que s’hi estableixen. Des d’aquesta 
perspectiva, m’ha interessat l’estudi dels costums i les creences, sobretot 
les representacions dels espais d’ultratomba. Des de l’edat mitjana fins a 
la fi de l’Antic Règim, aquestes manifestacions de l’altre món han deter-
minat la vida quotidiana i també han impregnat algunes de les obres mes-
tres de l’art i la literatura universals. Per tant, el seu estudi no és una 
qüestió ni gratuïta ni supèrflua, ja que facilita no sols la comprensió de la 
nostra civilització en conjunt sinó també la interpretació adequada de les 
obres literàries o artístiques. 

Ara bé, el mestratge de Gemma Avenoza em va ajudar a completar 
aquesta percepció meua de la cultura amb un matís que considere fona-
mental: l’edat mitjana no s’explica només a través de les idees i de les 
imatges; no és suficient conèixer les obres a través d’edicions recents i de 
la bibliografia crítica actualitzada; cal anar a la materialitat dels objectes, 
la qual cosa implica, en l’àmbit de la filologia, familiaritzar-se amb els 
manuscrits i amb els impresos sense renunciar a la capacitat d’extreure’n 
conclusions a partir de l’observació dels suports originals dels textos. 

E 
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Aquesta lliçó d’abast general es va consolidar en la mesura que la profes-
sora Avenoza m’anava introduint en les tècniques bàsiques de la codico-
logia i en l’estudi de les fonts primàries de la poesia catalana medieval. 
Aquest entrenament també em va permetre ponderar la importància dels 
textos inèdits i la necessitat d’editar-los i donar-los a conèixer a la comu-
nitat investigadora i a la societat. En aquest sentit, eines bibliogràfiques 
com BITECA faciliten molt la tasca de localització de textos i permeten 
que l’investigador puga accedir a un corpus molt extens d’obres, amb un 
rigorós elenc dels testimonis manuscrits o impresos. La relació indisso-
ciable entre el món de les idees i la materialitat dels textos va quedar defi-
nitivament segellada en un dels primers treballs que vaig publicar en 
aquella etapa d’aprenentatge predoctoral: es tractava d’estudiar els exem-
plars impresos del Cancionero general expurgats a mà i la relació que això 
tenia amb la proliferació d’índexs de llibres prohibits i amb els conflictes 
religiosos de l’època (MAHIQUES 2003). 

La meua testi doctoral, llegida el 2009, se centra en l’estudi de les 
fonts primàries de la poesia catalana medieval a partir de la jerarquització 
i l’anàlisi de les dades introduïdes en BITECA per mi i per altres 
col·laboradors que hi han anat participant o que hi participen encara. 
Aquesta anàlisi de materials bibliogràfics m’ha permès tenir un coneixe-
ment bastant exacte dels testimonis que encara són inèdits i dels matisos 
que aporten a la nostra història literària. L’article que ara estic encetant es 
proposa precisament publicar quinze composicions rimades dels segles 
XV-XVI que tracten sobre temes de devoció. Totes aquestes obres són 
copiades o impreses en volums indexats en BITECA. D’aquesta manera es 
palesa que l’anàlisi dels materials d’aquesta base de dades és un bon punt 
de partença per a individuar testimonis inèdits i dissenyar un petit pro-
jecte d’investigació que ajude a consolidar el coneixement de la literatura 
catalana antiga. 

En aquesta línia, la professora Avenoza i els membres o partici-
pants de BITECA també han aprofitat l’anàlisi dels materials d’aquest re-
curs per a estudiar la transmissió de la lírica medieval i també publicar 
alguns textos poètics inèdits fins aleshores. Sobretot voldria destacar que 
Avenoza (2006a) basteix un estudi de conjunt molt extens, en el qual es 
dibuixen les línies generals del que fou la poesia medieval des de l’època 
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de Cerverí de Girona fins a l’inici del segle XVI, amb una evolució conse-
güent que va des de la lírica occitanocatalana fins a una poesia catalana 
lliure d’occitanismes; i des del domini del manuscrit fins a la progressiva 
introducció de la impremta. En aquest estudi analític, Avenoza parteix de 
la classificació establerta per Massó i Torrents (1932), però la completa 
amb un llistat molt més exhaustiu de fonts impreses o manuscrites, tot 
posant de relleu el valor afegit que té BITECA a l’hora de localitzar testi-
monis que pertanyen —diríem— a una tradició textual extravagant. En 
efecte, hi ha eines, com l’esmentat repertori de Massó i Torrents, o com 
Cançoners DB, que aporten dades molt valuoses sobre els grans can-
çoners poètics i el seu contingut. BITECA no renuncia a incorporar les 
descripcions d’aquests grans cançoners, però, a més d’això, té un bagatge 
de dècades de treball que li permet aportar dades sobre testimonis frag-
mentaris i esparsos, al marge de les grans compilacions poètiques medie-
vals.1 

Pel que fa a la publicació de textos poètics inèdits, voldria destacar 
que Avenoza (2006b; 2009) estudia i edita tres poemes copiats en el ms. 
Palat. 1052 de la Biblioteca Nazionale Centrale de Florència (BITECA 
manid 2673), amb aquests íncipits: «Na dolça res, bé m’és greu», «Bon 
esforç mal astre venç» i «Domna de bon ayre». També donà a conèixer 
una pastorel·la iniciada «Ai espiga novela» i els goigs que comencen 
«Verge, ten beneit fo» (AVENOZA 2001; 1993; cf. BITECA manid 1916 i 
1444). Altres col·laboradors del mateix projecte com Grapí & La Mar-
nierre (2001) han donat a conèixer poemes inèdits o poc coneguts. Sota 
Mahiques (2012a; 2012b, 22-24; 2014; 2020, 647), jo mateix he publicat 
alguns textos de fonts ressenyades en BITECA. I caldria afegir-hi altres 
textos exhumats com els que donen a conèixer Cerdà (2008), Mahiques 
(2011), Rovira (2015) o Santanach (2015, 288). 

Aquestes aportacions parteixen d’una tradició d’edicions de textos 
antics que al segle XIX ja arrencava amb força. Concretament, els quinze 
poemes que ara publiquem, i també molts dels que s’han publicat des de 

 
1 Per a l’evolució dels estudis bibliogràfics sobre poesia catalana medieval, des de Massó 
i Torrents fins a l’actualitat, incloent-hi BITECA, Cançoners DB, el RIALC i el Repertori 
mètric de la poesia catalana medieval de Jordi Parramon i Blasco (1992), remetem a 
Mahiques (2012, 340-342) i Rovira (2017). 
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l’inici del segle XXI, completen el corpus d’obres anònimes, inèdites o poc 
conegudes que ja foren aplegades en compilacions cabdals per a la nostra 
història literària com el Cançoner de les obretes en nostra lengua materna 
més divulgades durant los segles XIV, XV e XVI de Marià Aguiló (1873-
1900), el Cançoner sagrat de vides de sants, editat per Ramon Foulché-
Delbosch & Jaume Massó i Torrents (1912), o el Corpus d’antiga poesia 
popular de Josep Romeu i Figueras (2000). Gràcies a aquesta consolida-
da tradició d’edicions i estudis sobre poesia antiga, avui en dia podem 
afirmar que la poesia catalana medieval està constituïda per un corpus 
ben conegut i delimitat. 

 
2. QUINZE OBRES RIMADES DE DEVOCIÓ 

A partir dels manuscrits i impresos ressenyats en BITECA, hem se-
leccionat quinze textos inèdits, si més no íntegrament, que d’una manera 
o d’una altra se centren en les devocions a Jesucrist, la Verge Maria, els 
sants o el sagrament eucarístic.2 També hi ha alguns eixarms que invo-
quen Jesucrist o la Verge per protegir-se de mals i de perills. Els íncipits 
d’aquestes quinze peces són els següents: 

 
(I)  «Cont vos vench, Maria, l’àngell Gabriell» (ora-

ció sobre l’Anunciació) 
(II)  «[Es]tant Elizabet» (Magnificat en romanç) 
(III)  «Ara ssus, companya, ssus» (nadala sobre els 

pastorets) 
(IV)  «Ave, lum y stela clara» (glossa de l’himne llatí 

Ave, maris stella) 

 
2 Entre els quinze textos, n’hi ha un que s’ha publicat de manera fragmentària (VII, inc. 
«Glòria teniu infinida») i un altre de publicat a través d’un altre testimoni que és molt 
més breu (IX, inc. «Beata santa Caterina, verge fuist e regina»). De les altres obres no 
tenim constància de cap edició moderna, tot i que cal advertir que els núm. IV, V i XIII 

s’han conservat a través de plecs impresos en el segle XVI i, per tant, en rigor, no són 
inèdits. Quan parlem d’exhumar textos desconeguts, ens referim també a aquells que, 
havent tingut una difusió impresa antiga, no han estat editats modernament en els se-
gles XIX-XXI. 
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(V)  «Regina excel·lent» (llaors a la Verge 
d’Esperança) 

(VI)  «No sens turment, dolor incomprehensible» 
(oració al clau de Jesús) 

(VII)  «Glòria teniu infinida» (goigs de sant Magí) 
(VIII) «Vós qui fés la santa vida» (oració de sant 

Onofre) 
(IX)  «Beata Caterina, verge fuist e regina» (oració de 

santa Caterina) 
(X)  «Si se’n va mosènyer sent Johan» (eixarm con-

tra els llops) 
(XI)  «Jhesuchrist nesqué le nit de Nadal» (eixarm 

per a guarir una plaga) 
(XII)  «Sanch, stà fixe» (eixarm per estancar sang) 
(XIII) «O gloriosa Verge Maria, neta e pura» (oració 

a la Verge Maria del Puig de França) 
(XIV) «Saviesa de Déu lo Para» (traducció de 

l’himne llatí Patris sapientia) 
(XV) «Ador-te devotament, veritat increada» (tra-

ducció de l’himne llatí Adoro te devote de sant 
Tomàs d’Aquino) 

 
Tot respectant aquest mateix ordre, editem ací les quinze obres, 

encapçalades cada una amb la referència a BITECA que permet identificar 
concretament la font manuscrita o impresa de cada testimoni. Si s’escau, 
la transcripció de cada poema va seguida d’un aparat crític en el qual 
queda consignada qualsevol divergència existent entre el testimoni base i 
la nostra edició. També indiquem l’esquema mètric de cada composició, 
tot i que en alguns casos el metre és molt irregular, de manera que els 
textos afectats es troben a mig camí entre la poesia i la prosa rimada. Fins 
i tot, hi ha una Oració de santa Caterina (IX) que podria considerar-se 
un prosimetrum, amb uns passatges en vers i d’altres en prosa. Sota 
l’esquema mètric, hi ha una breu identificació del testimoni, amb referèn-
cia a la biblioteca on és custodiat, així com la signatura i la localització del 
foli. Tot seguit, apuntem algunes referències bibliogràfiques sobre l’im-
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près o el manuscrit en qüestió. Aquestes dades sintetitzen en bona mesu-
ra la informació extreta de Mahiques (2009). 

Pel que fa a les normes de transcripció dels textos, mantenim els 
criteris més usuals entre els editors de textos catalans medievals. Resolem 
les abreviatures i regularitzem el text —segons els usos moderns— en les 
alternances entre i/j i u/v, en la separació de les paraules i en l’ús de 
majúscules i minúscules. Seguim les normes ortogràfiques catalanes ac-
tuals d’accentuació, dièresi, guionets i apòstrofs. Marquem amb un punt 
volat les elisions que avui en dia no tenen representació gràfica i entre 
claudàtors les llacunes o les part del text que han estat restituïdes en el 
procés d’edició. 
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(I) 
BITECA manid 1925 

 
[I] Cont vos vench, Maria, l’àngell Gabriell, 

dient «Ave Maria», devalà del cell, 
dient que aprés d’ell vindria lo sant Fill de Déu, 
qui s’i encarnaria en lo ventre seu. 
 

[II] Respongué la Verge, la Verge de bon cor, 5 
dient que la [...] composta al Senyor. 
E·n aquella hora, molt cuytat e breu, 
s’i encarnà lo Jhesús, en lo ventre seu. 

 
 
APARAT CRÍTIC: la llacuna del v. 6 afecta un fragment de text il·legible, esborrat gairebé 
totalment. 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 2 × 4 (I: a5+5 a6+5 b5+8 b5+5, II: c5+6 c6+6 b5+5 b6+5). 
Tots els versos són masculins. 
 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 111, f. 1v. Aquest manuscrit, 
conegut amb el nom de Cançoneret Rovirola, data de l’any 1508 i ha si-
gut estudiat i publicat en la major part per Romeu i Figueras (1949). 
Massó & Rubió (1989, 235-239, núm. 111), MCEM (Id. 20) i BITECA 
transcriuen l’íncipit d’aquesta composició.  
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(II) 
BITECA manid 2874 

 
Magnificat [en ro]mans 
 

[I]  [Es]tant Elizabet, 
 [us] dix: «Mare de Déu sancta, 

[...]t Déu ab cor perfet  
[...]ongues verge infanta». 
 

[II]  «[Ma]gnificat hobeynt 5 
[al Se]nyor la ànima mia, 
[e to]stemps aquell servint, 
[...] atorga senyoria. 
 

[III]  [Et] exultavit mon cor  
 [...]erit Déu en ma pença, 10 

[...]ell Déu e tresor, 
[mon] salut e ma defensa. 
 

[IV]  [Quia] respexit del cell 
[...]ia humil serventa 

 [...] ha tramès sanct Gabriell 15 
[fen]t-me mare molt contenta. [57vb] 
 

[V]  D[...] grans [...] 
que·m diran la més honrada 
totes les generations, 

 la més benaventurada. 20 
 

[VI]  Quia à fet lo poderós 
en mi tantes e grans coses. 
Ha pres carn Déu gloriós 
de mes carns pures e closes. 
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[VII]  El seu sanct nom he lloat, 25 
que l’infern de tot aterra, 
e tostemps sanctificat 
en lo cel y en la terra. 
 

[VIII]  E misericordia gran 
a nosaltres emana, 30 
als qui temen sens engan 
e observen lo que mana. 
 

[IX]  Fecit potentiam Déu 
que mon Fill, maravellosa, 
à scampat de voler seu 35 
la supèrbia envejoza. 
 

[X]  Deposuit justament; 
derroca’ls poderosos, 
exalça degudament 
als humils e virtuosos.  40 
 

[XI]  Esurientes umplí 
de tots béns y grans riqueses, 
e als richs caure jaquí, 
buyts e vans, en grans pobreses. 
 

[XII]  Suscepit Israel sanct 45 
en mon Fill, Jhesús insigne, 
qui ver Déu, mercè portant, 
recordant-se molt benigne. 
 

[XIII]  Sicut locutus est clar, 
als sancts pares donant vida,  50 
vida [a] Abraam [tan si]ngular 
e la sement d[’e]ll exida. 
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APARAT CRÍTIC: els passatges marcats entre claudàtors són meres conjectures. Aques-
tes llacunes són degudes a l’efecte de la guillotina, que ha mutilat el text pels talls. 18 
que·m] quet 35 à scampat] scampat 52 exida] després de la cobla XIII, segueix, en la 
tercera columna, un fragment mutilat pels talls, de difícil lectura, que podria ser la dar-
rera estrofa del poema i que sembla dir: «[...] [e l’E]sperit sanct a més, qui són tres en 
essèntia». 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 13 × 4 (I-XIII: a7 b7 a7 b7), amb rimes femenines en 
els senars i masculines en els parells. 
 
València, Biblioteca Històrica de la Universitat, CF/4 (3), f. 57va-vb (foliació manuscrita). 
Es tracta d’un testimoni manuscrit del primer terç del segle XVI, copiat al revers del 
darrer foli imprès de l’únic exemplar conegut de l’Omelia sobre lo psalm de Miserere 
mei Deus, de Narcís Vinyoles (València, Nicolau Spindeler, 1499). 
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(III) 
BITECA manid 1564 

 
[I]  —Ara ssus, companya, ssus, 

nat era nat lo bon Jhesús. 
 

[II] —Què diu al ramader Juan Paschal?  
Crech que demà serà Nadal,  
los àngels cantan llà sus: 5 
[«Ara ssus, companya, ssus, 
nat era nat lo bon Jhesús»]. 
 

[III] Diu Pasqual: —Payrot, ssomias.  
Los àngels que tu ssentias  
crech que són las cabras mias,  10 
algun duch ho halgun gaús! 
[Ara ssus, companya, ssus, 
nat era nat lo bon Jhesús]. 
 

[IV] Quant lo majoral fonch despert, 
ells tots quatra de consert  15 
van a veure lo Jhesús.  
[Ara ssus, companya, ssus, 
nat era nat lo bon Jhesús]. 
 

[V] Per ha dur a l’infantó,  
humpliren hun plen sarró  20 
de colada y de mató,  
de formatga y de rrepús. 
[Ara ssus, companya, ssus, 
nat era nat lo bon Jhesús]. 
 

[VI]  Joseph, per veure’ls entrar,  25 
pren l’infant. Mès-s’à ballar,  
ha ballar y ha ssaltar. 
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No ssia ningú qui s’escús. 
[Ara ssus, companya, ssus, 

 nat era nat lo bon Jhesús].  30 
 

[VII] Quant ell hagué prou saltat,  
prou saltat y prou [...] 

 
 

APARAT CRÍTIC:  a les cobles II-VII, restituïm entre claudàtors la retron-
xa, que només és copiada a l’inici del poema. 11 gaús] guaus 15 tots] tot  
 
ESQUEMA MÈTRIC: 2, 5, 6, 5, 2 × 6 (I: a7 a8; II, IV: b8 b8 a7 [a7 a8]; III, V-
VI: c7 c7 c7 a7 [a7 a8]). Versos de metre irregular, que oscil·len entre 9 i 7 
síl·labes. 
 
Vic, Arxiu i Biblioteca Episcopal, ms. C/161, f. 13r. Manuscrit descrit 
per Gudiol (1934, 168-169) i Massó (1902, 243-247, núm. V). El testi-
moni del poema que ara publiquem és únic, probablement del final del 
segle XV o de l’inici de la centúria següent. El seu estat fragmentari 
s’explica, simplement, pel fet que l’amanuense no enllestí la còpia de tota 
la composició. 

 
 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.07


ÍTACA 
 

 156 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 143-186

e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.07

(IV) 
BITECA manid 2791 

 
[2v] Ave, maris stella, Dei mater alma, etc. [2va] 
 

[I]  Ave, lum y stela clara 
de la mar molt replandent, 
temple sant y mare cara 
de Jesús omnipotent. 
Semper virgo est stada, 5 
en lo part, ans y aprés, 
celi porta y advocada 
dels mesquins y gran pavès. 
 

[II]  Sumens ab gran alegria 
del sant àngel Gabriel;  10 
ave, gran missatgeria 
que·t tramès lo rey del cel. 
Funda nos en pau, donzella, 
ab ton fill Déu Jesuchrist, 
cambiant lo nom d’aquella 15 
que fon causa que·l parist. 
 

[III]  Solve les cruels cadenes 
d’aquest món trist y mesquí. 
Dona’ns lum que·ns il·lumenes, 
monstrant-nos lo ver camí.  20 
Y de nostra pensa vana 
foragita nostres mals, 
y per nós a Déu demana 
los palaus celestials. 
 

[IV]  Monstra te molt piadosa,  25 
mare del molt alt Senyor; 
y em pregar-lo molt curosa, 
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que·ns oja nostra clamor. [2vb] 
Y puix ell volent salvar-nos 
dins en tu·s volgué·ncarnar, 30 
no vulles desemparar-nos, 
mare sua singular. 
 

[V]  Virgo tostemps te serveixen 
tots los sants aprés de Déu 
y, entre totes, te obeheixen, 35 
mare del Senyor que·t feu. 
Y de culpes detestables 
fes deslliures tos devots; 
mites fac y agradables 
davant Déu, puix fer-ho pots. 40 
 

[VI]  Vitam presta, pura y neta, 
en aquest món dolorós, 
iter para, puix perfeta 
te crehà Déu poderós. 
Ut mirant aquell altíssime, 45 
rey dels reys y gran govern, 
se alegre lo prohisme 
prop de tu, luny de l’infern. 
 

[VII]  Sit al Pare en la terra 
y en los cels molt gran honor, 50 
y al qui feu per nos la guerra 
y en la creu fon vencedor, 
y al Sperit Sant que dona 
gràcia complidament. 
Digam tots: «Senyor, perdona 55 
lo passat mal y present». 
Amén. 
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APARAT CRÍTIC: 3 temple] temps \ple/ (correcció manuscrita antiga) 38 
devots] de vos 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 7 × 8 (I-VII: a8 b8 a8 b8 c8 d8 c8 d8). Els versos senars 
són femenins; i els parells, masculins. 
 
Cobles de la Verge Maria de la Soledat ab la «Ave maris stella» en pla 
[València, Joan Joffre, c. 1518?], f. [2v]. L’únic exemplar localitzat 
d’aquesta edició es troba a València, Biblioteca Històrica de la Universi-
tat, CF/4 (14). Ribelles (1929, 17) transcriu la primera cobla de la com-
posició, de la qual no hem localitzat cap edició moderna íntegra. A més 
d’aquest poema, aquest plec inclou unes cobles a la Mare de Déu de la 
Soledat (inc. «Contemplau ab pensa pia»). Aquest plec és ressenyat per 
Aguiló (1923, 587, núm. 2228), Ferrando (1983, 756), Martín Abad 
(2001, 200, núm. 421) i Norton (1978: 436, núm. 1208). 
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(V) 
BITECA manid 5172 

 
Llaors de la Mare de Déu 
 

[I]  Regina excel·lent, 
Verge de Esperança, 
l’enemich no·s cansa. 
Siau-nos valent. 
 

[II]  Verge, vós sou flor 5 
y viola pura 
sens ninguna error: 
en vós no atura. 
De odor plasent,   

 tot lo món confortes, 10 
obrint-nos les portes 
del bon salvament. 
 

[III]  Tots vos esperam 
ab devota pensa. 

 Verge vos cridam 15 
de gràcia plena. 
Nengun corrompiment 
en vós no habita. 
Déu vos ha elegida 

 en son parlament. [2vb] 20 
 

[IV]  L’àngel Gabriel 
vos ha saludada 
portant-vos del cel 
tan noble embaxada. 

 En aquell moment, 25 
Jesús en vós se asombra 
sens altra persona 
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ni ajustament. 
 

[V]  Vós sou lo roser 
hont Jesús reposa. 30 
Sens ningun altres, 
féreu resplandir la rosa, 
Verge romanent 
sens taca ninguna, 
sancta y comuna 35 
aprés l’infantament. 
 

[VI]  Com Jesús fonch nat, 
una estrella nova 
ab gran claredat 
per los ayres vola. 40 
L’àngel va dient 
per puigs y montanyes: 
«Aquell que desijàvem 
ha pres naximent». 
 

[VII]  Per lo qual conseguirem  45 
lo regne celestial 
y la glòria supernal 
hont tostemps vos lloarem 
per infinita secula seculorum. Amen. 
 

 
APARAT CRÍTIC: 4 l’enemic] el enemich 45 Per lo] Perço lo 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 4, 5 × 8, 4 (I: a5 b5 b5 a5; II-VI: c5 d5 c5 d5 a5 e5 e5 a5; 
VII: f8 g8 g8 f8). Amb versos hipermètrics i algunes rimes irregulars. En les 
octaves, alternen les rimes masculines en els versos primer, tercer, cinquè 
i vuitè, i les femenines en la resta. 
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Cobles de les tristes y doloroses naus de conserva, Barcelona, Hubert 
Gotart, 1589, f. [2va-vb]. L’únic exemplar localitzat d’aquesta edició es tro-
ba a Madrid, Biblioteca de la Real Academia Española, RM 2158 (12); i 
ha estat reproduït en facsímil per Askins (1981, 54 i 33-36, núm. V). 
Aquest testimoni transmet un text quasi idèntic al que trobem en una 
altra edició posterior, les Cobles de les tristes y doloroses tres naus de 
conserva (Barcelona, Sebastià de Cormellas, 1595), de la qual es coneix 
un exemplar únic a Londres, British Library, 11450.e.25.(5.). Vegeu BI-

TECA manid 2867 i Wilson (1957-1958: 83, núm. 5). A més, hi ha un 
registre de la Biblioteca Colombina que confirma l’existència d’una altra 
edició barcelonina amb el mateix contingut, actualment desapareguda: 
«Coplas delas .3. naus de conseruan catalan .J. Crestians deuotament .J. 
propis e parents. in fi. est Carmen ad mariam .J. Regina excellent» (Re-
gestrum B, núm. 3970; vegeu Hunington 1905 i BITECA manid 2694). A 
més d’aquest exemplar, adquirit a Tarragona a l’agost del 1513, és molt 
probable que Hernando Colón en posseís un altre de diferent, segons es 
dedueix de les referències d’Askins (1992, 290-291, núm. 4 i 12). Sobre 
l’exemplar colombí adquirit el 1513, remetem també a Norton (1978, 88, 
núm. 224) i Martín Abad (2001, 200, núm. 423). 
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(VI) 
BITECA manid 1748 

 
Oració al clau de Jhesús 
 

[I]  No sens turment, dolor incomprehensible, 
ab tu clavat, Jhesús fonch en la creu; 
e penetrist ab pena fort e greu 
la viva carn de totes pus sensible. 
O, clau beneyt, untat de la sanch pura 5 
del qui clavat per nos volgué morir, 
clave’m lo cor perquè pugue sentir 
remissió, yo, fràgil creatura. 

 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 8 (a10 b10 b10 a10 c10 d10 d10 c10). Decasíl·labs amb cesura 
en la quarta síl·laba, i amb rimes femenines i masculines (aquestes darre-
res en els vv. 2-3 i 6-7). 
 
Sevilla, Biblioteca Capitular y Colombina, ms. 5-4-29, f. 35vb. Manuscrit 
del segle XV, ressenyat per Baselga (1896, 384-386, ítem B), Griera 

(1921, 5-6, ítem µ = M), Pujol (1994, 113, ítem µ), Martí Grajales (1927, 
289-290), Massó (1913-1914a, 265-266, ítem µ; 1932, 77, ítem ξ) i Sáez 
(2002, 226, núm. 190). Aquest poema segueix la línia d’algunes cobles 
sobre la Passió, com són les insercions líriques del Pròleg d’una no poc 
devota adoració de Jesús crucificat (València, [Miquel Albert, c. 1494]). 
L’acarament d’aquest incunable editat per Ferrando (1999) amb el poe-
ma que ara ens ocupa ens indueix a sospesar que aquest darrer podria ser 
una cobla exempta que pertanyia a una contemplació de la Passió més 
extensa formada per altres passatges anàlegs sobre les altres nafres de 
Crist crucificat. 
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(VII) 
BITECA manid 1325 

 
[55r] Cobles ha honor y glòria de nostro Senyor Déu Jesuchrist y de la 
sacratíssima Verge Maria y del gloriós màrtir sant Magí, dictades en la 
vila de santa Coloma de Queralt ha XXVIII dies del mes de abrill en l’any 
MDXXV [55ra] 

 
[I]  Glòria teniu infinida 

y la vostra santa fi 
feu miracles cadeldia, 
benaventurat Magí. 
 

[II]  En la present costa molt aspra 5 
—se nomene Brufaganyes— 
féieu la vida molt santa, 
menjant molt poques vegades, 
vostre stage en una cova, 

 pobrament vivint allí, 10 
hont feu miracles cadeldia, 
benaventurat Magí. 
 

[III]  Y fent la vida molt santa, 
loant l’immensa Trinitat, 

 qui baptisme us demanava 15 
per vós era betagat. [55rb] 
Exalsant la fe crestiana, 
venint contra·l serreý, 
feu miracles cadeldia, 

 benaventurat Magí. 20 
 

[IV]  Maximià, emparador, 
que en Tarragona stave, 
posat ab molt error, 
tots los chrestians matave. 
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 Sabé vostra santa fama, 25 
prestament tramès assí 
hon feu miracles cadeldia, 
benaventurat Magí. 
 

[V]  Los infels prest arribaren 
per complir lo manament 30 
y en lo boscatge us trobaren. 
Liguen-vos molt prestament, 
tirant dret a Tarragona, 
pus los fonch manat axí. 
Feu miracles cadeldia, 35 
benaventurat Magí. 

 
 
APARAT CRÍTIC: 3 miracles] miraclees 8 vegades] vegudes 19 miracles] micles 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 4, 3 × 8 (I: a7 b7 a7 b7; II-IV: c7 d7 c7 d7 x7 b7 a7 b7). 
Amb versos hipermètrics i rimes assonants o irregulars. 
 
Barcelona, Biblioteca de l’Ateneu, ms. I, f. 55r. Aquest cançoner, un dels 
més importants de la poesia catalana del segle XV, ha estat descrit i estu-
diat en diverses ocasions; remetem, per exemple, a MCEM (Id. 723). En 
el f. 54 s’ha copiat tan sols la rúbrica i la primera paraula dels goigs que 
ara publiquem. En el f. 55 es transcriuen íntegrament tant les rúbriques 
com el poema. Valls i Taberner (1917, 77) transcriu la rúbrica inicial i els 
dotze primers versos d’aquest poema. Aquest testimoni manuscrit, copiat 
per una mà posterior a la del copista del cançoner, coincideix, ben proba-
blement, en la data indicada a la rúbrica, el 28 d’abril de 1525. Tal com 
apunta Askins (1992: 293, núm. 29), l’Abecedarium B de la biblioteca 
d’Hernando Colón fa referència a aquests goigs en llaors de sant Magí. 
Sobre aquestos i altres goigs que s’han conservat en llaors de sant Magí, 
remetem a Mahiques & Rovira (2016: 145-146 i 157-161). 
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(VIII) 
BITECA manid 1202 

 
La oració de sant Onofre 
 

[I]  Vós qui fés la santa vida 
—o, nobble sant hi generós, 
sant Onofre gloriós!—, 
vós qui aveu beneïda 
hi hafavorida 5 
la vida dels hermitans, 
vós qui entre los altres sancts 
haveu glòria complida, 
vós sou lo segon Baptista, 
abastant del gran bosquatge, 10 
qui fes vida molt salvatge, 
tant santa com may fos vista, 
en preguar al gran salmista, 
contemplant [...] 

 
 
APARAT CRÍTIC: 4 beneïda] beneit gida 9 Baptista] baltista 12 en preguar] an praguar 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 13 (a7 b8 b7 a7 a5 c7 c7 a7 d7 e7 e7 d7 d7). 
 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 9562, f. 96vb. L’estat fragmentari d’aquesta 
composició s’explica, simplement, pel fet que l’amanuense no n’enllestí la còpia, que en 
aquest cas data de la primera meitat del segle XVI, mentre que el manuscrit és copiat en 
la major part en el segle XV. Sabaté  & Soriano (2002, 324) transcriuen l’inici i el final 
d’aquesta oració, que també ha estat individuada per Bohigas (1955, 360, núm. I.26) i 
per Martínez Romero (2015, 37), els quals en transcriuen la rúbrica inicial sense afegir-
hi, però, l’íncipit i l’èxplicit. Sobre aquest manuscrit també poden consultar-se descrip-
cions com les de Domínguez (1931, 71), Kristeller (1989, 534) i Serrano y Sanz (1903, 
225).  
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(IX-X) 
BITECA manid 1268 

 
(IX) 

 La oració de sancta Katerina 
 

[I]  Beata Caterina, verge fuist e regina. 
Ffilla del rey de Grècia, tan blancha és com flor d’espina. 
Alà en Alexandria nasqué esta verge digna. 
Al pare dihen Costa, a la mare Terquerina. 
A la infanta possaren per nom beata Caterina. 5 

 
[II]  O, verge plena de gràcias, sens tota mantinensa, 

 que per Déu ffos penada, 
beneyta sia la persona qui·t té per advocada. 
Verge sancta Caterina, car en càrcer fos posada, 
envià’t l’emperador Maxensi que alí fosses ben guardada, 10 
que no·t donassen pa ni vi ni ayguoa  
ni nenguna mantinensa. 

 
[III]  Dotze dies complits estech la verge en estes presons.  

Envià l’emperador Maxensi cinquanta dells seus barons,  
de aquells de la sua ley dells més sabuts: 15 

 
[IV]  —Hoÿts què us dich, ssavis; feu lo que us mane. Anau a la 

verge Caterina, preÿcau-li de la ley segons que a vosaltres és 
donat. Si ella a vo- [21v] saltres voldrà creure, no reba mall ni 
dan de la nostra gran altesa. 

 
[V]  Anaven-se’n los savis, anaven-se’n per lo palau, atan qu·ells 

rebia la verge que alí estava: —Rahonem-nos ab pau e ab 
sancta mantinensa. 

 
[VI]  —Ous-ho tu, Caterina, sso que Maxensi te diu: 

que adores en los ýdolls axí com ell diu. 
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E segons que diu Maxensi, fer-t’à la mayor emperadriu 
en la sua gran altessa. 

 
[VII]  —Hoÿu què us dich, savis. Yo crech e ador  20 

en aquell senyor qui totes les coses del món  
ha ffetes e creades e les té a desfer,  
que no en los seus ýdolls vans, que no y poden res ffer. 
Digau-li a l’emperador Maxensi que no lo y preu res, 
car en aquesta casa està la gràcia dell meu espòs Déu Jesu-
christ. 25 

 
[VIII]  Tant los ha dit, tant los ha preÿcat, 

que a la ffe de Jhesuchrist christians los ha tornats. 
Lavors l’emperador Maxensi (sancta Caterina era una xiqua 

donzella)  
de la càrçer la manà traure [22r] e en un pilar ligar;  
e alls seus vassalls, cruellment la feu assotar; 30 
e altre vegada en la càrsser la manà tornar. 

 
[VIII]  Los àngells del cell devalaven a·conortar. Ab ungüents preci-

osos untaven les sues naffres, que no tenia gens de mall. 
L’emperador Maxenssi hisqué’s dotze jorns de aquella siutat 
e, a cap de dotze jorns que fou tornat, demanà de la verge. 
Digueren que, si yamay l’avien vista bella, lavors era molt pus 
bella. Lavors l’emperador Maxensi feu-se venir la regina e les 
donzelles. 

 
[IX]  —Hoÿu què us dich, regina e les donzelles. Anau a la verge e 

preÿcau-li de la ley segons que a vosaltres és donat. Si ella 
vos voldria creure, no reba mall ni dan de la nostra gran alte-
sa. 

 
[X]  Anaven-se’n la regina e les donzelles, anaven-se’n per lo pa-

lau atan bé que les rebia la verge que alí estava: —Rahonem-
nos ab pau e ab sancta mantinensa.— [22v] 
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[XI]  —Hous-ho tu, Caterina, sso que Maxensi te diu: 

que adores en los ýdolls axí bé com ell diu. 
Fer t’à la mayor emperadriu aprés de mi, que só reyna. 

 
[XII]  —Hoÿu què us dich, reÿna e les donzelles: 35 

yo crech e ador en aquell Senyor, 
car totes les coses del món ha fetes e les té a desfer,  
que no en los seus ýdolls vans, que no y poden res fer, 
car en esta casa està la gràcia del meu espòs Déu Jhesuchrist. 

 
[XII]  Tant los ha dit, tant les ha preÿcades, 40 

que a la ffe de Jesuchrist christianes les ha tornades. 
Lavors l’emperador Maxensi la reyna e les donzelles  
ab lança les ferí, donave’lls fforts penas,  
matava-les tantost. 
Lo meu senyor Jesuchrist les sues ànimes rebia 45 
per los prechs de madona sancta Catarina. 

 
[XIII]  Lavors l’emperador Maxensi fet fou de gran despit. Feu fer 

quatre rodes a manera d’un cèrcoll, carreguades de rahors, 
fetes ab grans enginys, que la carn [23r] li seguàs e que fos tota 
trossejada. Quatre vents se mogueren, que les rodes dells ra-
hors forment se trenquaren. E de la gent de l’emperador 
Maxensi quatre mília n’i moiriren, e a santa Caterina negun 
mall no li feren. 

 
[XIV]  L’emperador Maxensi, que veu sa companya morta, manà 

per sentència que lavors sancta Caterina ffos deguolada e es-
capssada. Lavors sancta Caterina fiquà los seus jenolls en 
terra, alçà les sues mans all cell, a Jhesuchrist loava: 

 
[XV]  —A tu prech, Jhesuchrist, redemptor del món, e fas esta 

oració, esta sancta pregària: que callsevoll persona que fassa 
dir esta oració dotze vegades he tres he divuyt (les dotze per 
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la càrsser, les tres per lo martiri, les divuyt per los divuyt 
anys que yo prench mort e passió per la tua sancta amor), ho 
tantes com n’agen en devoció, jo li sia bona advocada. 

 
[XVI]  Una veu del çell responch esta peraula: —Hous-ho tu, Ca-

terina, ab Jhesuchrist [23v] est esposada. Sso que demanares 
en la terra, dalt en lo çell t’és atorguat. La gràcia e l’Esperit 
Sant sia entre tu e mi. 

 
[XVII] Lavors l’emperador Maxensi degolà-la e escapssà-la. Là reté 

sanch e let del seu cors, la sanch per lo martiri, la let per la 
virginitat: neta e pura és a la divinal magestat. Lavors los àn-
gells del cell devallaren, portaren-se’n lo cors de madona 
sancta Caterina all mont de Sinahí. Alà fou soterrada. 

 
APARAT CRÍTIC: III, 14 Envià] Enviat IV Hoÿts] hoyt IX dich] om. X la] les XIII de 
l’emperador] dell emperador XV les divuyt per] los divuyt per 
 
ESQUEMA MÈTRIC: prosimetrum. Els passatges rimats tenen una mètrica molt irregu-
lar. Crida l’atenció l’estil formulari segons el qual es repeteixen seqüències o versicles 
sencers en diferents punts de l’obra. Algunes repeticions se situen estratègicament al 
final d’un paràgraf o tirada i acaben amb mots que tenen la mateixa rima, com si es 
tractés d’una retronxa («mantinensa», «altesa»). 
 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 854, f. 21r-23v. De l’Oració de 
santa Caterina hi ha un altre testimoni en el ms. 1095 de la Bibliothèque 
Municipale de Marseille, molt més breu, publicat per Lieutaud (1879, 49) 
i editat més recentment per Lluís Cabré en el RIALC 
(http://www.rialc.unina.it/0bis.beata_santa.htm). El volum de Marsella 
és descrit en BITECA manid 1679. 
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(X) 
Contra els lops 
Jhesús 
 

[I]  Si se’n va mosènyer sent Johan 
ab la creu beneyta en la mà 
per las vias hon los lops se’n van,  
encontra los lops: —Lops, què feu assí? 
Vosaltres anau a ssercar lo bestiar, 5 
mengar-vos la carn e beura-us la sanch. 
Jo us man, de part de Déu  
e de la gloriosa Verge Maria,  
e per aquel preciós lansolet  
que nostre senyor Déu fou envolcat,  10 
e per la preciosa sinta  
que la Verge Maria fou senyide, 
que vosaltres no y toqueu fins demà a migdia, 
que·l pastor hi sia;  
ho y sia o no y sia,  15 
diré tres vegadas: «Fia’t  
en Déu e en la Verge Maria». 
 
E ffa a dir de vespre mirant lo cell quasi a sol ixent, e se-
nyar-se a quatra parts del món. E fa a dir tres vegades 
quant és manester. Si haveu perduda bèstia, sia grossa o 
manuda, és appropiat [...] 

 
APARAT CRÍTIC: la llacuna que es troba al final d’aquest eixarm deu afectar un frag-
ment de text molt breu i és deguda a la cisalla, que pels talls ha escapçat el text. 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 17 (a9 a8 a9 x10 a11 a10 x6 b11 x10 a10 b8 b10 b12 b6 b8 b7 b8). 
 
Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 854, f. 64v. Sobre el ms. 854, 
datat del final del segle XV, vegeu MCEM (Id. 133), Sabaté  & Soriano 
(2002: 320-322) i Serra i Baldó (1936, 372-375, ítems E-G). Altres po-
emes o testimonis d’aquest manuscrit fins aleshores inèdits han estat pu-
blicats per Mahiques (2012b, 22-24; 2020, 647) i Grapí & Marnierre 
(2001, 232-240).  
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(XI-XII) 
BITECA manid 2731 

 
(XI) 

[Eixarm per guarir una plaga] 
 

[I]  Jhesuchrist nesqué le nit de Nadal. 
Jhesuchrist fonc crucificat. 
Jhesuchrist, gorex aquesta plagua, 
axí com açò és veritat; 
e guarda’m que no inflame, 5 
stiga ni man ni puda, 
per la tua amor e pietat. 
Amén. 
 

(XII) 
Per astenguar sanch 
 

[I]  Sanch, stà fixe,  
com Jhesuchrist fo cruxificat. 
Sanch, stà en ti,  
com Jhesuchrist fa en si. 
Sanch, stà en la vena tua, 5 
com Jhesuchrist fa en la sua. 
Axí plàsia a Déu e a la Verge Maria! 

 
APARAT CRÍTIC, XI: 6 stiga] stga. No acabem d’entendre cabalment el significat del v. 
6 i, per tant, considerem que la nostra proposta d’edició no resol els problemes textuals 
d’aquest passatge. 
ESQUEMA MÈTRIC, XI: 7 (a10 a8 b9 a9 b7 x7 a9). 
 
APARAT CRÍTIC, XII: 7 Axí] ax 
ESQUEMA MÈTRIC, XII: 7 (x4 x9 a4 a6 b7 b7). 
 
Palma de Mallorca, Fundació Bartolomé March, ms. 87-V3-9, f. 135v. Manuscrit del 
segle XV, ressenyat per Pérez (2004, 194, núm. 1439). Els dos eixarms que acabem 
d’editar tenen una lletra diferent de la del cos del volum.  
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(XIII) 
BITECA manid 2651 

 
La Verge Maria del Puix de França 

 
Aquesta oració dejús escrita ha aytal virtut e propietat 
que tota persona que l’aportarà no porà morir en 
aygua ni en foch ni en batalla, ni serà sobrat per sos 
enemichs. E si ha mal sperit, tantost se’n partirà. E si 
alguna dona va en part e la tindrà sobre si, tantost serà 
desliurada. E siau serts que qui dirà aquesta oració ho 
la legirà ho legir farà tots dies una vegada, en tots sos 
negocis prosperarà en bé e la Verge Maria serà en la 
sua ajuda. 
 

[I]  O gloriosa Verge Maria, neta e pura, 
de la qual se confia tota bona creatura, 
plàcia-vos, dona, pendre càrrech  
de governar lo cors e la ànima  
per honor e reverència de vostre preciós Fill, 5 
a ffi que nos guardes de tots perills. 
Donau-nos pau e consolació 
per lo mèrit de vostra sancta passió, 
e fassau cessar pestilència e guerra, 
e guarda-nos lo fruyt de la terra. 10 
Que viscam tots en pau e en concòrdia, 
o, dona de misericòrdia! 
Hajau pietat de aquells pobres peccadors 
que là pregan de genollons. 
Guardau-nos del foch infernal 15 
e portau-nos al regne celestial, 
en paradís, hon tots nos trobarem 
davant Déu lo Pare omnipotent. 
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O, gloriosa Verge Maria, mare de Déu, regina molt 
excel·lent, tota la present companyia que lo vostre pre-
ciós e car Fill hauran feta alguna offensa, davant vós 
devotament regonexem tots nostra gran culpa e cri-
dam a Déu omnipotent:  
Senyor ver Déu, misericòrdia;  
Senyor ver Déu, misericòrdia;  
Senyor ver Déu, misericòrdia.  
Amen. Pater Noster. Ave Maria. 

 
 

ESQUEMA MÈTRIC: 9 × 2 (a8+3 a6+7 x9 x9 b7+7 b10 c10 c12 d11 d9 e9 e8 f12 f8 g8 g11 h10 h9). 
 
La verge Maria del Puix de França [Barcelona, Joan Rosenbach, c. 1510?], 
f. [1r]. Únic exemplar localitzat a Nova York, Hispanic Society of Ame-
rica. Es tracta d’un full que és descrit i reproduït en facsímil per Norton 
(1978, II i 47, núm. 114), a partir del qual hem transcrit aquesta oració. 
Vegeu també Martín Abad (2001, 502, núm. 1508). 
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(XIV) 
BITECA manid 1433 

 
[Hores de la Passió, traducció de «Patris sapientia, veritas 
divina»] 
 

[a] Senyor, tu hobriràs los meus labis e la mia bocha recomta-
rà la tua lahor. Senyor Déus, entén en lo meu adjutori e 
cuyta a mi ajudar. Glòria sia al Para e al Fill e al Sant Spirit, 
axí com era al comensament e ara e per tostemps. Amén. 
[Fva] 
 
Ador-te, senyor Jhesuchrist, e benesch-te, cor per la tua 
sancta creu remist lo món. 
 

[I] Matines 
Saviesa de Déu lo Para, 
qui sots virtut divinal. 
La vostra persona cara, 
hora matutinal, 
pels dexebles desemperat, 5 
venut als jueus per vil preu, 
an-vos durament turmentat 
com vós siats Fill de Déu. 
 

[b] Ador-te, senyor Jhesuchrist... 
Senyor, ojes la mia oració e lo meu crit vingua a tu. 
 

[c] Oració 
Senyor Déu Jhesuchrist, Fill de Déu viu, posa migensera la 
tua Passió entre lo teu juý e la mia ànima, ara e en la ora de 
la mia mort. E dona gràcia e misericòrdia als vius; e als fells 
deffunts, repòs perdurable; e a la Sgleya de Déu, pau e con-
còrdia; e a nos peccadors, vida e glòria perdurable. Tu qui 
regnes e vius ab Déu lo Para en unitat del Sant Sperit, 
Déus, enperò tostemps sens fi. Amén. 
 

[II] Prima 
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A prima fo amenat 
lo Salvador denant Pilat. 10 
Acusant-lo falsament, [Fvb] 
donen-li bufets fort vilment. 
Escupen-li en la cara. 
Desonren-lo d’açò, nostre Fill e Para. 
 

[c] Ador-te, senyor... 
 

[III] Terç 
A tèrcia criden alta veu: 15 
«Muyra Jhesús a mort de creu!». 
De porpra lo vesten per menyspreu, 
d’espines lo coronen. 
La creu porta en persona 
cell qui·ll món regna e ordona. 20 
 

[d] Ador-te, senyor Jhesuchrist... 
 

[IV] VI 
A la ora de migdia, 
en creu l’an duyt clavat. 
Per major vilania, 
ab ladres l’an penjat. 
En gran set ministren fell, 25 
Déu senyor del bell anyell. 
Qui delex peccat axí és alentat. 
 

[e] Ador-te, Jhesuchrist... 
 

[V] Nona 
A hora nona, ab crit, 
reté a Déu l’esperit. 
E per tota crueltat, 30 
estant mort, l’an lancejat. 
La terra fort tremola. 
Ell sol gens lum no dona. 
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[f] Ador-te, senyor Jhesuchrist... [Gra] 
 

[VI] Vespres 
A vespres, de la creu fo levat 
lo cors de Jhesuchrist sagrat. 35 
A la mara fo retut 
e ell, qui és nostra salut... 
en ell romàs la virtut divina. 
Aytal mort nos sia medicina. 
 

[g] Ador-te, senyor Jhesús... 
 

[VII] Completa 
A completa l’an soterrat. 40 
Lo cor de Jesuchrist honrat, 
esperant ab pietat, 
untat l’an ab spícies. 
Cumplides són les prophecies; 
en esta mort pensem tots dies. 45 
 

[h] Conclusió 
Aquestes hores canonicals é dites ab vós, senyor Jhe-
suchrist, piadosament, per tal que us plàcia que, axí com 
volgués morir per amor de nosaltres a greu turment, nos 
vullats consolar en la mort angoxosa gloriosament. Amén. 
 

APARAT CRÍTIC: a Senyor] enyor b senyor] seyor 27 alentat] alntat 46 honrat] horat h 
Aquestes] AAquestes 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 8, 2 × 6, 7, 3 × 6 (I: a7 b7 a7 b6 c8 d7 c8 d7, II-III, V-VI: a6-9 a6-8 b7-9 b6-

8 c6-9 c6-11, IV: a6 b6 a6 b6 c7 c7 b10, VII: a8 a8 a7 b6 b8 b8). Els versos oscil·len gairebé tots 
entre 6-9 síl·labes. 
 
París, Bibliothèque Nationale de France, ms. Espagnol 541, f. Fva-Gra. 
Sobre aquest manuscrit, vegeu Avril et al. (1982, 117-118, núm. 130), 
Bohigas (1985, 139-140 i 237-244) i Sabaté  & Soriano (2002: 324). 
Aquest poema sobre les hores de la Passió és una traducció bastant lliure 
d’un himne llatí, datat del primer quart del segle XIV, que comença amb 
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l’estrofa següent: «Patris sapientia, veritas divina, / Deus homo captus 
est hora matutina, / A notis, discipulis cito derelictus, / Iudaeis est ven-
ditus, traditus, afflictus». El text llatí inclou vuit estrofes, la darrera de les 
quals es correspon a la Conclusió en prosa de la versió catalana. Sobre 
l’original llatí i la seua repercussió al final de l’edat mitjana, vegeu Pezzini 
(2009, 675-678). 
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(XV) 
BITECA manid 1668 

 
Aquesta oració devaill scrita ordonà sant Thomàs d’Aquín, 
de l’Orde dels Preÿcadors, e deu-se dir en lo adorament del 
sanct preciós Cors de Jesuchrist 
 
Ador-te devotament, veritat increada, 
que sots aquestes figures verament és velada. 
A tu sotsmet lo meu cor molt humilment, 
bé que no·t pusque contemplar complidament, 
car lo vis e·l gust e·l gustament en tu failleix 5 
e, per l’oir fermament, en tu creu e obeeix, 
pus yo creu en tot ço qu·as dit tu, Fill de Déu:  
sí és veritat pus certa que ço que ací jo creu. 
En la creu ere cuberta la sola divinitat, 
mas ací ensemps és velada la humanitat. 10 
Emperò aquestes dues natures yo ador confessant, [133r] 
e prech-te que·m dons ço que·l ladre demanà penjant. 
Les tues plagues, com sant Thomàs, no veig  

experimentalment, 
mas confés tu ésser ver Déus e ver hom certament. 
Fe’m gràcia de creure en tu molt més, 15 
en tu haver speransa, amant-te plus que res. 
O, memorial de la mort del meu Senyor, 
pa de vida confortant tot pecador, 
done a la mia ànima viure e regnar 
e per totstemps me sàpies plus dolç c·altre menjar. 20 
O, piadós pel·licà, Jhesús, del món salvador, 
mi, pecadora, lava ab lo teu sanch de gran valor, 
una gota de la qual salvar poria 
tot lo món, per fort peccat que y sia. 
O, dolç Jhesús, lo qual jo veig ara velat, 25 
¿quant serà’l temps complit que tant he desijat, 
ço és que ab la cara descuberta te pusca contemplar 
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e ab los meus huylls e bocha en la glòria tu loar? 
Amén. 

 
APARAT CRÍTIC: 13 velada] uelada e 13 experimentalment] experitalment 
 
ESQUEMA MÈTRIC: 14 × 2 (a7+6 a7+6 b7+4 b8+4 c9+4 c7+6 d6+6 d7+7...). Els versos oscil·len 
gairebé tots entre 9-17 síl·labes. 
 
Madrid, Biblioteca Nacional de España, ms. 11559, f. 132v-133v. Aquest manuscrit no 
pot ser posterior a l’any 1458, és a dir, l’any de la mort d’Íñigo López de Mendoza, mar-
quès de Santillana, el primer que el va posseir. Vegeu-ne les descripcions de Llull DB, 
Massó (1913-1914b, 738, ítem D7; 1932, 12, ítem D7), Santanach (2001, 229-235; 
2005, LXII-LXIV, ítem U), Sabaté  & Soriano (2002: 337)  i Schiff  (1905, 385, núm. 
LXI). L’oració que ara publiquem tradueix un himne eucarístic, amb l’inici següent: 
«Adoro te devote, latens Deitas, / Quae sub his figuris vere latitas». Sobre aquest text, 
que la crítica actual considera escrit per sant Tomàs d’Aquino a Orvieto l’any 1264, 
vegeu Wielockx (2007) i Torrell (2005, 132-135). 
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Resum 
Entre 1382 i 1409, el frare dominicà Joan Romeu va traduir el Commen-
tarium in septem psalmos poenitentiales d’Innocenci III, per encàrrec del 
mestre de l’Orde de Montesa Berenguer March. La versió té una gran 
qualitat, tot i les dificultats del text d’Innocenci. Per donar context a la 
traducció, en aquest article s’analitzen la vida i l’obra d’Innocenci III, la 
biografia i el perfil intel·lectual de Joan Romeu i la biografia i l’entorn 
familiar de Berenguer March. La traducció, que es conserva en manuscrit 
únic a la Biblioteca de la Universitat de Barcelona (ms. 70), presenta usos 
lingüístics particulars. A banda d’una gran quantitat de doblets sinonímic 
i diverses glosses que el traductor incorpora al text, empra també una 
quantitat important de lèxic poc documentat, que s’estudia en aquest 
article. En alguns casos es tracta simplement d’adaptacions o calcs del 
llatí, però en altres casos, l’ús de determinades paraules inusuals retrotrau 
notablement les datacions dels repertoris. 
Paraules clau: traducció; exegesi; salms; lexicografia 
 
Abstract 
Between 1382 and 1409, the Dominican friar Joan Romeu translated 
Pope Innocent III’s Commentarium in septem psalmos poenitentiales, 
under commission from the master of the Montesa Order, Berenguer 
March. Despite the difficulties presented by the source text, the quality 
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of his translation is remarkable. In order to understand the context of 
Romeu’s translation, this article analysesthe life and works of Pope Inno-
cent III, the biography and intellectual profile of Joan Romeu as well as 
the biography and family milieu of Berenguer March. Romeu’s transla-
tion, only extant in a manuscript held at the Biblioteca de la Universitat 
de Barcelona (ms. 70), has idiosyncratic linguistic traits. The translator 
introduces a great number of synonymous couples and several glosses, as 
well as distinctive lexical choices, which are the main focus of this article. 
Insome cases, these are simply adaptations or calques from Latin, but in 
others his unusual lexical usage suggests a much earlier date for the 
translation than previously assumed. 
Keywords: translation; exegesis; psalms; lexicographic 
 
 
1. INNOCENCI III I EL COMMENTARIUMIN SEPTEM PSALMOS POE-
NITENTIALES 

nnocenci III, Lotario dei Segni en el segle, ha estat considerat amb 
raó com el papa més influent de l’edat mitjana. Nascut a Gavignagno, 
cap al 1160, en una família del patriciat romà, es va formar a l’oratori 
de Sant’Andrea in Coelio sota el mestratge de l’abat Pere Ismael. 

Més tard va viatjar a París i es va formar amb Pere de Corbell, deixeble de 
Pere Llombard, el qual atorgava un paper molt important a l’exegesi. El 
1187, ja a Bolonya, va freqüentar les lliçons de dret civil i eclesiàstic 
d’Uguccione da Pisa i tota la vida va sentir una especial devoció per la 
Summa super decreto.1 De retorn a Roma, Gregori VIII el va promoure al 
sotsdiaconat i, poc després, Climent III el va elevar al cardenalat, amb el 
títol de sant Sergi i Bacus.2 

Les seves primeres obres literàries es poden datar cap al 1195, preci-
sament amb l’obra que el farà més cèlebre: el De miseria humanae conditi-

 
1 La influència d’Uguccione es detecta sobretot en el pes que atorgarà el futur pontífex a 
la plenitud del poder del papat sobre el món temporal (SAYERS: 1994, 45). 
2 Per als anys de formació continua essent essencial Maccarone (1943). Més recents, 
Maleczek (1985) i sobretot Sayers (1994, 10-23). Els estudis clàssics sobre la vida 
d’Innocenci són Tillmann (1954), Amann (1923), Cheney (1976) i el monumental, i 
encara útil, Luchaire (1904-08). 

I 
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onis, enfilall de citacions bíbliques que s’ha conservat en uns dos mil ma-
nuscrits i és considerada una de les obres més divulgades i influents de 
l’edat mitjana.3Aquesta obreta és, en realitat, una reflexió sobre l’home i la 
seva condició a l’ombra del pecat, que havia d’anar acompanyada d’un altre 
tractat complementari sobre l’amor i la gràcia divina, que el pontífex mai 
no va acabar.4 De gran abast, i d’una importància teològica indubtable, és el 
De missarum mysteriis, en el qual Innocenci fusiona la tradició litúrgica 
romana amb la tradició litúrgica parisenca i hi desenvolupa amb especial 
interès la doctrina eucarística.5 Una tercera obra enllaça amb aquest primer 
moment: el De quadripartita specie nuptiarum, que és bàsicament un llarg 
comentari del salm 44 que inicia una recerca sobre les al·legories i les sem-
blances en el llenguatge de la Bíblia.6 

Elegit pontífex el 8 de gener de 1198, de seguida va impulsar un in-
tens programa de reforma religiosa, que va mantenir fins al final de la seva 
vida.7 En el seu pontificat hi ha sens dubte dos moments clau. En primer 
lloc, els episodis d’enfrontament constant amb els Hohenstaufen, que van 
dur a diverses excomunions i que va acabar en el famós diumenge de Bou-
vines (27/7/1214), quan els francesos venceren Otó de Brunswick; en 
segon lloc, Innocenci va deixar una petja importantíssima en la història de 
l’Església amb la celebració del Concili Laterà IV. Pertanyen al programa 
general de reforma d’Innocenci l’aprovació de noves formes de vida religio-

 
3 En conservem una traducció catalana (el Libre del plant de l’hom), publicada per Vin-
cenzo Minervini (1996). El Libre no té cap mena de contacte amb la traducció catalana 
del Commentarium. No només devien tenir orígens diferents, sinó que també anaven 
destinats a públics distints. Es poden llegir informacions complementàries a la traducció 
catalana del Libre en Minervini (1994). 
4 Per a una anàlisi en profunditat dels continguts d’aquest text i dels seus contactes amb 
altres obres d’Innocenci, vegeu el pròleg de Maccarone a la seva edició del De miseria 
(1955, esp. XXXII-XLII), i també Di Pinto (1956) i Bultot (1961). 
5 Vegeu Maccarone (1972, 341-424) i Schneider (1963, 56-58). Podeu llegir aquesta 
obra en el volum 217 de la Patrologia Latina, c. 763-916. 
6 Volum 217 de la Patrologia Latina, c. 921-968. 
7 Segons Jedin (1973), els trets principals del pontificat d’Innocenci seran: a) manteni-
ment de l’ordre en els estats de l’Església, b) defensa contra l’expansionisme nord-sud, c) 
intensificació de la idea de croada i foment de la seva realització, d) control de 
l’heterodòxia i e) reforma integral de l’Església (in capite et membris).  
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sa,8 com la dels hospitalers de Guiu de Montpelher (reclamat a Roma per 
tal de dirigir el gran hospital de Santa Maria in Sassia), els trinitaris de 
Sant Joan de Malta i els humiliats; però ben aviat va tendir cap a una certa 
unificació de costums o va recomanar diversos canvis en l’orientació de les 
regles monacals. En aquest sentit, doncs, l’aprovació de la regla de sant 
Francesc va ser una excepció. El concili va ser també el moment en què el 
papa va poder plasmar d’una manera duradora la seva visió sobre el dret 
canònic i l’organització de l’Església. A més del problema dels religiosos, el 
concili va abordar també el problema dels bisbes (per als quals Innocenci 
va proposar de seguir el model de sant Gregori), el problema del clergat 
secular, el problema de la vida sacramental, etc., fins arribar a completar un 
llarg rosari de reformes.9 

El moment del concili és també el moment en què comença a for-
mar-se el Commentarium in septem psalmos poenitentiales, que, com veu-
rem més tard, degué acabar-se el 1216, el mateix any de la mort 
d’Innocenci. El Commentarium és, conjuntament amb les resolucions del 
concili, el recull de les darreres idees del pontífex, i en certa manera el seu 
testament teològic i doctrinal. 

El Commentarium pertany a una llarga tradició medieval de comen-
taris dels anomenats set salms penitencials (Ps 6, 32, 38, 51, 102, 130 i 
145). Diversos autors de gran prestigi hi van esmerçar els seus esforços 
exegètics: Alcuí de York, sant Gregori, i d’altres, com sant Agustí, sant 
Jeroni, Estrabó o Pere Llombard hi fan referències constants als seus co-
mentaris dels salms.10 Encara que l’origen d’aquesta classificació del saltiri 

 
8 És ben sabut, també, el paper que Innocenci III va exercir en la lluita contra l’heretgia. 
Davant de l’extensió del catarisme i del fracàs del Cister per aturar-lo, Innocenci va confiar 
en la idea de Diego de Acebes i Domingo de Guzmán que calia combatre l’heretgia amb 
vida senzilla i predicació; l’assassinat del cistercenc Pèire de Castelhnou (14/1/1208) va 
dur la tensió al límit i Innocenci va reclamar la intervenció de Felip August. L’esclafament 
de Besiers (21/7/1209) i Carcassona (8/8/1209) va provocar les ires de Pere el Catòlic i el 
conflicte es va anar internacionalitzant. Tot plegat acabarà amb la victòria de Simó de 
Monfort i la desfeta de Muret (1213). Vegeu Sayers (1994, 160-162). 
9 Una visió general sobre el concili Laterà IV en Foreville (1972), Jedin (1973: 272-280) 
i Sayers (1994, 95-101). 
10 Sobre els salms penitencials és essencial Bernini (1953). 
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és incerta, en l’època de Cassiodor (485-580) ja era comuna, perquè en la 
seva Expositio in Psalterium, quan comenta el salm sisè, indica: 
 

memento autem quod hic peniten poenitentium primus est psalmus, sequitur 
tricesimus primus, tricesimus septimus, quinquagesimus, centesimus primus, 
centesimus vigesimus nonus, centessimus quadragessimus secundus (Patrolo-
gia Latina, v. 70, c.60). 

 
Tampoc sabem perquè es van seleccionar només set salms, però 

Cassiodor hi veu un símbol místic: 
 

quos non credas incassum ad septenarium numerum fuisse perductos, quando et 
maiores nostri septem modis peccata nobis posse dimitti dixerunt: primo per 
baptismum; secundum per passionem martyrii; tertio pro eleemosinam; quarto 
per hoc quod remittimus peccata fratribus nostris; quinto cum converterit quis 
peccatorem ab errore viae suae; sexto per abundantiam charitatis; septimo per 
poenitentia (ibidem). 

 
 Sigui quina sigui la raó d’aquesta divisió, l’edat mitjana va acollir i 

venerar els salms penitencials i es recomanaven constantment per a l’oració 
i l’estudi.11 Els salms penitencials, en paraules de Landolf de Saxònia, són 
aquells en què «invenies intimam confessionem peccatorum tuorum; et 
integram deprecationem divinae atque dominicae misericordia».12 

Innocenci, que s’inspira en aquesta tradició, construeix el comentari 
a partir de dues fonts exegètiques fonamentals: l’Expositio in septem psal-
mos poenitentiales de sant Gregori (Patrologia Latina, v. 79) i el Com-
mentarium in psalmos de Pere Llombard (Patrologia Latina, v. 91). Del 
primer, n’adopta la divisió per capítols i alguns arguments teològics; del 

 
11 És evident, però, que «benchè per l’uso che ne ha fatto la Chiesa, i sette Salmi tradizio-
nali si possano giustamente considerare ‘per excellentiam poenitentiales’ […] non e difficile 
accorgersi che nel Salterio, oltre quei sette, ve ne sono anche altri» (BERNINI: 1953, XV). 
Bernini allarga la consideració de salms penitencials a un total de disset salms, dividits 
en tres blocs: a) salms amb demandes individuals (Ps 19, 25, 32, 38, 39, 40, 41, 51, 69, 
130, 143), b) salms amb demandes col·lectives (Ps 79, 90, 106); c) salms en què es fa 
referència al pecat ja totalment perdonat (Ps 65, 85, 103). En aquesta classificació, 
doncs, no s’hi consideren alguns dels salms penitencials tradicionals (com ara 6, 102, 
145; assenyalo en negreta els que s’hi inclouen). 
12 Al ‘Praefatium’ del seu Expositio in psalterium (cito de BERNINI: 1953,XV). 
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segon, l’engranatge en parts, l’argumentació general i, en definitiva, bona 
part de la lletra. L’obra es compon d’un pròleg, en què passa revista a aspec-
tes generals (numerologia, oració, etc.), i de set grans blocs dedicat als set 
salms, dividits en capítols dedicats a cadascun dels versicles. Aquests capí-
tols exegètics són en general poc sistemàtics i la doctrina pot acumular-se 
només en un o dos versicles, mentre que l’altra part del capítol són essen-
cialment comentaris de similituds o cadenes de citacions bíbliques que 
reforcen els arguments donats.13 

 La difusió del Commentarium encara espera un estudi de con-
junt. Els més de vint testimonis que vaig poder documentar en la meva 
tesi de doctorat —i que ara les recerques més recents fan arribar a una 
cinquantena—, donen fe de la difusió d’aquesta obra exegètica, potser a 
l’ombra de l’èxit del De miseria. El cert és que la importància del De mi-
seria i d’altres obres d’Innocenci, especialment els seus sermons i les seves 
obres jurídiques, han condemnat a una certa marginalitat aquest comen-
tari dels salms. Sembla evident, a més a més, que la Patrologia Latina, on 
el Commentarium figura entre les obres de paternitat dubtosa, va tenir 
una gran responsabilitat en aquest estat de coses.14 

 Hem d’agrair a l’atenció que monsenyor Michele Maccarone va 
dedicar a la figura d’Innocenci III una inflexió decisiva en aquesta situa-
ció. Maccarone, a qui es deuen els estudis més importants sobre la teologia 
i la història del pontificat d’Innocenci III (ara recollits en MACCARONE, 
1972), va fer un gran esforç per situar el Commentarium en connexió amb 
el conjunt de l’obra i va plantejar diversos interrogants sobre la seva ads-
cripció als dubia perquè, tant des d’un punt de vista d’història del text com 
pels continguts, el Commentarium havia de ser indubtablement d’Inno-
cenci III. La clau va venir de l’exemplar vaticà del text, el qual conté un 
èxplicit fonamental: 

 
13 L’autor confessa que ha escrit el llibre robant petits moments a les seves ocupacions. 
El caràcter asceticomoral i de meditació personal fa que el Commentarium no contingui 
argumentacions complexes, sinó una síntesi doctrinal dels problemes que fa aflorar la 
lletra i la interpretació al·legòrica de cada salm (MONTI: 1961, 459). 
14 Els dos estudis clàssics de Lubach (1993) i Spicq (1944) dediquen un espai migradís-
sim a Innocenci III i gairebé sempre lligat amb l’ús intensiu de la numerologia (LUBACH: 
1993, 1-40). 
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Explicit tractatum Innocenij ·papae· III quem composuit super VII psalmos 
poenitentiales · anno domini Mº CCº XVJº. Pontificatus at sui XIXº mense 
aprilis et in uigilia pasche ·Vº· jdus mensis predictis literal (sic) 
dominicalis ·b· Sed translatus est apud populetum . Anno dominj Mº CCº XXJº. 
Benedictus sit quod hoc scripsit. 

 
L’atribució de l’obra, doncs, estava assegurada i també es podia datar 

amb precisió: es va acabar d’escriure el 19 d’abril de 1216, pocs mesos 
abans de la mort del pontífex. És, doncs, una obra de senectut, que retorna 
en alguns moments a l’esperit i la lletra de les obres de joventut, especial-
ment el De miseria. L’exemplar vaticà és del segle XIV i reprodueix, en rea-
litat, el colofó d’un manuscrit que va ser copiat el 1221 «apud Populetum», 
topònim que és probable que faci referència al monestir cistercenc de Po-
blet. Si la identificació es confirmés, permetria de defensar que Poblet ja 
tenia una còpia del Commentarium cinc anys després de la mort 
d’Innocenci III.15 La tradició directa de l’obra té encara un cens provisio-
nal: dels quinze manuscrits que vaig poder censar, quatre es troben en bi-
blioteques de la península Ibèrica, quatre més a França, dos a Anglaterra i 
un a Alemanya, Bèlgica, Vaticà, Txèquia i Suècia respectivament.16 Alguns 
testimonis duen al final dues obretes: l’una, molt semblant a un capítol del 
De miseria (‘Declaració de les penes d’infern’); l’altra, una suposada Taula 
que resumiria el contingut del comentari, atribuïda pels catàlegs a Pere de 
Tarantàsia. Per estil i continguts, la primera de les obretes és certament 
innocentina, o bé un resum fet a partir d’algun pas del De miseria o del 
Commentarium.17 La segona, que només apareix en índexs antics, sembla 
fruit d’una confusió. En molts dels manuscrits compareix una mena de 
taula, d’un parell de folis, dels llocs més importants del text. Aquest índex 

 
15 Monti (1961), en la seva laurea, dirigida per Maccarone, va aprofundir en els problemes 
teològics de l’obra i les seves connexions, tant amb la teologia del seu temps, com amb la de 
les altres obres d’Innocenci. L’estudi de Monti, que vaig tenir constantment en compte en 
Martí (1999), continua essent l’únic estudi de conjunt sobre el Commentarium. 
16 Un primer cens dels testimonis llatins es pot llegir en Stegmüller (1950-80, v. 3, núm 
4005) i la entrada corresponent en el Supplementum. 
17 El manuscrit català de l’Exposició també reprodueix aquest Declaració de les penes 
d’infern i les beatitus de paradís al final del text, i la vaig incorporar a la meva edició 
(MARTÍ, 1999, 362-364). 
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en qüestió es limita a repetir els termes clau del comentari (poenitentia, 
foeditas, etc.) i a anotar-hi al costat la referència per a la carta o foli en què 
es troba. Té tot l’aspecte, doncs, de ser una mena de sumari realitzat pels 
mateixos amanuenses i potser no hi ha cap indici que n’asseguri la paterni-
tat a Tarantàsia. 

Quan vaig redactar la meva tesi (MARTÍ, 1999), a manca d’un estudi 
sobre la tradició llatina, vaig controlar el text català amb l’edició publicada 
en la Patrologia Latina (a) i amb altres testimonis que tenia a l’abast, sense 
cap voluntat d’establir un text crític llatí sinó de manera instrumental, per 
orientar-me a l’hora d’intervenir sobre el text català o comentar la traduc-
ció. L’exemplar de col·lació base va ser el testimoni vaticà (R), col·lacionat 
amb els toledans T1iT2. El resultat d’aquest control sistemàtic del text de a 
es pot resseguir fàcilment en Martí (1999, apèndix I-LXXXV). Essencial-
ment, la tradició llatina no presenta gaire complexitat i es pot reconstruir 
sense problemes greus. En els casos de conflicte entre el text català i a, R 
sempre va proporcionar una solució satisfactòria. I en els pocs casos en què 
no era així, l’errada era atribuïble a la tradició catalana. En el text llatí editat 
en apèndix vaig adequar el text de a al repartiment en capítols, la puntuació 
i l’aparat bíblic del text català, i finalment vaig situar en notes a peu de pla-
na els llocs crítics llatins que tenia l’esperança que facilitessin la feina dels 
futurs editors del text llatí (que vint anys després encara s’ha de consultar 
en la Patrologia).18 

Tot i que el ductus del manuscrit català és excel·lent (s’assembla a 
un breviari o a un llibre d’hores), l’atenció del copista, o del seu antígraf, és 
variable i provoca salts sovintejats, generalment per homoiotèleuton, que 
obliguen a esmenar petits detalls de manera contínua i enfarfeguen l’aparat. 
La col·lació del text llatí i català, doncs, dona poques sorpreses i serveix 
sobretot per a assegurar l’autenticitat del text català quan el testimoni 

 
18L’edició de la Patrologia ara es pot consultar en línia (amb reproduccions fotogràfi-
ques amb OCR) en els Documenta Catholica Omnia: 
 https://www.documentacatholicaomnia.eu/04z/z_1198-
1216__SS_Innocentius_III__Commentarium_in_Septem_Psalmos_Poenitentiales_[
Incertus]__MLT.pdf.html (darrer accés: 3 de juliol de 2021). Vegeu ara la traducció 
italiana del Commentarium, amb el text de la Patrologia acarat, però sense cap nota ni 
comentari, a càrrec de Stanislao Fioramonte (2007). 
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llatí de base a presenta un salt. Tanmateix, en altres ocasions s’observa 
una tendència molt clara, bàsicament en lliçons equipol·lents, que permet 
d’emparentar el testimoni català amb el manuscrit R i allunyar-lo de les 
solucions de a + T1. No sembla però, com ja he dit, que la recensió llati-
na presenti esculls insalvables, sinó més aviat petites alternatives en vari-
ants adiàfores i alguns errors singulars. 

 
2. LA TRADUCCIÓ CATALANA DEL COMMENTARIUM 

La versió del dominicà Joan Romeu s’ha d’emmarcar en el doll de 
versions de tema religiós fetes a la Corona d’Aragó en el pas del Tres-
cents al Quatre-cents, que té el seu punt culminant durant el regnat de 
Martí I.19 La versió del Commentarium (Exposició dels salms penitenci-
als) té com a finalitat l’edificació espiritual d’un home de gran influència, 
el mestre de l’Orde de Santa Maria de Montesa, Berenguer March.20 Joan 
Romeu, que per formació coneix perfectament el text i els seus proble-
mes, és un traductor més que acceptable, però el seu zel per la literalitat i 
la por d’intervenir massa en la traducció van proporcionar un text a vega-
des difícil de llegir. Les dificultats provenen també de la banda 
d’Innocenci i del fet que el seu comentari és més una combinació i juxta-
posició de citacions i petites glosses, que no un discurs articulat que per-
meti el lluïment del traductor. La literalitat, doncs, és doble i problemàti-
ca: seguir la lletra i el sentit del text d’Innocenci («l’estil de l’actor seguint 
tota ora»), i al mateix temps mirar de reflectir amb precisió els versets 
glossats de l’Escriptura. La feina del dominicà, doncs, ha consistit a man-
tenir la lletra i el fons, amb un important esforç per contextualitzar i ex-
plicar. Amb aquesta intenció Romeu farceix la seva traducció de petites 
glosses o comentaris explicatius de diverses menes, i, també, en un esforç 

 
19 Per a una visió de conjunt del panorama català, vegeu Badia (1991, 41): «les iniciati-
ves dels monarques de la casa de Barcelona i d’altres personatges encimbellats posen en 
marxa una vertadera allau de traduccions d’autors antics. A partir dels anys de Joan I i, 
sobretot en els del seu germà i successor Martí I, s’intensifica l’activitat en aquest camp». 
I també Badia et al (2014), Cabré & Ferrer (2012) i Cabré et al. (2018). Un bon estudi 
de conjunt sobre les tècniques de traducció en Wittlin (1991). 
20 La traducció es conserva en un unicum: el manuscrit 70 de la Biblioteca de la Univer-
sitat de Barcelona, del pas del segle XIV al XV. Vegeu-ne la descripció codicològica en 
Martí (1999, 36-41) i més recentment en Avenoza (2016). 
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per restar fidel a la llengua sàvia i evitar el compendi o pèrdua de contin-
guts que suposa el pas als vulgars, omple el text dels famosos binomis 
sinonímics (WITLIN, 1991). 

Joan Romeu encapçala el text amb una endreça en la qual dona di-
verses informacions contextuals i culturals.21 Extraient-ne les idees prin-
cipals: el mestre de Montesa «havia sobiran voler de saber e entendre la 
postil·la sobre los set psalms penitencials feta per papa Innocent tercer», i 
en va encarregar una traducció ja que l’obra era difícil de llegir «per la 
gran profunditat de sciència e gran dificultat de entendement», cosa que 
comporta que «la sentència en ella contenguda no era per molts, major-
ment per les persones llegues, axí clarament entesa». La competència del 
llatí que comportava i les complicacions exegètiques i teològiques del text, 
doncs, n’aconsellaven una traducció al vulgar. Seguint també una etiqueta 
habitual, Joan Romeu es declara «insuficient a declarar, expondre e mani-
festar lo tresaur spirital qui en la dita postil·la sots térmens scurs, alts e 
ben clausulats encorporat o amagat estava». I afegeix que el text 
d’Innocenci té «térmens scurs», és a dir de mal traduir pel contingut teo-
lògic, i «alts e ben clausulats», és a dir amb dificultats estilístiques impor-
tants, però que emprèn la labor «per manament e assídua instigació del 
dit senyor maestre», el qual —i aquesta idea és repeteix dues vegades en 
el pròleg— «aquest tresaur a tots egualment ésser clar e manifestat fort 
desijava». El procediment de traducció va consistir a «reduhir, de mot a 
mot, de latí en romanç [… ] l’estil de l’actor seguint tota ora» i, més en-
davant, assenyala també que l’ha «scrit e arromançat sots breu compen-
di». El pròleg es tanca amb la consuetudinària petitio benevolentiae, en la 
qual Romeu aprofita per glossar breument les virtuts dels salms peniten-
cials. 

Des del punt de vista crític el pròleg no és especialment original i 
hi retrobem la tòpica habitual. En primer lloc la qualificació del llatí com 
a llengua difícil, profunda en els continguts i complexa en les formes 
(també per a aquelles persones que en tenen algun coneixement). Ja ho 
indicava Jaume Conesa en la seva traducció de les Històries troianes: 
traduïa per a algú que coneixia prou el llatí, «car per la subtilitat dels la-

 
21Vegeu l’edició del pròleg en Martí (1999, 5-6). 
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tins segons los quals les dites històries són compostes dehia que no les 
podia perfetament entendre» (PERUJO MELGAR: 2015, 13; vegeu també 
NADAL: 1992, 20 i PRATS: 1983, 29-31). Aquest és un problema sentit i 
compartit per altres vulgaritzacions romàniques.22 Allò que Romeu ano-
mena «breu compendi» seria, doncs, la reducció de sentit i d’estil que 
comporta la traducció de la llengua sàviaen el pas al vulgar.23 

El traductor insisteix en l’aspror de la feina i en el fet d’haver estat 
instigat repetidament per acabar la seva tasca. Crec que aquesta actitud, a 
més del tòpic, reflecteix un estat d’ànim dels traductors, especialment els 
religiosos, davant de la divulgació de coneixements inadequats per als 
laics poc preparats. Aquest instint de protecció enllaça perfectament amb 
la preocupació d’Antoni Canals per l’accés a l’alta cultura teològica de 

 
22 Per exemple, Jean Daudin, en la seva traducció del De Remediis, apunta: «Combien 
que en moult de choses le langage françois ne soit pas grandement differant du latin, 
nientmoins y il à tres grant foison de mos latins que à peine pevent estre dis ou ne 
pevent estre dis en françois qu’ilz perdent l’eloquence et l’aornement du latin» (cito de 
LUSIGNAN: 1986,149). L’acarament de llatí i vulgar en els pròlegs té una llarguíssima 
tradició de «complexe d’infériorité dont ils sont atteints au regard d’une langue parfaite. 
Point de mots assez forts pour vanter l’excellence d’un langage qui tire sa gloire de son 
ancienneté, de son universalité et de sa ‘brièveté’» (BÉRIER: 1983, 256). Com afirma el 
traductor Laurent de Premierfait: «aucuns qui ce livre verront mis en langaige de France 
diront, comme je pense, que la majesté et la gravité des paroles et des sentences sont 
moult humiliees et amendries par mon langaige vulgar qui par necessité de motz est 
petit et legier» (ibidem). També Enric de Villena afirmava quelcom de semblant: «por 
mengua de vocablos, non se pueden tan propiamente significar los conceuimientos 
mentales segund en la latina lengua se fazer pueden» (pròleg a la trad. de l’Eneida, cito 
de MORREALE: 1959, 8). 
23 «La forma amb què els nostres traductors medievals, requerits generalment per per-
sones d’autoritat, resolen aquestes dificultats és la que resulta d’aplicar el mètode de la 
versió verbum verbo […] La diversa aplicació d’aquestes tècniques va ser motiu també 
ben aviat de justificar també diverses versions d’un mateix text […] Lentament, en 
l’ànim dels traductors medievals s’anava obrint pas, al costat del reconeixement de 
l’alteritat de la superioritat del llatí, la consciència del geni propi del romanç» (NADAL 

& PRATS: 1982-96, vol. 2, 191-192). Sobre aquesta darrera afirmació, vegeu Monfrin 
(1963) i també l’estudi de Lola Badia (signat com a Digna Vallvé 1984) sobre les idees 
traductològiques d’Arnau d’Alfarràs. 
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persones no gaire preparades,24 i proporcionaria el fil roig de la definició 
del lector ideal de les obres de Francesc Eiximenis: «persones simples e 
legues e sens grans letres».25 La traducció al vulgar facilitava l’apropament 
dels llecs a matèries difícils sense els controls i filtres necessaris que els 
frares postulaven en la seva forma d’entendre la divulgació.26 Calia, doncs, 
una orientació que corregís les desviacions dels qui tenien un afany exces-
siu que anava més enllà del que pertocava a un llec.27 

El traductor, doncs, havia de vetllar per donar un text correcte no 
només en sentit gramatical sinó també doctrinal («lo tresaur spirital qui 
en la dita postil·la sots térmens scurs, alts e ben clausulats encorporat o 
amagat estava»). Aquesta correcció i orientació s’aconseguia mitjançant 
petites glosses que cenyien la interpretació dels conceptes difícils. En 
qualsevol cas, però, seguint una tradició ben assentada Romeu va traduir 

 
24 En el pròleg del De providència explica qui són aquests devots cortesans. El primer de 
tots és el rei Martí, el qual «una veguada me entreliguaçà axí ab una qüestió que·m féu 
del temps de la mort de Jesuchrist, e pigà’m axí ab la instància, que·m donà tant appa-
rent, que un gran temps stiguí entre mi mateix» (RIQUER: 1935, 86). Efectivament el 
rei Martí, que els mateixos contemporanis qualificaven de massa devot, contribuí de 
manera decisiva a crear un ambient amb preocupacions religioses a la cort. Per dir-ho 
amb paraules de Jordi Rubió i Balaguer: «En el regnat del rei Martí, anomenat ‘lo eclesi-
àstich’ per un cronista que recull una tradició contemporània […] la nota religiosa és la 
predominant en les lectures i afeccions del monarca. Els seus consellers eclesiàstics li 
escrivien amb una llibertat que sembla més aviat pròpia del secret de confessionari que 
no de la correspondència oficial» (1984, 241). 
25 X. Renedo, seguint una pista d’A. Hauf, ha proposat l’existència «d’un públic laic, 
format per membres de les classes urbanes benestants i també per membres de la noble-
sa i de la casa reial, amb una notable curiositat teològica i filosòfica» (RENEDO: 1992, 
vol. 1, p. CCLXVIII). 
26 «E, en aytals qüestions, és major perill entre els hòmens de paratge, per ço com ligen 
molt e tots los libres adés seran vulguaritzat, e per ço com conversen ab molt abte hom, 
e per la rahó natural en què habunden» Canals, De providència (RIQUER: 1935, 86). 
27 Aquests cops de timó es poden detectar, per exemple, en l’adaptació catalana de la 
Summa teologica eiximeniana a la seva Vida de Jesucrist: «en el text català […] es ten-
deix a simplificar, a resumir els punts i a suprimir dins el possible el vocabulari massa 
especialitzat. […] Eiximenis parafraseja lliurement els conceptes, traduint-los de la 
forma més directa i comprensible al poble, com faria qualsevol predicador» (HAUF: 
1990, 159). Sobre la necessitat d’adaptar per als llecs els grans continguts teològics, 
vegeu Hauf (1990: 207-209). 
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verbum verbo, no solament a causa de les dificultats lingüístiques, sinó 
també per les restriccions interpretatives amb què convenia oferir un text 
d’exegesi bíblica. L’actitud de Romeu és sorprenent perquè, encara que el 
text tingui moltíssimes glosses per a ajudar a la comprensió literal, rares 
són les vegades en què el teòleg va intervenir per explicar un terme difícil 
o glossar un fragment perillós, en una actitud que s’adapta perfectament 
al que ell mateix va indicar en el pròleg. 

El que més crida l’atenció en la traducció de Romeu és la seva lite-
ralitat. N’acabem de veure les raons: en general el traductor no gosa allu-
nyar-se massa de la frase llatina, i això fa que en determinats moments, 
com veurem, hi trobem fragments llatinitzants o encara amb una vesta 
absolutament llatina; en altres passos, però, la prosa de Romeu és perfec-
tament reeixida i l’equilibri entre la literalitat i la llegibilitat és extraordi-
nari.28 
 
3. JOAN ROMEU, BERENGUER MARCH I ALTRES PERSONATGES RE-
LACIONATS AMB LA TRADUCCIÓ 

La reconstrucció de la biografia de Joan Romeu no ha tingut fortuna. 
Del seu origen, la seva formació i la seva personalitat, n’han pervingut po-
ques pistes i les llacunes són més importants que les dades certes. L’única 
font per a l’estudi de la seva persona continua sent l’article del pare Coll 
(1949) i les aportacions més recents repeteixen essencialment les seves in-
formacions sobre les aparicions del dominicà en les actes dels concilis pro-
vincials de l’orde a Aragó (COLLELL: 1965, 248-249; ROBLES: 1972, 149; 
REINHARDT & SANTIAGO-OTERO: 1986, 209).29 Fora de la documenta-
ció dominicana, encara no s’ha pogut trobar cap rastre de Romeu.30 Com 
que els infants professaven en el convent més proper al seu lloc de naixe-

 
28 L’única referència comentada que en conec són les notes escadusseres que Wittlin va 
dedicar a la traducció del salm sisè: «El text bíblic és citat tant en forma de lemes com 
en referències a l’original dintre del comentari. Sovint és possible, doncs, trobar un mot 
traduït dues o més vegades. [Aquestes variacions] mostren que per a Joan Romeu no 
existia encara un text català ‘oficial’» (WITTLIN: 1991, 42). 
29 Vegeu també el Repertorio de historia de las ciencias eclesiásticas de España, vol. 3, p. 
106 i Kaeppeli (1970-80, núm. 2620). 
30 Basant-se el seu currículum acadèmic va sostenir que «fué notable religioso de su tiem-
po [...] se nos antoja de una excessiva modestia» (COLL: 1949, 36). 
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ment, Coll afirma que «le tengo por hijo de hábito del convento de Ge-
rona y natural de su comarca» perquè la primera documentació prové de 
les actes del capítol provincial dominicà de 1366, en què se’l llista com a 
estudiant de segon any de lògica al convent de Sant Domènec de Girona 
—feia, doncs, poc més de dos anys que havia ingressat en l’orde i per tant 
degué néixer cap al 1340 (COLL: 1949, 32). 

En les actes del concili de 1368, que tingué lloc a Tarragona, el 
trobem adscrit al convent de Lleida (COLL: 1949, 32). L’any següent el 
capítol de Barcelona el localitza a Lleida estudiant l’últim any de lògica 
(COLL: 1949, 32). El 1370 el capítol de València l’envia a Mallorca a 
estudiar ciències naturals (COLL: 1949, 32). L’any següent el concili de 
Sant Mateu el situa al «Studium Naturarum» barceloní, cursant segon 
de Filosofia (COLL: 1949, 33). Finalment, les actes del capítol de Sara-
gossa, 1372, el localitzen al convent de Barcelona com a lector de lògica 
(COLL: 1949, 34). 

Seguint el currículum habitual de l’època «dos años debió enseñar 
lógica [...] según costumbre, y suponiendo que cursara cuatro años de 
Teología y enseñara dos años de Filosofía debió terminar completamente 
su carrera hacia el año 1380» (COLL: 1949, 34). Efectivament, les actes 
que va exhumar Robles (1985) permeten de situar-lo com a substitut al 
convent de París (Osca 1378)31 i, encara, se’l proposa per a ser enviat en 
l’estudi general de París el 1381 (Xàtiva 1379).32 El capítol general dels 
predicadors d’Avinyó el situa el 1386 «ad legendum Sententias» a París. 
El pare Coll, però, afirma que «mucho dudamos que fuera aquel año al 
Estudio de París», perquè durant aquests anys la província d’Aragó se-
guia l’obediència de Roma (COLL: 1949, 34). 

 
31 El 1378 és nomenat substitut de Pere Moliner a l’Estudi de París: «pro tertio anno 
quantum nostra interest assignamus ad idem Studium pro natione Cathaloniae fr. 
Petrum Molinerii, ad quem si contingerit impedivi ponimus ibidem loco ipsius fr. 
Joannem Romei» (ROBLES: 1985, 230). 
32«Assignamus ad Studium Parisiense pro anno presenti. [...] Item pro anno inmediate 
sequenti assignamus ad item studium pro natione Cataloniae fr. Joannem Romey, et pro 
natione Navarrae ipsis redentibus sic quod eis in futurum nullum praejuditium generetur 
fr. Dominicum Galindo, quod si contigerit impedivi instituimus eis fratres Bernardum 
Dulcis et Petrum de Turo» (ROBLES: 1985, 230). 
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En qualsevol cas, si Romeu va estar-se uns anys a París —cosa 
possible, tenint en compte el currículum del dominicà—, va haver de 
tornar en algun moment entre el 25 de juliol de 1382 i el 8 de març de 
1409, dates entre les quals Berenguer March, comanditari de la traduc-
ció, va ser mestre de l’orde de Montesa.33 

La datació de la traducció és delicada perquè, com ja hem dit en 
parlar del manuscrit, les dues dates frontissa serien 1382 i 1404. Si Ro-
meu hagués cursat realment els seus estudis tal com els tenim documen-
tats, podríem perfilar una mica més la datació i acostar la data post quem 
a finals dels anys vuitanta. Preguntes com on es va fer la traducció o en 
quin moment hauran de quedar ara com ara sense resposta perquè la 
documentació consultada no permet de respondre-les amb seguretat. 

Berenguer March, III del llinatge, era germà dels poetes Pere i 
Jaume March. Com confirma el testament de Pere II, encara no havia 
nascut el 1338. En la línia valenciana de la família, a la qual pertany tam-
bé el seu germà Pere, la personalitat de Berenguer va tenir una importàn-
cia excepcional perquè el 25 de juliol de 1382 va ser elegit mestre de 
l’Orde Militar de Santa Maria de Montesa. És una de les altes dignitats 
en l’estructura de poder del regne i per a la seva elecció Berenguer va ha-
ver de superar l’oposició del rei Pere III, el qual havia proposat un altre 
candidat: Ramon de Vilanova. Els atots de Berenguer devien ser de pes 
perquè, tot i aquesta competència i el setge militar que el rei va imposar al 
convent de Sant Mateu, Pere III va acabar acceptant l’elecció el 29 de 
setembre. Com explica Áurea Javierre, el rei va explicar les seves raons 
«en un expresivo documento en el que, después de alabar sus grandes 
dotes de sabiduría y prudencia, admite su excelente preparación para el 
gobierno de la orden y le prometió, bajo juramento, no seguir apoyando 

 
33 En els estudis d’història literària les primeres referències venen de Gröber, que el situa 
entre els «Kommentaren der heil. bücher … welche sich auf Verlangen des Fr. 
Berenguer March, odernmeister von Montesa (1392-1409) ‘tralladada de lati en 
romanç per frare Joan Romeu del orde dels frares preycadors’. Ein Hs. diesen letztren 
Übersetzung befand sich im Kloster von San Francisco de Barcelona» (1897, 93). Ve-
geu també les referències a Rubió Balaguer (1984, 242) i Ruiz Calonja (1954, 113). 
Corminas (1849: 227) afirma també, sense aportar cap dada que ho provi, que Joan 
Romeu també és l’autor d’una obra titulada Tuba sacerdotalis, de la qual res no sabem. 
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las pretensiones de Raimundo de Vilanova e incluso hacerle desistir de 
ellas» (JAVIERRE MUR: 1968, 121). És a dir que el rei, de donar suport 
incondicional a Vilanova i ordenar a Aznar Pardo de la Casta que asset-
gés el castell de Montesa, passa a tractar despectivament el seu defensat. 
Tant és així que el 21 de setembre promet imposar-li «silencio perpetuo» 
a canvi d’una generosa aportació de 23.000 florins amb què l’orde havia 
de contribuir a la campanya de Sardenya.34 

 L’accés a aquesta dignitat és el resultat d’una carrera ascendent de 
la família March en el terrer valencià. Berenguer ja participava de ben jove 
en diverses responsabilitats polítiques: possiblement havia estat batlle de 
Tamarit35 i de ben segur comanador d’Onda, d’Ares (com apareix a les 
corts de Montsó de 1375-1376), de Perputxent i de Xivert. Va participar 
amb regularitat a les corts del regne (1382-1384, 1401-1407), sovint al 
costat d’altres membres significats de la seva família. Curiosament, el 
1384 ofereix a la cort armar una galera contra els sarraïns i sis anys des-
prés l’acusen d’haver-se gastat aquells diners en afers poc clars (DÍAZ 
BORRÀS: 1993, 287). Potser a causa d’aquests episodis tèrbols, o de les 
pretensions de les poblacions contra l’orde, va tenir continus conflictes 
amb els seus feudataris (Onda 1393, Vilafamés). Com a gestor, però, s’ha 
de remarcar el paper principal de l’orde en el desenvolupament de la ra-
maderia i l’agricultura del Maestrat (CHINER: 1995, 37). 

El 1396, mentre es trobava a Castelló d’Empúries, va arribar-li un 
interdicte que el confinava a la ciutat de Girona, de la qual no podia sor-
tir fins que el Consell no decidís sobre la seva persona.36 Se l’acusava 

 
34 La biografia de Berenguer March ha estat reconstruïda per Chiner (1995), gràcies a 
les traces que la seva posició i especialment el seu mestratge han deixat en la documen-
tació. Hi remetem per a totes les referències d’aquest apartat.  
35 Així ho proposa J. Pujol: «és possible [...] que sigui aquest mateix personatge el Be-
renguer March que el 29 d’octubre de 1359 exerceix com a batlle del castell de Tamarit 
(veg. CDI, 45: ACA, Cartes reials de Pere III, caixa 31, carta 658)» (1994, 83n). 
36 «Contra lo Maestre de Muntesa. E primerament sia interrogat si sab o ha hoyt dir que 
lo maestre de Muntesa, axi per propri profit seu com per favor de sos amichs com encare 
en dan dalguns as qui el no volia be, haie consellat o fet consellar al dit senyor o senyora de 
fer torts e injusticies, axi en apropiar se o fer se apropiar e donar o fer donar a sos compli-
ces e sequasses alguns bens, drets, regalies e jurisdiccions. Interrogat si sab o ha hoyt dir 
aquell desus dit maestre haia consellat al dit senyor o senyora malament e falsa de no tenir 
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d’«apropiar se o fer se apropiar e donar o fer donar a sos complices e se-
quasses alguns bens, drets, regalies e jurisdiccions», és a dir de nepotisme i 
tracte de favor. Si comparem aquesta llista amb la dels altres encartats, als 
quals s’acusava, entre altres delictes, de conspiració contra el monarca, les 
càrregues contra el mestre de Montesa semblen menors i lligades exclusi-
vament a delictes de caràcter econòmic i de mala administració. Poc 
temps després, però, el 7 de desembre de 1398, ja havia estat absolt de 
tots els càrrecs, i el 13 d’abril de 1399 el trobem en la cerimònia de coro-
nació de Martí I, en la qual se’l va adobar cavaller, amb setze frares de la 
seva companyia, i va dur la senyera reial, dignitat no pas petita i que de-
mostra que, malgrat l’ensurt de 1396, havia recuperat tot el seu poder i se 
situava també com a conseller del rei. 

Deu anys després, el 8 de març de 1409, Berenguer March va mo-
rir al convent de l’orde a Sant Mateu. La seva successió també va ser con-
flictiva perquè s’hi van enfrontar dues faccions: l’una, defensada pel mo-
narca, proposava Guillem Alemany de Cervelló; l’altra, elegida pel capí-
tol, Nicolau de Próixida. El conflicte es va anar mantenint fins a la sen-
tència arbitral de Bonifaci Ferrer (1410), que nomenava mestre Romeu 
de Corbera. Josep Pujol insinua encertadament que la gestió patrimonial 
de Berenguer «involucra directament Lluís March» (PUJOL: 1991, 84). 
Efectivament, en algunes de les anotacions del Registre de cartes de l’orde 
conservat a l’Archivo Histórico Nacional apareix repetidament Lluís 
March en connexió amb el patrimoni de Berenguer relacionat amb en les 
terres de l’orde, i per tant no es fa gens estranya l’afirmació de Samper 
que el 22 de juny de 1386 Berenguer va nomenar Lluís March com a lloc-
tinent general de l’orde al Maestrat. Sembla que va ser la implicació de la 
família en la gestió de l’orde el que va ocasionar més problemes al mestre, 

 
lo dit senyor corts o parlaments general a sos pobles, desviant la dita cort o parlament a fi 
que el romangues en liga o colligacio e consell del dit senyor e per ço que l dit senyor rey o 
reyna fahessen ço que el dit maestre volgues, les quals coses cessaren si cort general o par-
lament general se tinguessen, e totes les dites coses feya e consellava lo dit maestre en gran 
e irreparable dan del dit senyor, regnes e terres seus e de tota la cosa publica» (7/12/1398), 
Procés contra consellers, domèstics i curials de Joan I, ACA, reg. 2273, ff. 128v i 
ss.VegeuMitjà (1957-58,390-391). 
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i aquests conflictes legals s’allargassen sobre els seus beneficiats un cop el 
mestre ja és mort.37 

Un dels volums que el notari anota en l’inventari de llibres de Pere 
March és precisament el Commentarium in septem psalmos poenitentia-
les, que com ha remarcat Lluís Cabré (1994, 42) forma part d’una línia 
de lectures asceticomorals present entre els llibres del poeta.38 I cal tenir 
en compte també que, com indica Chiner, els volums d’aquesta biblioteca 
en bona part «passarien a formar part de la biblioteca d’Ausiàs» (1995, 
165).39 
 
4. NOTES SOBRE EL LÈXIC DE L’EXPOSICIÓ 

 En aquest apartat recullo alguns dels mots estranys o poc docu-
mentats que Joan Romeu va emprar en l’Exposició. En alguns casos són 
llatinismes directes, però en molts altres es tracta d’usos reculats de do-
cumentacions que fins ara es consideraven tardanes. Per fer més fàcil la 
comprensió de l’ús del mot, reprodueixo breument el fragment en qües-
tió, a partir de la meva edició de 1999. Els ítems estan ordenats alfabèti-

 
37 S’ha documentat entre 1409 i 1412 Lluís March cobrant impostos a les batllies de 
Sant Mateu, Càlig, Traiguera, la Jana, Canet, Rossell, Xert i Castell, benefici que li 
havia atorgat en vida Berenguer March. La vídua de Lluís March, Violant Sentbreç, va 
cobrar durant els anys 1409, 1411 i 1413 cinquanta lliures d’un censal a càrrec del mes-
tre de Montesa. Finalment, el 5 de setembre de 1413, Ramon de Torrelles, Jaume 
March i Lluís March donen poders a Hug de Corbera per a cobrar els censals d’Onda i 
Vilafamés. Per a aquestes notícies, vegeu CHINER: 1995, 264. 
38 Llegim a l’inventari de Pere March IV (16/6/1391): «Item fo atrobat un libre de 
paper ab cubertes de pregamí cubert de aluda vermella appellat Ignocent» ; i més enda-
vant «Item hun libre vermell de paper ab cubertes de fust cubert d’aluda. Nota de Igno-
cent sobre los psalmps». Crec, com ja apunta Cabré (1993, 40), que es tracta del De 
miseria i del Commentarium encara, possiblement, en la seva versió llatina. Recordem 
de passada com el De miseria va influir en l’obra de Pere March: vegeu les notes de 
Cabré a Al punt c’om naix comença de morir (CABRÉ: 1993, 131-139), que segueixen 
essencialment la identificació de la font de Josep Romeu Figueras (1983). 
39 Ausiàs posseïa ja el text en la versió encarregada pel seu oncle. Efectivament, en 
l’inventari fet a la mort d’Ausiàs March (1458), hi retrobem el volum del Commentari-
um: «Item hun libre en paper cubert de fust ab aluda groga en pla son Esposicions dels 
Salms». Apuntem aquí que Jaume Torró (1996, 114-119) ha emparentat el Càntic 
espiritual d’Ausiàs March amb la reflexió sobre els salms penitencials i que Costanzo Di 
Girolamo (2002) ha resseguit aquest tema en la tradició romànica. 
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cament i, si cal, s’indica entre parèntesis quadrats la forma reconstruïda 
per a l’ordenació seguida de les formes reals presents en el text. Si no 
s’indica explícitament la veu dels repertoris és perquè es correspon amb la 
veu comentada. 
 
[acer] azer s. m. ‘ferro combinat amb carboni’. El DeCat apunta que és 
«freqüent a l’Edat Mitjana tot i que no en tenim  massa exemples abans 
del segle XIV», (s. v. ACER, 26b). Llista un document rossellonès de finals 
del XIV i després ja March i Martorell. El DCVB també el documenta en 
elTirant i en el Somni de Joan Joan. Faraudo el troba en un inventari de 
1430 (s. v. ARBRER), en elSumari de Bernat de Granollacs (s. v. AGULLA; 
datat cap al 1484, vegeu SCIENCIA.CAT, s. v. Bernat de Granollacs, Su-
mari), en l’inventari del príncep de Viana (1461, s. v. ALMÀRTEC), entre 
altres documentacions més tardanes. Però també és present en el Dotzè 
cap. 144 d’Eiximenis (RENEDO ET AL: 2005, 314). 
 

Pedra fussa per calor en azer retorna 5.14 
 
acerbitat s. f. ‘crueltat, rigor d’una cosa dolorosa’. El DCVB el documen-
ta el 1495 en la traducció del Quart llibre del Cartoixà. Efectivament, 
llegim en el DeCat: «acerbíssim i acerbitat foren usats per Roís de Core-
lla en el seu Cartoixà, i aquell ho fou per Isabel de Villena» (s. v. ACERB, 
27ª). La documentació d’aquest substantiu es podria retrotraure a c. 
1400. També compareix, amb un ús adjectiu, a la Fiammetta catalana, 
pròleg, f. 1r-1v (vegeu Faraudo, s. v. ESCARNÍVOL). 
  

«Lo meu cor conturbat és en mi», ço és, per acerbitat o terribili-
tat de dolors, ha encorreguda debilitat de cors 3.2 

 
afonar v. ‘enviar al fons, enfonsar’. El DCVB i DeCat documenten el 
mot a mitjan del segle XV en elTirant i Ausiàs March (DeCat, s. v. FONS, 
99-100). Faraudo el troba als documents de la guerra de Joan II (1462-
72), però de manera més reculada també en la traducció de les Històries 
troianes (l. 32, c 10.228) de Jaume Conesa, que es pot datar entre 1367 i 
1374 (PERUJO MELGAR: 2015, 75). 
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Cascuna d’aquestes dues iniquitats carregua o agreuga: aquesta 
primera axí com a càrrech migancer, e aquesta derrera axí com a 
càrrech fexuch qui fa afonar l’om e en lo fon bax lo fa afonar 3.6 

 
[agràs] agraç s. m. ‘raïm verd encara no assaonat; suc d’aquest raïm’. Do-
cumentat des de molt antic tant en el DCVB, Faraudo, DeCat (s. v. 
AGRÀS), amb documents de 1262 i 1278, en el Llibre de contemplació de 
Ramon Llull (21.366), Arnau de Vilanova, Llibre sent Soví i Llibre de les 
medicines particulars. Trobem aquest mateix passatge bíblic (Jer 31,30) 
traduït per Bernat Oliver a l’Excitatori (104): «la tua entrada en aquest 
món és estada ab pecat e ab colpa —desestruga condició, la nostra, com 
abans que pequem ja som en pecat enfangats!— los nostres pares han 
menjat l’agràs e les nostres dents se són mussades» (cito del DeCat, s. v. 
AGRE, 75a). 
 

Los pares mengaren agraç e les dens dels fills se’n muçaren 2.3 (la 
mateixa citació en 4.8) 

 
aquell per aquell loc. adv. Construcció equivalent a ‘aquell mateix’. 
DCVB (s. v. AQUELL, citant el Tirant: «com la majestat vostra sigui 
aquella per aquella qui en lo cel es prenosticat jo us degue amar e servir» c. 
234). En el Glossari també en el Jacob Xalabín (PACHECO: 1964,175; 
1988, 80) en l’expressió «aquella hora per aquella» ‘en aquell moment, en 
aquell punt i hora’. 
 

Mas, «lo mal» és «davant tu», ço és aquell que tu en memòria as 
tostemps, lo qual a tu desplau fortment, aquell per aquell scient-
ment yo he fet, ço és lo primer e lo segon, los quals en la segona  
taula són prohibits 6.6 

 
[atestar] atestant v. ‘Testificar, manifestar certa una cosa’. Només do-
cumentat en Gaspar Verí en el DCVB. El DeCat només diu, de passada 
(DeCat s. v. TESTAR, 467a) que ATESTAR és «poc usat en català». Els 
repertoris només recullen amb amplitud l’accepció ‘fer testament’.  
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Atestant lo Savi «tresaur encorporat o amagat dins la faç de la terra fa 
poch o no gens de profit» entrò que és pervengut a notícia d'aquells qui·l 
cerquen Pròleg 1.6 
 
[betum] bitum s. m. ‘composició de calç, sofre, seu i altres components 
per unir pedres’. Documentat per Faraudo i el DCVB (s. v. BETUM 1 i 2) 
en Eiximenis (Regiment, c. 28) i sant Vicent Ferrer (Quaresma, sermó 
26). El DeCat en situa la primera documentació cap al 1380. 
 

L’argamassa per la qual les espirituals pedres són conjunydes o li-
gades és lo ligament de caritat, lo qual ligam és designat o demos-
trat per aquell bitum per lo qual les taules divises o seperades foren 
conjunydes en l’arqua de Noè; per lo qual bitum axí matex l’arca 
matexa fon reperada dedins e defora; del qual bitum diu l’Apòstol: 
«La caritat de Déu difusa o escampada és en los nostres coratges 
per l’Espirit sant qui dat nos és» 4.20 

 
cabeçut adj. ‘tossut, obstinat’. Els repertoris són molt poc precisos: el 
DCVB no el documenta fins a la Mallorca del segle XIX; el DeCat (s. v. 
CAP, 511b) es limita a col·locar-lo en una llista de derivats relacionats 
amb el mallorquí cabecer. 
 

O per les pedres de Sion los jueus ne són entesos, primerament 
cabeçuts e durs, mas per la preïcació dels apòstols, despuys blans 
e amollits 5.14 

 
[caduc] caduca adj. ‘fràgil, inconsistent’. La primera documentació pro-
posada en el DeCat (s. v. CAURE, 643b) i en el DCBV és del Curial e 
Güelfa. Faraudo (s. v. CADUC) també el localitza en el Corbatxo de Nar-
cís Franch, possiblement de datació semblant al Curial, a mitjan segle XV. 
 

Més avant, és beatitut divinal, que és sobirana e eternal, e és beati-
tut mundanal, que és falsa e caduca 2.3 

 
[calabruixó] calabruxó s. m. ‘calamarsa, pedregada’. La primera docu-
mentació en el DCVB és de les Transformacions de Francesc Alegre, a 
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finals del XV. En Faraudo es fa recular fins a Francesc Eiximenis (Terç, c. 
395; GRACIA: 1977, 131, cap. 45) i la traducció de la Visió delectable, 
d’Alfonso de la Torre en el XV. També a Antoni Canals (CASANOVA: 
1988, 57) 
 

car, si al propòsit se lig que «los hòmens blastomaran Déu per la 
plagua del calabruxó o pedruscha, la qual fon feta fort gran», molt 
pus fort Déu blastomen com hoen ésser sentenciats a la pena de 
l'infern eternal 3.22 

 
callament s. m. ‘taciturnitat, acte de callar’. Ja en Llull i en Jaume I. 
També a Antoni Canals (CASANOVA: 1988,57), en el Tirant («e al-
menys per callament los reprengueren», DTCA) i en el Recort de Gabri-
el Turell (BAGUÉ: 1950, 201). Usat repetidament per Conesa a les His-
tòries troianes (PERUJO MELGAR: 2015, 16, 47, 67, 69, 93, 124, 130, 
143, 161, 299 i 322) amb un sentit anàleg, especialment com a ‘silenci’.  
 

a) Gemega, doncs, e plora per la oblivió de la penssa e per lo ca-
llament de la laor 1.2 — b) per tal que investigació o inquisició 
sàvia de tots punts pugua trobar tota circunstància de iniquitat, la 
qual sens tota suppressió o callament, sens tota excusació e sens 
tota tenuació o aminvament, pugua confessar 3.20 

 
cauma s. f. ‘xafogor, calor desmesurada’. En l’ús de l’Exposició aquest 
mot es pot considerar o bé com un llatinisme flagrant que segueix la font 
literalment, o bé com un occitanisme (‘grande chaleur’, PetitLevy s. v. 
CAUMA), paral·lel a d’altres que caracteritzen el copista. En el DeCat (s. v. 
CALMA, 440) es comenta la forma deslabialitzada calma ja present en el 
Diccionari de rims de J. March (1372) i més tard en el Procés de les oli-
ves (1497), però cauma  es considera «occ. ant., s. XIV».  
 

a) «Los ossos meus se cremaren per gran cauma», ço és calor, e són 
estats frits en lo frixori o paella 1.5 — b) Entre holocauts e sacrifi-
cis aquesta era la diferència en la ley antiga: que los holocausts tots 
ensemps eren encesos e cremats, e dehien-se de olon, que vol dir 
'tot', e cauma, que és ‘enceniment’ 4.18 
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[compacient] compascient adj. ‘que pateix pels dolors d’altri’. La prime-
ra documentació en el DCVB és a les Transformacions de Francesc Ale-
gre. En el DeCat només apareix en una llista de derivats de pacient. 
 

Són làgremes de hom planyent e de hom penident; làgrimes de 
conpascient e amant coralment 1.8 

 
[concercar] concerquar v. ‘cercar’. La forma no apareix en cap dels re-
pertoris lexicogràfics consultats. Tradueix el llatí «explorandum». 
 

Doble és la observació: una, certes, a considerar e a concerquar,  e 
altra a obeyr e a servir 4.4 

 
distort adj. ‘deformat, torçat’. El DCVB i Faraudo el documenten a la 
traducció de la Commedia d’Andreu Febrer («guerxa dels ulls, sobre’ls 
peus distorta» Purg. 19.8) i el consideren un italianisme. El DeCat no-
més el cita en la llista de derivats de TÒRCER. 
 

Car aquell cor és ben dret, que no és per alcuna pravitat distort, 
ans envés Déu per pura entenció és endreçat. 2.15 

 
[doblària] doblàries s. f. ‘mesura o quantitat equivalent a una altra que es 
pren com a unitat’. Segons el DCVB, present en Antoni Canals (CASA-
NOVA: 1988, 87), Isabel de Villena i el Recull d’exemplis. En l’Exposició 
tradueix «centuplum accipiet». 
 

Qui lexarà pare o mare, sor o frare, casa, camps, muller e fills, per 
amor del meu nom, a cent doblàries o recobrarà, e la vida eternal 
posseirà 3.22 

 
embalç s. m. ‘cingle, precipici’. Segons el DeCat (s. v. BALÇ, 574b) el mot 
no es documenta, i encara en forma verbal, fins en l’Spill de Castellbò (c. 
1518) i el DCVB manté silenci. Faraudo el documenta en Eiximenis 
(Terç 271; hi afegim també els cap. 460, 591 i 865 i el cap. 137 del Dotzè) 
i als Eximplis e miracles de sent Benet. Amb la forma enbauç també als 
Diàlegs de sant Gregori (ALEGRE: 2007, 53 i 86). 
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Cert, pus foll és que·l brut animal, car lo brut, si veu l’embalç, lu-
nyà’s d’ell per ço que no lenech ni encepegant caygua en ell 3.7 

 
[esmenussar] smenuçarà v. ‘farà a bocins petits’. El DeCat (s. v. MENYS, 
596a) apunta que aquest «derivat romànic de MINUTIA» és «no recent, si 
bé menys desenvolupat entre nosaltres», amb un exemple del Liber ele-
gantiarum (1472). En el DCVB els primers exemples són del segle XVII, 
tot i que amb altres formes com esmenuar ja remunta  a la traducció de 
les Històries troianes i a Isabel de Villena. També amb altres evolucions, 
com esmenuar, esmenuat o esmenuadament, en Antoni Canals (CASA-
NOVA: 1988, s. v.) als Evangelis de Palau (Faraudo s. v. ESMENUAR) i 
esmenuhí en la traducció de les Tragèdies de Sèneca (MARTÍNEZ RO-
MERO: 1995, vol. 1, 211). 
 

a) Ella cascarà e smenuçarà lo teu cap, e tu aguaytaràs lo seu taló 
3.6 — b) Trencarà nostre Senyor los cedres, e esmenuçar-los ha 
axí com a vedell del munt de Libani 4.21 

 
esquilador s. m. ‘persona que esquila’. El DCVB només el documenta en 
el segle XX (Pascual Tirado), i el DeCat (s. v. ESQUILAR) el cita en una 
llista de derivats sense més informacions. No apareix a Faraudo. De fet el 
verb esquilar tampoc és comú abans de finals del segle xv (Recull 
d’eximplis, Manuel Dieç). A l’Exposició tradueix el substantiu TONEN-

TES en dues citacions del mateix versicle bíblic (Is 53,7). 
 

a) Axí com anyell davant l’esquilador, callarà com a mut 3.15 — b) 
Axí com ovella davant l’esquilador, axí aquest no obrí la sua bocha 
3.16 

 
flagici s. m. ‘fuet, assot; maldat moral’. DeCat (s. v. FLAGELL, p. 10a): 
«Flagici i flagiciós, llatinismes crus i rars, de FLAGITIUM i FLAGITIO-
SUM». També amb aquest ús, segons el DCVB,  a les Històries troianes 
de Conesa (3.1; PERUJO MELGAR: 2015, 49). 
 

car gran és lo flagici o peccat de adulteri, lo qual yo, per misèria de 
la humanal fragilitat, he comès 4.1 
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[huia, huaia] huya, huaya interj. ‘ai de...’. D’origen paral·lel a guai, es 
documenta en català en el Recull d’eximplis (II 19): «Huay de tu, Copres, 
que deixes de parlar» (DCVB; YSERN: 2004, exemple 391). Vegeu tam-
bé el Diccionario crítico etimológico castellano e hispánico, s. v. GUAY, 
254. A l’Exposició sol traduir la interjecció llatina vae en diversos (6) pas-
satges bíblics. Dono només un exemple de cadascun. 
 

a) Huya a vosaltres, savis de la Ley, car portats la clau de sciència! 
3.22 — b)Huaya a aquell qui a beure dona al seu amich mesclant-
hi fel 5.9  

 
inacostable adj. ‘inaccessible’. En el DCVB no documentat fins a Teodor 
Llorente i absent del DeCat. Faraudo el troba en l’Excitatori de Bernat 
Oliver («Tu est lum inacostable luint en les tenebres»). 
 

Car nostre Senyor «sta o habita en si axí com lum inaccessible o 
inacostable», defora la qual l’om impiadós totalment serà en 
l’esdevenidor de tot separat de Déu 1.9 

 
[infançó] infançons s. m. ‘jove, noble’. Tant el DCVB com el DeCat 
presenten objeccions a la catalanitat d’aquest mot. El primer diu que és 
aragonès i Coromines afirma: «A base de infans el llatí vulgar celtibèric 
formà un derivat *INFANTIO, -ONIS, ‘jove noble’, mot que no ha estat 
mai català i només s’ha usat en els pobles de la nostra frontera lingüística, 
com a nom dels pagesos ‘nobles’ exempts de pagar tributs i de fer servei 
[…] Com José María de Lacarra eruditament explica, és un mot més an-
tic que el seu equivalent hidalgo […] i romangué sempre únic usat a Ara-
gó» (s. v. INFANT, 850). En el Tirant hi trobem infançonia. En 
l’Exposició hi apareix quatre vegades traduint sempre FILIUS. 
 

a) com  al penident no sia remès peccat, l’oreginal peccat tan so-
lament exceptat, lo qual sens penitència als infançons és remès en 
lo babtisme 1.8 — b) Lurs infançons o fills no·ls lançen a la paret, 
ans aquells nodrexen en lo lur matex desig, jaens o durmens en la 
voluptat o delit desordonat, e en la feditat o pudor del peccat 3.5 
— c) Los infançons demanaren pa, e no era qui·ls ne trencàs 5.6 
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— d) e per ço que·ls seus enemichs no li sien fets en lo cap, ço és 
no li baten lo cap, los infançons, ço és les males cogitacions, gita a 
la pedra o·n bat la paret 6.7 

 
[jac] gach s. m. ‘gec, gipó’. El mot prové del fr. an. jaque, i en català con-
viuen diverses formes (jac, jaca, jaque, gec). Segons el DCVB la nostra 
forma és present en tres documents de c. 1403, a. 1429 i a. 1461. Farau-
do i DeCat (s. v. GEC, 447a) hi afegeixen un document de l’Hospital de la 
Santa Creu de c. 1408-11. 
 

car los peccadors són vestits de lur confusió, axí com de vestedura 
doble, com és laudell, jach e semblants 3.22 

 
laudell s. m. ‘vestit, teixit’. Mot que no s’ha pogut documentar en els re-
pertoris. En l’Exposició s’empra dues vegades: una vegada associat a jac i 
una altra a una glossa tèxtil. Potser es podria associar al mot lleuder, ‘peça 
de vestir que portaven els homes d’armes’, que el DCVB anota en docu-
ments entre 1415 i 1441. El DeCat  (s. v. LLANDERA, 68a) indica un 
document que reporta la forma lendell el 1423. El Dictionnaire de 
l’Occitan Médieval (http://www.ub.edu/diccionari-dtca) cita lodier ‘co-
verture (de lit)’ documentat a Avinyó el 1502, i remet al Französisches 
Etymologisches Wörterbuch, que defineix el mot francès mitjà laudier 
com a «surcot ample porté par les gens de petit état» i el documenta en 
Guillaume de Machaut i Froissart (s. v. *LÜÞERA, en l’apèndix de germa-
nismes). Vegeu [JAC]. 
 

Sien cuberts de la sua confusió, axí com de gach o de laudell 2.7 
 
[manada] manades s. f. ‘conjunt de coses que s’agafa amb la mà’. En el 
DCVB té documentació moderna i el DeCat (s. v. MÀ, 320ab) remet a 
diccionaris també moderns (Lacavalleria). Faraudo troba el mot en la 
Manescalia de Dieç, en un inventari de 1484 i en el Sumari de Bernat de 
Granollacs, però també en la traducció del Decameron de Febrer (s. v. 
ESCALUNYA). 
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E venints vendran ab alegria portants lurs manades, ço és les mans, 
plenes de molts mèrits 1.8 

 
[marturitzar] marturizats v. ‘martiritzats’. Forma poc coneguda, en con-
trast amb marturiar, que el DCVB i el DeCat (s. v. MÀRTIR, 507ab) ja 
documenten en el Desconhort i les Vides de sants rosselloneses. 
 

ço és los resembladors d’aquells qui per veritat a mantenir són oci-
sos e marturizats, axí com molts prophetes en lo Vell Testament e 
tots los màrtirs en lo Novell 5.20 

 
mella s. f. ‘?’. Mot sense documentació que sempre acompanya zitzània 
com a sinònim. No sembla relacionat amb la forma antiga mella ‘ametlla’. 
 

a) l’om enemich hi sembra desobre zizània o mella 1.9 — b) ans 
que en la era sia ventat (cor los grans són mesclats ab les palles e la 
zizània o la mella ab lo forment), cové los bons ensemps ésser ab 
los mals 1.10 — c) No vullats arrancar la zizània o mella 1.10 

 
[meticulós] meticulosa adj. ‘Excessivament poruc o escrupolós, terrible’. 
El copista ha retocat el mot i l’ha transformat erròniament en «miraculo-
sa». El DCVB i el DeCat només registren l’ús d’aquest mot en el segle 
XX. En l’Exposició és un llatinisme flagrant que tradueix METICULOSUM, 
mot llatí amb el mateix sentit donat més amunt. 
 

Cosa meticulosa és, donchs, a tot vivent davant tu deduyr la causa 
criminal, car com tu sies molt poderós, a les tues mans negú no pot 
fugir 7.3 

 
meror s. f. ‘plor, tristor’. Sembla un llatinisme directe derivat de moeror, 
-oris, ‘tristesa profunda’ (tradueix «turbatio mœroris et compassionis»). 
Aquest mateix passatge el tornem a trobar a 8.39 («sexta, gaudium sine 
merore»), però allí es tradueix «la sexta és goig sens tristor». 
 

És altra, torbació de meror, plor o de compasió, de la qual diu sent 
Johan que Jhesús torbà si matex e lagrimejà en la mort de Làtzer 1.5 
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negrura s. f. ‘negror’. El DCVB i el DeCat el documenten per primera 
vegada en el Sumari de  Bernat de Granollacs (1492). Faraudo el troba ja 
en les Històries troianes (PERUJO MELGAR: 2015, 119), en la Tròtula de 
mestre Joan i en el Llibre de sent Soví. 
 

la luna, quant és mirada, la negrura trau bax de la terra 1.10 
 
[paredador] paredadors s. m. ‘home que té per ofici fer paret’. El DCVB 
no documenta el mot fins al segle XIX, mentre el DeCat (s. v. PARET, 
289b), sense anotacions cronològiques, el presenta com a menorquí i 
mallorquí. A l’Exposició hi apareix dues vegades traduint el mateix versi-
cle del Sal 177,22. 
 

a) La pedra la qual rebujaren o reprovaren los edificants o pareda-
dors, aquesta és feta cap de cantó o pedra cantonera 4.20 — b) La 
pedra que rebujaren los hedificans o paredadors, aquesta és posada 
en lo cap de l’angle 5.14 

 
pedrusca s. f. ‘pedregada, calamarsa’. En el DeCat com a «pedruscall, 
val[encià]» (s. v. PEDRA, 368a) i sense més especificacions en el DCVB. 
En Faraudo només la forma pedruscada, més tardana. Vegeu CALA-

BRUIXÓ. 
 
perfídia s. f. ‘manca de fe, deslleialtat, mala fe; contumàcia’. Segons el 
DCVB (s. v. PORFÍDIA 1), en origen porfia (Muntaner) i més tard porfí-
dia (Curial, Corella), corrent entre els autors del segle XV. Però entre les 
variants formals en cita una d’Arnau de Vilanova en la mateixa forma de 
l’Exposició, com també Casanova (1988, 157) a Antoni Canals. Coromi-
nes explica que «s’ha mantingut entre nosaltres el vocalisme primitiu per-
fídia (i perfidiós), dominant sobretot en la llengua del Principat, ja en el 
DTo. (1647) […] i que trobem en molts escriptors Renaixentistes» (s. v. 
FE, 920b). En Faraudo, només trobem la forma porfídia (Tirant). 
 

Aytals feren pacte o pau ab la mort, o per gran perfídia no crehents, 
o per malícia desesperans, axí com a quatriduà o mort de quatre 
dies, pudent ja en lo moniment 3.5 
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[potestar]  l’à potestat v. ‘posseir, dominar’. El DeCat (s. v. PODER, 
635b) i el DCVB apunten que aquest verb intransitiu es documenta ge-
nèricament en «textos medievals de jueus catalans i castellans» (podestar). 
Per aquest cas, remeto al Diccionaro critico etimológico castellano e 
hispánico, vol. 4, 588b50. Que el mot fins ara només hagi estat docu-
mentat en ambients judaïtzants no vol dir que no estigués més estès, com 
prova, em sembla que sense més implicacions, aquesta documentació a 
l’Exposició. 
 

Aquella nit tenebrosa, terbolina o remolí de vent l’à potestat 1.8. 
 
prepuci s. m.‘prolongació de la pell del membre viril’. Terme poc docu-
mentat en el segle XIV: l’única menció, contemporània de la traducció de 
Joan Romeu, és un prepusi a Ex 4,25 de la Bíblia de Peiresc (RIERA & 
BRUGUERA: 2004, 13).  La primera documentació del DCVB és als co-
mentaris d’Antoni Solà a la Cirurgia de Guy de Cauliach (1508), obra a 
la qual remet també el DeCat. Faraudo dona dates semblants en el Su-
mari de Bernat de Granollacs i en la Sentència contra Jaume de Casafran-
ca de Pere Miquel Carbonell (c. 1505). 
 

Lo mascle del qual la sua carn del prepuci seu viril circuncisa no 
serà stada, perirà aquella ànima del poble seu 1.6 

 
prescrit v.‘ordenat, manat’. El mot no està documentat, segon DeCat (s. 
v. ESCRIURE, 560b) abans del diccionari de Lacavalleria (1696), però és a 
la crònica de Pere III (p. 196) amb la forma preescrit, segons el DCVB. 
Faraudo (s. v. COLON i DIÜTURNITAT) el localitza a les Commemoraci-
ons de Pere Albert, però clarament usa un edició impresa, possiblement 
del segle XVI. També a l’Espill de Jaume Roig (prescribit, s. v. DETENI-
DOR). 
 

apar de cert que aquest psalm, al qual prescrit e proposat és 
l’enteniment de David, contenga en si l’enteniment profunde o 
pregon aquell 2.1 
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recruament s. m. ‘empitjorament, especialment en un mal’. Faraudo i el 
DeCat (s. v. CRU, 1068a) el documenten en sant Vicent Ferrer, Quares-
ma (vegeu SCHIB: 1977, 127). 
 

car axí aprés de la convalescència o millorament és molt pus greu 
e pus perillós lo recruament, axí aprés de la vènia o perdó és molt 
pus greu la ofensa 3.23 

 
[recruar] recruen v. ‘empitjorar, especialment en un mal’. En el DCVB 
documentat en el Passi en cobles, p. 111. Faraudo, juntament amb el 
DeCat (s. v. CRU, 1068a), el documenta a sant Vicent Ferrer,Quaresma 
(vegeu SCHIB: 1977, 127). 
 

a) e·n cicatrices en la carn són enteses les plagues que, aprés que 
són guarides, recruen 3.7 — b) Axí, les nafres en la pensa són les 
colpes, les quals, aprés que són perdonades, recruen o retornen, e 
són lavors aquestes molt pus greus que aquelles 3.7 

 
remolí s. m. ‘massa d’aigua o d’aire que gira ràpidament’. La primera 
menció d’aquest mot remunta en el glossari de Munic (c.  1400; DeCat, s. 
v. MOLDRE, 744a). Coromines manlleva una bona definició, molt apropi-
ada per al nostre text, del Thesaurus puerilis d’Onofre Pou: «tempestat -
-- remolí de vent o torvellino: typho, vertex, turbo». Faraudo el docu-
menta en sant Vicent Ferrer (Quaresma 25.14) i DCVB (acc. 2) presen-
ta documentacions molt més tardanes. Vegeu [POTESTAR]. 
 
[rota] rauta s. f. La rauta (llegiu rota) és l’equivalent medieval de la cítara. 
El DCVB (acc. 3) dona primeres documentacions en Bernat Metge, 
mentre que el DeCat situa la primera doc. catalana cap al 1378, en el 
Torsimany de Lluís d’Averçó i també a Bernat Metge. La forma antieti-
mològica en AU, ja que el mot sembla que arriba a través del francès rote, 
podria ser una ultracorrecció occitanizant similar a les que el copista 
adopta en altres moments (vegeu l’estudi lingüístic a MARTÍ: 1999, *42-
*66). 
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a) Confessats a nostre Senyor en la rauta, e·n lo saltiri de deu 
cordes cantats e loats-lo 1.7 —  b) Tenen «lo tanboret e la rauta 
e alegren-se al» so de «l’orgue, mas en un punt devallen als in-
ferns» 1.8 [la mateixa citació a 2.15 i 4.10] 

 
salpasser s. m. ‘estri per fer les aspersions amb aigua beneita’. Documen-
tat a finals del segle XIV en Felip de Malla (1397). El DeCat (s. v. SAL, 
611a) el situa per primer cop en un document de 1403 i el DCVB a par-
tir del segle XVI. Com assenyala Faraudo, també és present en el poeta 
Pere Torroella («Doleu-vos, enamorats» RAO 180.10, v. 59: «Senyant-
me de ço que via, | viu star hun capellà | ab salpasser a la mà | sobr·un 
cors qu absolia»; RODRÍGUEZ RISQUETE: 2011, vol. 1, 340-348). 
 

E en açò que diu «salpiscar o enrorar-m’as ab l’isop», se concorda 
ab la Vella lig, segons la qual lo salpaser, per rahó del misteri o sa-
grament, se feÿa de l’ysop 4.9 

 
tallanpenes s. m. ‘tallaplomes’. Forma no documentada en el DeCat ni en 
el DCVB. És un terme tècnic de l’instrumental dels copistes: un ganivet 
destinat a fer punta a la ploma. Faraudo el documenta amb la mateixa 
forma talempenes en l’inventari de Martí I (1410) i un altre de 1430. A 
l’Exposició la forma es troba en una glossa que no segueix la literalitat del 
text llatí («ut quemadmodum per nouacula littera de pergameno deletur, 
ut nullum remaneat eius uestigium, ita er tuam misericordiam culpa meo 
animo deleatur, ut nullus remanear in eo reatus»).  
 

car axí com per lo rahor o tallanpenes és delida o desfeta la letra del 
pregamí per ço que no romangua en ell negun senyal de la letra, axí, 
per la tua misericòrdia, del meu conratge sia delida la colpa per ço 
que neguna obligació a pena en aquell no romangué 4.3 

 
terbolina s. f. ‘remolí desfermat (de vent, també d’aigua)’, segons la defi-
nició que Coromines dona de terbolí (DeCat, s. v. TORBAR, 78b-579a). 
Tant la forma en masculí com la femenina (usada en la traducció de 
l’Excitatori de Bernat Oliver, 27: «era acabussat e enfangat en lo goig e 
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terbolina de vicis e de pecats») apareixen documentades a començaments 
del segle XV. El DCVB i Faraudo els documenten en el Recull d’eximplis 
e miracles. També es troba als Dialegs de sant Gregori (ALEGRE: 2007, 
49) i a l’exemple 664 del Recull d’Arnau de Lieja (YSERN, 2004). Vegeu 
REMOLÍ. 
 

Lo lum de l’impiadós, axí com a terbolina de vent pluig, e los dies 
seus axí com a fum qui s’escampa 5.5 

 
treüt s. m. ‘tribut’. És una forma documentada des dels primers temps, 
però «en cat. antic la forma més corrent, ja en el s. XIII, fou la quasi here-
ditària treüt o traüt.[...] La vacil·lació entre traüt i el cultisme integral 
tribut» s’accentua en el s. XIV i des de principis del segle XV va guanyant 
terreny el cultisme (DeCat, s. v. TRIBUT, 827ab).  Segon Faraudo i el 
DCVB, en la forma patrimonial i els seus derivats (traütar-se, traütari) es 
troba també a Jaume I, Ramon Muntaner, Antoni Canals (CASANOVA: 
1988, 198), Anselm Turmeda i la traducció del Decameron. 
 

«Digués, donchs, és legut de donar el treüt a l’emperador?» 3.16. 
 
ve interj. ‘ai de... malaurat de...’. Sempre acompanyat de la forma HUYA o 
HUAYA (vegeu). Es correspon amb la interjecció llatina UAE. Faraudo el 
documenta en la poesia de Jaume Roig «Visrey, pel Rey nostre Johan 
altíssim» (RAO 152.2), publicada a les Cobles e trobes en lahor de la ver-
ge Maria(València, 1474).Vegeu-ne l’edició de Ferrando (1983, 333-335) 
i en la p. 335 la nota lingüística en aquest mateix sentit. No s’esmenta en 
el DCVB ni en el DeCat. 
 

a) Vehement vol dir tant com ve, ço és huyava e adiments, ço és 
removent un ésser de la huaya o dampnació eternal, car sinó és 
aytal e tanta la torbació del penident que baste a remoure la pena 
eternal, lo penident sens dupte no ha haüda contricció sinó sola-
ment atrició, que porta pena mas vènia no dona 1.12 — b) Ve, ço 
és huaya vinga, maledicció sia a vosaltres, fembres prenyades e no-
drints, en aquells dies 1.12 — c) Ne encara per reprensió de ini-
quitat, dient lo propheta Ysahies: «Ve, ço és huya, a mi car he ca-
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llat, car yo són hom  pol·lut o sutze en los labis» 2.5 —d) Maytí de 
prosperitat és lo viure temporal, del qual diu Salamó: «Ve o huaya 
a la terra, los prínceps de la qual menjen de matí» 6.7. 
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Aquest article es desenvolupa en sintonia amb les línies característiques del projecte La 
Bibliografia de Texts Catalans Antics i el seu context literari (occità i llatí). Dels ma-
nuscrits al món digital (Govern d'Espanya: FFI2014-55537-C3-1-P), alhora que es fa 
ressò de les consideracions metodològiques efectuades pel grup de recerca consolidat 
Pragmàtica de la literatura de l'edat mitjana (Generalitat de Catalunya: 2017 SGR 
1335). La direcció tant del projecte com del grup recau en Gemma Avenoza (Universi-
tat de Barcelona-ircvm). Així mateix, es beneficia de les orientacions pròpies del projec-
te Corpus Biblicum Catalanicum. Edició crítica de les traduccions bíbliques catalanes 
fins a l'any 1900, liderat per l'Associació Bíblica de Catalunya, amb el suport de la Ge-
neralitat de Catalunya, i integrat en el Corpus Scriptorum Cataloniae de l'Institut d'Es-
tudis Catalans. La presidència i la direcció del projecte recauen en Armand Puig (Ate-
neu Universitari Sant Pacià) i Pere Casanellas (Societat Catalana d'Estudis Hebraics). 
 
Resum 
Com a investigadora —tant a l'Institut de Recerca en Cultures Medievals 
de la Universitat de Barcelona com en el projecte Corpus Biblicum Cata-
lanicum de l'Associació Bíblica de Catalunya—, Gemma Avenoza 
(1959–2021) centra una part dels seus interessos en la qüestió relativa a 
la presència i la circulació de la Bíblia en l'Europa medieval des d'unes 
perspectives —la de revisar els repertoris dels fons documentals i la d'in-
ventariar els arxius pendents— desenvolupades a redós d'escriure i defen-
sar la tesi de doctorat (1989). Es tracta d'unes opcions que, en la pràctica, 
la integren en la cadena que, pel que respecta a les anàlisis bíbliques, Sa-
muel Berger (1843–1900) comença arran de finalitzar la primera etapa 
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dels estudis teològics (1867). En certa manera, doncs, l'oportunitat 
d'homenatjar Avenoza brinda la circumstància de reivindicar Berger. Per 
assolir-ho, aquest article en recupera —i en rellegeix en clau filològica— 
la contribució «Nouvelles recherches sur les bibles provençales et catala-
nes» (1890). No endebades, inaugura la recerca acadèmica entorn de les 
traduccions bíbliques catalanes medievals a partir dels testimonis manus-
crits. A més, articula la proposta primicera adreçada a donar-ne raó amb 
una voluntat global. I, principalment, orienta, amb les seves afirmacions 
conclusòries, totes les percaces posteriors sobre aquestes traduccions bí-
bliques, entre les quals destaquen les de Josep Perarnau (1978-1983), 
Josep Izquierdo (1997), Armand Puig (1997-2001) i Pere Casanellas / 
Armand Puig (2004-2021). Comptat i debatut, heus aquí l'estela també 
prosseguida per Avenoza. 
Paraules clau: Samuel Berger; Europa medieval; Vulgata llatina; Bíblia 
romànica; traduccions bíbliques catalanes medievals 
 
Abstract 
As a researcher —both at the Institute for Research on Medieval Cultu-
res of the University of Barcelona and in the project Corpus Biblicum 
Catalanicum of the Biblical Association of Catalonia—, Gemma Ave-
noza (1959–2021) focuses part of her research on the presence and cir-
culation of the Bible in medieval Europe from some perspectives —revie-
wing the repertoire of texts collections and inventorying archives not 
visited— developed on her doctoral thesis (1989). In practice, her me-
thodology follows the path that Samuel Berger (1843-1900) began at the 
end of his first stage of theological studies (1867). In a way, then, the 
opportunity to pay tribute to Avenoza provides the occasion to vindicate 
Berger. In order to achieve this, this article recovers, and rereads in a phi-
lological key, his contribution «Nouvelles recherches sur les bibles pro-
vençales et catalanes» (1890). As a matter of fact, he starts the academic 
research on the medieval biblical translations into Catalan from manus-
cript witnesses. Furthermore, he articulates the earliest proposal on the 
subject with a broader view. And, in particular, he guides, with his con-
clusive statements, all the latest in-depth studies on these biblical trasla-
tions, among which those by Josep Perarnau (1978-1983), Josep Izqui-
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erdo (1997), Armand Puig (1997-2001) and Pere Casanellas / Armand 
Puig (2004-2021) stand out. All things considered, these are the tracks 
also followed by Avenoza. 
Keywords: Samuel Berger; medieval Europe; Latin Vulgate; Romance 
Bible; medieval biblical translations into Catalan 
 
 
1. INTRODUCCIÓ 

am acomiadar el dia 22 de gener de 2021 amb la mala notí-
cia que Gemma Avenoza, eruditíssima catedràtica de filo-
logia romànica a la Universitat de Barcelona, ens havia 
abandonat a seixanta-un anys d'edat. En una paraula, ho 

havia fet per culpa d'un càncer contra el qual certament havia lluitat, de 
forma ferotge, amb tota la seva empenta. Tanmateix, la circumstància de 
saber-ho per endavant no va restar sorpresa —ni dolor, per descomp-
tat— a la desventura.1 

En l'estudi de les diferents expressions de la cultura romànica, 
Avenoza sens dubte va ressaltar per consagrar-se a la ciència dels llibres 
medievals. D'arribada, sobretot es va interessar per la recerca entorn del 
seu disseny i el seu format, sempre en paraŀlel a la curiositat per la seva 
difusió i la seva lectura. I, de mica en mica, i quasi com a efecte lògic, 
també es va ocupar de les qüestions relatives, si més no, a les humanitats 
digitals, la codicologia, els membra disiecta, els fragments, les fonts literà-
ries i les traduccions. 

Avenoza va protagonitzar una trajectòria acadèmica que, en bona 
mesura, es va prefigurar en la tesi amb què el 1989 va obtenir el grau de 
doctora en Filologia Romànica per la Universitat de Barcelona. Desenvo-
lupada sota la direcció de Vicenç Beltran i presentada com a Repertori 
dels manuscrits en llengües romàniques conservats a biblioteques barce-
lonines, va encarnar una aportació a un projecte, singularment inspirat 
per Carlos Alvar, consistent a elaborar un catàleg general dels manuscrits 
preservats a les biblioteques espanyoles a partir de l'anàlisi directa dels 

 
1 Per resseguir-ne les singladures personal i acadèmica, i per fer-ho de forma succinta, es 
pot acudir a la meva necrologia sobre Gemma Avenoza (POY: 2021). 

V 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.09


ÍTACA 
 

   230 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 227-278

e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.09

materials inventariats. En particular, i atenent a les nombroses contribu-
cions prèvies en aquest àmbit —l'aplec de les quals es posposa, ja que 
depassa el confí d'aquest article—, va detectar i va examinar els manus-
crits escrits en una llengua romànica distinta de la catalana, custodiats a 
les biblioteques barcelonines i datats no més tard del 1500 (AVENOZA: 
1989). 

Així les coses, i abans d'entrar en matèria, Avenoza va compartir 
amb els seus lectors, absolutament especialitzats, unes observacions inci-
sives, alhora que unes reflexions engrescadores. Al cap i a la fi, unes ob-
servacions i unes reflexions que encara són vàlides, malgrat que han com-
plert poc més de tres dècades (AVENOZA: 1989, xiij-xxvij). 

Primer que res, Avenoza va incidir en la realitat que el medievalista 
freqüentment no es pot beneficiar de les innovacions catalogràfiques en 
planificar les seves recerques i, en especial, en localitzar els manuscrits 
d'un text determinat o en revisar-ne les edicions existents. Tot plegat, 
sovint s'ha de cenyir a consultar uns registres, els antics, que, d'antuvi, es 
remunten a l'entrant del segle XX —o, àdhuc, a la darreria del segle 
XIX— i que, de retop, no disposen de cap descripció unitària. I, a conti-
nuació, endemés s'ha d'encomanar a la benignitat de les conjuntures per-
què el ventall d'estralls bèŀlics, entre altres infortunis que influeixen sobre 
l'accés als documents, no l'afecti o no ho faci gaire. 

De continent, Avenoza va cridar l'atenció sobre la peripècia que, en 
la pràctica, el medievalista posseeix una informació força reduïda dels 
manuscrits guardats arreu del planeta. A causa d'aquesta situació, no 
gaudeix d'un cens que no sols llisti la totalitat dels fons que es coneixen, 
sinó que també descrigui la totalitat dels manuscrits que s'hi integren. En 
unes altres paraules, necessita comptar amb un registre detallat dels texts 
pervinents del passat amb anterioritat a capbussar-se justament en la 
investigació del passat. 

Amb una activitat iniciada a l'escalf de la recerca doctoral —i am-
plificada de forma consecutiva—, Avenoza va ajudar a resoldre, en part, 
el panorama denunciat, entre altres experts, per ella mateixa, com acabo 
de ressenyar. I hi va procedir a cop segur. De primera intenció, però, va 
excloure els manuscrits redactats en català de les seves indagacions a les 
biblioteques de Barcelona —i, al capdavall, a les de Catalunya—, argu-
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mentant que Pere Bohigas hi va treballar tant amb intensitat com amb 
encert (BOHIGAS: 1985).2 De mica en mica, a més, hi va aplicar el seu 
judici —a saber: el corresponent a la recepció crítica de les tasques efec-
tuades fins aleshores (AVENOZA: 1989, xix)—, cosa que, d'una banda, va 
millorar la informació sobre alguns manuscrits i, d'una altra, va permetre 
el rescat d'altres d'oblidats. En darrer terme, l'apartat del seu currículum 
professional que es refereix a l'escrutini de les traduccions bíbliques cata-
lanes medievals n'és una mostra prou eloqüent.3 

A propòsit, Bohigas va ésser un dels inteŀlectuals que van mantenir 
viva l'atenció cap a aquestes traduccions bíbliques després que Raymond 
Foulché-Delbosc se'n va cuidar en el I Congrés Internacional de la Llen-
gua Catalana, celebrat a Barcelona el 1906 (FOULCHÉ-DELBOSC: 1908). 
I ho va acomplir de dues formes. De bon començament, en va descriure 
els testimonis en el marc del projecte Repertori de manuscrits catalans 
(BOHIGAS: 1927, 435-436; 1930-1931, 95-101). I, amb el temps, en va 
bastir el relat amb una visió panoràmica —i, per això, amb un criteri 
compendiós— en escaure's, d'una banda, la celebració del II Congrés Li-
túrgic a l'Abadia de Montserrat el 1965 (BOHIGAS: 1967, 125-131) i, 
d'una altra, la impressió del Diccionari de la literatura catalana el 1979, 
l'empresa del qual precisament va arrencar el 1965 (BOHIGAS: 1979, 87-
88). 

 
2 El 1985 Pere Bohigas va aplegar en Sobre manuscrits i biblioteques tres dels quatre 
articles que entre el 1926 i el 1931 va publicar en Estudis Universitaris Catalans per 
mostrar els resultats del projecte Repertori de manuscrits catalans, iniciat el 1921 amb 
l'objectiu de registrar i estudiar els manuscrits aixoplugats fora de Catalunya, tot i pro-
cedir-ne (BOHIGAS: 1926; 1927; 1928; 1930-1931). I el 1985 i el 2012 Amadeu J. 
Soberanas i Josep Massot en van avaluar a bastament les circumstàncies, les finalitats i 
les repercussions (SOBERANAS: 1985; MASSOT: 2012). A banda, el 1982 el primer va 
enllestir una de les semblances biobliogràfiques més rodones sobre Bohigas (SOBERA-

NAS: 1982). I el 2001 l'Institut d'Estudis Catalans va reeditar una mostra significativa 
de les seves aportacions inteŀlectuals a la ciència de la cultura catalana medieval (BADIA, 
COLÓN & MORAN: 2001). 
3 Gemma Avenoza va preparar una quarantena llarga de dissertacions sobre aspectes 
bíblics, sumant-hi les vinculades a temes tant extrabíblics com parabíblics. I, directa-
ment o indirecta, va aŀludir a l'afer de les traduccions bíbliques catalanes medievals en 
una vuitena part d'aquests treballs. Agraeixo sobre manera a Lourdes Soriano (Univer-
sitat de Barcelona-IRCVM) l'amabilitat de facilitar-me l'accés a aquestes dades. 
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Al seu torn, Foulché-Delbosc va prosseguir la labor que el 1890 
Samuel Berger va exposar a la comunitat acadèmica amb escrupolositat 
(BERGER: 1890, 507-548),4 arran que el 1897 Alfred Morel-Fatio la va 
propagar per mitjà de l'influent Grundiss der romanischen Philologie 
(MOREL-FATIO: 1897, 86-89).5 A final del segle XIX, doncs, Berger va 
publicar un article amb la fita de donar raó de les repercussions de les 
seves percaces entorn de les traduccions bíbliques catalanes medievals. És 
veritat que, encara no cent anys abans, Joaquim Llorenç Villanueva va 
parar esment a l'existència d'aquestes traduccions bíbliques (VILLANUE-
VA: 1791, 5-9, cxvij-cxxxv).6 Però també ho és que Berger es va ocupar de 
fer el primer esforç encaminat a explicar aquest fenomen traductor de 
forma integral —a més de documentada i, sobretot, sistemàtica—.7 

De llavors ençà, Berger ha esdevingut no sols un pioner sinó sobre-
tot un referent. En aquest sentit, s'ha d'admetre que, entre el 1978 i l'ac-
tualitat, especialment Josep Perarnau, Josep Izquierdo, Armand Puig i 
Pere Casanellas han bolcat molts afanys amb la intenció de formular les 
seves propostes per interpretar l'aparició de les traduccions bíbliques ca-

 
4 La necrologia que el 1901 Henry J. White va dedicar a Samuel Berger té la utilitat de 
caracteritzar a la perfecció la rellevància de les seves contribucions per a les filologies 
bíblica i romànica (WHITE: 1901), necrologia que, en part, troba la seva complementa-
ció en el report que el 1900 Gabriel Monod va consagrar als esdeveniments del mateix 
any (MONOD: 1900, 94-95). 
5 La realitat que, més enllà d'algunes referències genèriques —i, en certa manera, críp-
tiques—, François R. Cambouliu no va abordar la qüestió corresponent a les traducci-
ons bíbliques catalanes medievals en Essai sur l'histoire de la littérature catalane del 
1857 —en una paraula: la sola història de la literatura catalana que, establerta amb uns 
criteris moderns, va aparèixer abans de la «Katalanische Literatur» ultimada per Alfred 
Morel-Fatio (BERNAT & HEINZER: 2017, 216)— prova l'impuls que, a l'últim, la 
inclusió en Grundiss der romanischen Philologie va significar per a aquest assumpte a 
partir del 1897 (CAMBOULIU: 1857, 20). 
6 En el segle XIX, Jaume Villanueva, Fèlix Torres, Juan Corminas, Josep Miquel Guàr-
dia i Joaquim M. Bover van estirar el fil mínimament entrellucat per Joaquim Llorenç 
Villanueva (VILLANUEVA: 1806, 51-55; 1851, 272-273, 334-338; TORRES: 1836, 685; 
CORMINAS: 1849, 287-288; GUÀRDIA: 1860; BOVER: 1868, 122-124). 
7 Nogensmenys, el 1860 Josep Miquel Guàrdia segurament va signar la primera tempta-
tiva de llistar la totalitat de les traduccions bíbliques catalanes medievals identificades 
fins aleshores (GUÀRDIA: 1860). 
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talanes medievals, però que, en la pràctica, cadascú hi ha dialogat a la seva 
manera per acabar confirmant-lo, ampliant-lo, esmenant-lo o refutant-
lo.8 

A hores d'ara, i com a colofó provisional tant de les ganes com de 
les discussions desvetllades per Berger fins avui dia, la comunitat acadè-
mica admet que aquestes traduccions catalanes majoritàriament es van 
forjar en la baixa època medieval —per consegüent: en el que es pot cop-
sar com una cruïlla inusitada entre un gir antropocèntric, un anhel re-
formista, un bescanvi cultural i un diàleg religiós (MENSA: 2012, 230-
231)—.9 En concret, les feines de preparació de la Bíblia d'Alfons II es 
van ultimar en el segle XIII; les de la Bíblia del segle XIV, la Bíblia hebrea 
catalana i la Traducció bíblica incompleta, en el segle XIV, i les de la Bí-
blia de València, en el segle XV.10 Del mateix període, han perviscut dife-
rents texts parcials —en forma de seccions, llibres, fragments i membra 
disiecta—, com també unes quantes adaptacions populars. 

 
8 Entre el 1890 i l'actualitat, Samuel Berger, Josep Perarnau, Josep Izquierdo, Armand 
Puig i Pere Casanellas han enunciat les propostes clau adreçades a elucidar l'assumpte 
de les traduccions bíbliques catalanes medievals i hi han procedit estudiant-ne, en part, 
els testimonis (BERGER: 1890, 507-548; PERARNAU: 1978; 1979; 1983; IZQUIERDO: 
1997a; 1997b; PUIG: 1997; 2001; 2004; CASANELLAS: 2011; 2021). 
9 De llarg, el projecte Corpus Biblicum Catalanicum va formar la llista més completa de 
les traduccions bíbliques catalanes medievals en configurar-se el 1997 (CBCat: 2003b, 
3-8). 
10 La Bíblia hebrea catalana i la Traducció bíblica incompleta, del segle XIV —o a cavall 
dels segles XIV i XV—, han emergit enmig dels testimonis de la Bíblia del segle XIV a 
mesura que els treballs del projecte Corpus Biblicum Catalanicum han avançat, motiu 
pel qual no es van poder indicar en el seu pla general (CBCat: 2003b, 3-8). A propòsit, 
el 2019 vaig exposar la descoberta d'un fragment de la Bíblia hebrea catalana —el cor-
responent a Js 18-24 segons Colbert— en el Simposi Internacional sobre perifèries 
sense centre i centres perifèrics, organitzat per la Universitat d'Alcalá. I el 2020 ho vaig 
fer en el Congrés Virtual Internacional sobre proscrits, marginats i minories a la Coro-
na d'Aragó (segles XV-XVIII), organitzat per la Universitat de València (POY: 2020). A 
més, el projecte Corpus Biblicum Catalanicum enguany n'ha ofert un llibre —el corres-
ponent a 1Par segons Egerton i Colbert— (CASANELLAS: 2021, 24-34). Així les coses, 
el 2004 aquest projecte va presentar la troballa de dos fragments de la Traducció bíblica 
incompleta —en concret: els corresponents a Ex 1,1-Lv 2,2 i Lv 18,2-27,34 segons 
Egerton—, de què se'n va inferir la fidelitat a la Vulgata de forma preliminar (PUIG: 
2004, xxxiij-xliij). 
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Sigui com sigui, en els estudis sobre l'horitzó bíblic romànic, Ber-
ger va adquirir la seva autoritat no només de resultes d'abordar el cas ca-
talà. En veritat, se'n va revestir a partir d'explorar tant la presència com la 
circulació de la Bíblia a l'Europa medieval (POERCK & DEYCK: 1968, 21; 
WHITE: 1901, 262). Fet i fet, va idear i va desplegar un ambiciós projecte 
orientat a donar compte de les manifestacions de dues de les aparences 
principals que la Bíblia va adoptar a l'Europa medieval —això és: la Bíblia 
llatina i la Bíblia romànica—, concebudes com a dimensions mútuament 
travades. I, en vista de les proves acumulades, va sostenir que els texts 
francesos —a grans trets: la Vulgata gaŀla i la Bíblia francesa— van exer-
cir un influx poderós damunt la resta, raó per la qual van esdevenir els 
seus models a imitar. 

Transcorregudes tantes dècades i circumstàncies, Berger mereix 
alguna deferència per consideració als seus talents, esforços i resultats. I, 
ben mirat, n'és particularment digne en aquestes latituds. No endebades, 
existeix un filament fort que el 1997 l'acobla tant a la definició com a la 
configuració del projecte Corpus Biblicum Catalanicum. Explanat per 
sobre, un projecte que, sota els auspicis de l'Associació Bíblica de Catalu-
nya, Pere Casanellas i Armand Puig lideren amb la voluntat d'enllestir les 
transcripcions, les edicions crítiques, les avaluacions i les interpretacions 
de les traduccions bíbliques catalanes fins al 1900, entre les quals les me-
dievals tenen un pes bastant formidable.11 

En aquest punt, el fet d'incidir en la connexió entre Berger i l'inte-
rès a casa nostra per aquestes traduccions catalanes no sembla sobrer. 
Així, doncs, es pot deduir que, partint de Berger i el seu reclam, Foulché-
Delbosc va plantejar la restauració d'una sort de Bíblia catalana medieval 
com a colofó d'editar-ne críticament els testimonis salvaguardats, cosa 
que va justificar atenent a la seva envergadura per conèixer i caracteritzar 
la llengua catalana medieval (FOULCHÉ-DELBOSC: 1908, 538-539). 
Comptat i debatut, va suposar un projecte que l'Institut d'Estudis Cata-
lans va emparar des del 1907 —això és: des de la seva fundació— (MAS-

 
11 El projecte Corpus Biblicum Catalanicum disposa d'un pla general i unes normes 
detallades, a més del lloc web <http://cbcat.abcat.cat> (CBCat: 2003a; 2003b). Opor-
tunament, se n'ha remarcat la transcendència per a la crítica textual i la lexicografia 
catalana (CASANELLAS: 2007, 193-200; CERDÀ: 2013, 173). 
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SOT: 2006). Abandonat per les engires del 1931 sense gaires resultats, el 
1976 Guiu Camps el va rescatar a l'abric de l'Associació Bíblica de Cata-
lunya fins que el 1997 Armand Puig l'hi va refundar com a Corpus Bibli-
cum Catalanicum (CASANELLAS: 2003; 2005; 2007, 188-193). 

D'altra banda, es pot sostenir que, a la fi, Berger es localitza en l'o-
rigen dels intents d'entreteixir un discurs capaç d'explicar aquestes tra-
duccions catalanes no sols des d'una perspectiva conjunta sinó sobretot 
des d'una de filològica —per tant: construint-ne les hipòtesis i fonamen-
tant-ne les conclusions a còpia dels resultats obtinguts arran d'estudiar i 
acarar els testimonis amb rigor—. A l'últim, es troba en l'origen de quatre 
asseveracions que han determinat la recerca posterior: el Vell Testament 
català va traduir diferents testimonis de la Vulgata gaŀla, dispensant pre-
ponderància a la Bible du XIIIe siècle —i, en especial, a les seves glosses—; 
el Psalteri català va traduir el Psalteri gaŀlicà i el Psalteri francès; el Nou 
Testament català va traduir la Vulgata de París i la Bible du XIIIe siècle, i 
els evangelis catalans van traduir els evangelis occitans sense arribar a 
vincular-se al moviment càtar (BERGER: 1890, 507-548). 
 
2. OBJECTIU I MÈTODE 

Allò explanat fins aquí abona que la conjuntura d'honrar la perso-
na de Gemma Avenoza propicia l'ocasió de rescatar la figura de Samuel 
Berger. No endebades, Avenoza participa en una espècie de cadena inco-
ada per Berger. I ho acompleix, de primera intenció, a manera d'estudiosa 
d'alguns dels testimonis tant de la Bíblia llatina com de la Bíblia romànica 
i, a més, a manera d'integrant del projecte Corpus Biblicum Catalanicum. 

Així les coses, aquest article aspira a mostrar el paper capdavanter 
—o sigui: consolidador, però també orientador i inspirador— de Berger 
en la recerca acadèmica sobre les traduccions bíbliques catalanes medie-
vals. Per assolir-ho, en recupera l'aportació exacta per exposar-la, emmar-
car-la i avaluar-la amb cura. De retruc, en reivindica la talla erudita i la 
traça visionària, fundades tant en un talent singular com en un esforç 
colossal. 

Quan el 2002 glossa la idiosincràsia d'Eudald Solà, Josep M. Pujol 
assegura que la filologia s'erigeix en la ciència suprema perquè la seva me-
ta rau a entendre un text de forma profunda reclutant els cabals necessa-
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ris de la resta de disciplines inteŀlectuals, cosa que equival a esclarir què 
diu un autor amb exactitud i què vol dir de debò. No sense motiu, les 
llengües són ambigües i les paraules conformen un magma en transfor-
mació, de manera que, amb el temps, «la distància entre una taca de tinta 
i el seu significat —la seva reverberació davant dels ulls que la llegeixen— 
no para d'obrir-se» (PUJOL: 2002, 1). 

Com es pot coŀlegir, aquest article adopta l'enfocament de Pujol 
com a criteri. Per tant, disseccionar la dedicació de Berger a la percaça 
sobre aquestes traduccions catalanes comporta, de primer, allunyar-se 
fins al 1890 i, després, situar-se en les p. 507-548 de l'aportació «Nouve-
lles recherches sur les bibles provençales et catalanes» (BERGER: 1890). 
Un cop aconseguit, comporta, per damunt de tot, efectuar-ne una lectura 
amb la determinació de penetrar-hi. En uns altres mots, amb la finalitat 
d'especificar-hi què sosté en concret i què pretén sostenir en veritat. I, al 
capdavall, amb la voluntat d'efectuar-ne una recepció —és a dir: una ac-
tualització a base d'una relectura—. 

En aquesta situació, cal fer notar que, sense restar-li vàlua, Berger 
sovint adopta termes, procediments i esquemes que la filologia ha superat 
de llarg. Per tal causa, aquest article necessita delimitar els eixos en què 
descabdella la recerca i la proposta. En definitiva, necessita precisar les 
magnituds d'un projecte que, a coll de les filologies bíblica i romànica, se 
suscita per raonar la presència i la difusió de la Bíblia a l'Europa medieval. 

En paraŀlel, obliga a aprofundir tant en aquesta recerca com en 
aquesta proposta en previsió de presentar-les no sols d'una forma siste-
màtica sinó sobretot amb un criteri pedagògic —en resum: arrencant 
amb les traduccions catalanes del Vell Testament i el Psalteri i continu-
ant amb les del Nou Testament i els evangelis—. I, en darrer lloc, con-
dueix a ressenyar-ne les implicacions ulteriors per la via de la represa o 
per la de la rèplica. 
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3. CATÀLEG DELS TESTIMONIS BÍBLICS 
A continuació, es referencien, per grups, els testimonis llatins, ca-

talans, occitans i francesos dels texts bíblics aŀludits en aquest article amb 
l'aspiració d'enquadrar i entendre les traduccions bíbliques catalanes me-
dievals en el panorama de la Bíblia romànica.12 

Així mateix, es dissenya una sèrie de sigles amb l'objectiu d'apeŀlar 
amb agilitat als tretze psalteris catalans també esmentats en aquest article. 
A més, la llista agrega dos reculls de psalms, en lloc de dos psalteris prò-
piament dits.13 

A aquest efecte, les citacions sobretot s'inspiren en les pautes bi-
bliogràfiques d'Ítaca. Revista de Filologia. Generalment, doncs, es com-
ponen de la denominació del manuscrit seguida de la concreció de la si-
tuació —això és: d’identificador, ciutat i dipòsit— i la de la datació. En 
acabat, inclouen la notícia de la descripció codicològica —amb un interès 
per les facilitades pel projecte Bibliografia de textos antics catalans, valen-
cians i balears, codirigit per Gemma Avenoza (BITECA), alhora que per 
les enllestides per Samuel Berger, en el supòsit de continuar vigents 
(BERGER: 1884, 321-435; 1893, 374-422)—. 
 

 
12 Tot i constituir un testimoni de la Bíblia alemanya —i, doncs, no pertànyer a la Bíblia 
romànica—, Samuel Berger cita el Nou Testament de Tepl en vertebrar la proposta per 
a la comprensió general del Nou Testament català. En part, la coneixença de les traduc-
cions bíbliques romàniques medievals s'afina amb la de les traduccions alemanyes. No 
endebades, les llengües romàniques i l'alemany comparteixen la condició d'idiomes vul-
gars a l'Europa medieval. Així les coses, la referència del Nou Testament de Tepl és la 
següent: ms. Teplá b 10, Praga, Biblioteca Nacional de la República Txeca, c. 1400 
(KUTTLER: 1884). 
13 El fet de crear aquestes sigles disposa de marge a causa de la manca de tradició. Per 
confeccionar-les, la racionalització, la inducció i la transparència es combinen d'acord 
amb els habituals consells filològics (CEMA: 2001a, 75-83; 2001b, 53-73; 2002, 40-51; 
PUJOL: 2001, 38-39). En conseqüència, l'abreviatura de psalteri o psalm (Ps) introdueix 
l'abreviatura d'un autor, un lloc o un nom comú, o bé la sigla d'un manuscrit —Cor per 
Joan Roís de Corella, Bar per Barcelona, Heb per hebreu i C per Colbert—. A més, els 
subíndexs distingeixen els diferents testimonis procedents d'una mateixa ciutat, en 
comptes d'individuar les recensions d'un mateix text. 
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3.1 TESTIMONIS BÍBLICS LLATINS 
Còdex Aemilianeus: cod. 20, Madrid, Reial Acadèmia de la Història, ss. 

IX-X (RUIZ: 1997, 157-168).14 
Còdex Amiatinus: ms. Amiat. 1, Florència, Biblioteca Mediceo-

Laurenziana, s. VIII (GAMESON: 2017). 
Còdex Rodensis: ms. lat. 6, París, Biblioteca Nacional de França, c. 

1010-1015 (MUNDÓ: 2002, 71-170).15 
Còdex Toletanus: ms. Vitr. 13.1, Biblioteca Nacional d'Espanya, s. X 

(MILLARES: 1925). 
Còdex Vallicellianus: ms. B6, Roma, Biblioteca Vallicelliana, s. IX (BER-

GER: 1893, 413). 
Manuscrit lat. 341: París, Biblioteca Nacional de França, s. XIII (BERGER: 

1893, 404). 
 
3.2 TESTIMONIS BÍBLICS CATALANS 
Còdex Colbert: ms. esp. 5, París, Biblioteca Nacional de França, s. XV 

(BITECA: manid 1060). 
Còdex Egerton: ms. Eg. 1526, Londres, Biblioteca Britànica, s. XV (BI-

TECA: manid 1061). 
Còdex Marmoutier: ms. esp. 486, París, Biblioteca Nacional de França, s. 

XIV (BITECA: manid 1140). 
Còdex Palau: ms. A, Sant Cugat del Vallès, Biblioteca Borja, s. XV (BI-

TECA: manid 1239).16 
Còdex Peiresc: mss. esp. 2, 3 i 4, París, Biblioteca Nacional de França, c. 

1460-1465 (BITECA: manid 1063, manid 2745 i manid 2746). 
Còdex Sevilla: ms. 7-7-6, Sevilla, Biblioteca Capitular i Colombina, c. 

1330 (BITECA: manid 1065).17 
 

14 El còdex Aemilianeus també es coneix com la Bíblia de Quisio. 
15 El còdex Rodensis també es coneix com la Bíblia de Rodes. 
16 Pere Bohigas proposa Barcelona en comptes de Palau, per molt que aquesta opció ja 
té cert recorregut en la filologia catalana (BOHIGAS: 1962, 180). En qualsevol cas, el 
projecte Corpus Biblicum Catalanicum consagra la segona denominació en la filologia 
bíblica romànica (CBCat: 2003b, 4, 16). I, fet i fet, s'hi converteix en l'única emprada 
(CASANELLAS: 2003, 68; 2005, 518, 525; 2007, 189, 193). 
17 El còdex Sevilla es popularitza com la Bíblia rimada. I, en adoptar-la, el projecte Cor-
pus Biblicum Catalanicum consolida aquesta etiqueta en la filologia bíblica romànica 
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Gènesi: ms. esp. 541, París, Biblioteca Nacional de França, c. 1451 (BI-
TECA: manid 1433). 

 
3.3 TESTIMONIS BÍBLICS OCCITANS 
Fragment del Puget: ms. s.n., Puget, Arxius Municipals, s. XIV (MEYER: 

1889). 
Manuscrit fr. 6261: París, Biblioteca Nacional de França, ss. XIV-XV 

(WUNDERLI: 2017). 
Nou Testament de Carpentràs: ms. 8, Carpentràs, Biblioteca Municipal, 

s. XIII (NÜESCH: 1979). 
Nou Testament de Lió: ms. PA 36, Lió, Palau de les Arts, s. XIII 

(WUNDERLI: 2009). 
Nou Testament de París: ms. fr. 2425, París, Biblioteca Nacional de 

França, s. XIV (WUNDERLI: 2016). 
 
3.4 TESTIMONIS BÍBLICS FRANCESOS 
Manuscrit 35: París, Biblioteca Mazarina, s. XIII (BERGER: 1884, 374). 
Manuscrit fr. 398: París, Biblioteca Nacional de França, s. XIV (BERGER: 

1884, 337-338). 
Manuscrit fr. 899: París, Biblioteca Nacional de França, s. XIII 

(SNEDDON: 1999). 
Manuscrit lat. 768: París, Biblioteca Nacional de França, s. XIII (BERGER: 

1884, 321-322).18 
 
3.5 PSALTERIS CATALANS 
PsBar1: Psalteri de Barcelona, mss. 2057.1 i 2057.2, Barcelona, Biblioteca 

de Catalunya, s. XV (BITECA: manid 1034 i manid 1264). 
PsBar2: psalms de Barcelona, mss. s.n., Barcelona, Reial Acadèmia de 

Belles Arts Sant Jordi, s. XV (BITECA: manid 2275 i manid 
2788).19 

 
(CBCat: 2003b, 6). En la pràctica, hi esdevé la utilitzada de forma habitual (CASANE-

LLAS: 2003, 73; 2005, 523, 525). 
18 En realitat, es tracta d'un Psalteri bilingüe llatí-francès. En aquesta conjuntura, es 
referencia amb els testimonis bíblics francesos en atenció a l'ús efectuat per Samuel 
Berger. 
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PsC: Psalteri de Colbert, ms. esp. 5, París, Biblioteca Nacional de França, 
s. XV (BITECA: manid 1060). 

PsCor: Psalteri de Joan Roís de Corella, esp. 8-8º, Barcelona, Biblioteca 
de Catalunya; incunable 1462, Madrid, Biblioteca Nacional d'Es-
panya, 1490 (BITECA: manid 1262, copid 1255).20 

PsE: Psalteri d'Egerton, ms. Eg. 1526, Londres, Biblioteca Britànica, s. 
XV (BITECA: manid 1061). 

PsFer: Psalteri de Bonifaci Ferrer, incunable 1228, París, Biblioteca Ma-
zarina, c. 1480 (BITECA: manid 1064).21 

PsHeb: Psalteri segons l'hebreu, ms. esp. 244, París, Biblioteca Nacional 
de França, ss. XV-XVI (BITECA: manid 1954). 

PsMar: Psalteri de Marsella, ms. fr. 2434, París, Biblioteca Nacional de 
França, s. XIV (BITECA: manid 1260). 

PsMor: psalms de Morella, Llibre d'hores, Castelló de la Plana, Societat 
Castellonenca de Cultura, s. XIV (BITECA: manid 2276). 

PsP: Psalteri de Peiresc, ms. esp. 2, París, Biblioteca Nacional de França, 
c. 1460-1465 (BITECA: manid 1063). 

PsPer: Psalteri de Perpinyà, ms. fr. 2433, París, Biblioteca Nacional de 
França, s. XV (BITECA: manid 1439). 

 
19 Fet i fet, els psalms de Barcelona provenen de tres manuscrits de Bartomeu Rodrigues. 
El primer transcriu un recull d'oracions catalanes (RIERA: 1971-1975). El segon, inèdit, 
inclou algunes notes, entre les quals certes traduccions bíbliques catalanes. I el tercer 
conserva un siddur català complet (CASANELLAS: 2014; RIERA: 1988-1991; 1993; 
2011-2012). Aquests psalms de Barcelona —juntament amb els psalms dels siddurs, 
inèdits, de Madrid i Oxford, localitzats per Jaume Riera— ofereixen una mostra elo-
qüent de la labor traductora que els jueus i els jueus conversos efectuen amb la Bíblia a 
la Catalanofonia medieval (RIERA: 1975). Per això, el projecte Corpus Biblicum Cata-
lanicum preveu estudiar-los de forma conjunta (CBCat: 2003b, 5). 
20 Una tercera còpia —en aquest cas, manuscrita— del Psalteri de Joan Roís de Corella 
es conserva amb la referència següent: ms. 664, València, Universitat de València, 1822 
(BITECA: manid 2152). 
21 L'assumpció de PsFer no implica l'adopció de cap postura sobre alguns dels aspectes 
més debatuts del Psalteri de Bonifaci Ferrer —bàsicament, els referits a l'autoria, la 
revisió i la transmissió—. I, de la mateixa manera, no exclou tampoc la caviŀlació entorn 
de la idoneïtat que la filologia bíblica romànica s'hi refereixi com a Psalteri de Portaceli 
(IZQUIERDO: 1997b: 87-96; PUIG: 1997, 19-24; 2001, 124-128; VENTURA: 1993, 
11-147). 
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PsSab: Psalteri de Romeu Sabruguera, ms. 7-7-6, Sevilla, Biblioteca Ca-
pitular i Colombina, c. 1330 (BITECA: manid 1065). 

PsVal1: primer Psalteri de València, ms. 106, València, Arxiu Capitular, 
s. XV (BITECA: manid 1439). 

PsVal2: segon Psalteri de València, ms. esp. 376, Biblioteca Nacional de 
França, s. XV (BITECA: manid 1955). 

PsVat: Psalteri del Vaticà, ms. Reg. lat. 19, Ciutat del Vaticà, Biblioteca 
Apostòlica Vaticana, s. XIV (BITECA: manid 2397). 

 
4. EL PROJECTE DE SAMUEL BERGER PER A L'ESTUDI DE LA BÍBLIA A 
L'EUROPA MEDIEVAL 

El 1901 Henry J. White es refereix a Samuel Berger com «one of 
the ablest and most devoted students of the text of the New Testament, 
and especially of the Latin versions, that this generation has known» 
(WHITE: 1901, 262). I el 1968 Guy de Poerck i Rika van Deyck subrat-
llen que les seves contribucions permeten establir «dans ses grandes lig-
nes l'histoire de la Bible médiévale en langue vulgaire dans les pays ro-
mans», raó per la qual «il est juste que [...] hommage lui soit rendu» 
(POERCK & DEYCK: 1968, 21).22 

Nat a Beaucourt el 1843 i mort a Sèvres el 1900, Berger és un dels 
erudits per antonomàsia de l'Europa vuitcentista. Veritablement, destaca 
en uns quants àmbits de les ciències humanes —com ara: la teologia, la 
història, la filologia, la paleografia i la crítica textual—. Però, per damunt 
de tot, dedica la vida a acréixer la coneixença de la Bíblia amb un mètode 
rigorós. En la pràctica, hi consagra la saviesa —i, a l'últim, hi esmerça la 
força— sense cap reserva. 

En part, hi sembla destinat des d'abans d'obrir els ulls. No per at-
zar, ve al món en una família nombrosa de cristians reformats, distingi-
dament cultes i iŀlustrats, el cap de la qual exerceix com a pastor luterà. 
De fet, segueix el camí del pare: esdevé ministre evangèlic a París a partir 
del 1868, pugna en la qual sobresurt per la cura apostòlica. 

 
22 Per repassar-ne els periples personal i erudit, així com la bibliografia emblemàtica, 
especialment es pot utilitzar la necrologia que el 1901 Henry J. White dedica a Samuel 
Berger (WHITE: 1901). 
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Amb antelació, es prepara a consciència en matèria religiosa a la 
Facultat de Teologia Protestant d'Estrasburg fins a obtenir-hi el batxille-
rat en Teologia el 1867 amb la tesi F.C. Baur. Les origines de l'École de 
Tubingue et ses principes (1826-1844). Al capdavall, es tracta d'una dis-
quisició que prefigura, si no orienta, una parceŀla substancial de les incli-
nacions ulteriors —per exemple: la recerca sobre la Bíblia i l'estudi sobre 
la història de les comunitats eclesials— (BERGER: 1867).23 

D'aleshores ençà, continua els estudis superiors a la Facultat de 
Teologia Protestant de París, on assoleix la llicenciatura en Teologia el 
1879 amb les tesis De glossariis et compendiis exegeticis quibusdam me-
dii aevi i La Bible au XVIe siècle. Étude sur les origines de la critique 
biblique, igual que el doctorat en Teologia el 1884 amb la tesi La Bible 
française au moyen âge. Étude sur les plus anciennes versions de la Bible 
écrites en prose de langue d'oïl (BERGER: 1879a; 1879b; 1884). 

En la pràctica, vincula la totalitat de la seva trajectòria acadèmica a 
la Facultat de Teologia Protestant de París, de què es converteix en bi-
bliotecari i secretari el 1877, així com en professor d'arqueologia cristiana 
i història eclesiàstica el 1895 (RHPR: 1977, 357).24 En paraŀlel, pertany, 
d'una banda, a les franceses Societat d'Història del Protestantisme Fran-
cès i Societat Nacional d'Antiquaris de França i, d'una altra, a l'espanyola 
Reial Acadèmia de la Història. 

Com a investigador, centra els afanys a caracteritzar la Bíblia a 
l'Europa medieval sobretot des d'una perspectiva textual. I ho fa fins a 
erigir-se en un expert sense parió pel que respecta a la crítica de les seves 
traduccions a la llengua llatina i a la recuperació de les seves traduccions a 
les llengües vulgars —i, en particular, a les romàniques—. A més, dota la 

 
23 L'empenta de la Facultat de Teologia Protestant d'Estrasburg afavoreix la creació de 
la reconeguda Escola d'Estrasburg, l'energia de la qual permet que les ciències religioses 
—i, sobretot, la recerca bíblica— experimentin una evolució enorme, a més d'una repu-
tació potent, a la França vuitcentista (LODS: 1920). 
24 El 1877 la Facultat de Teologia Protestant de París es funda com a hereva de la Fa-
cultat de Teologia Protestant d'Estrasburg dins la Universitat de París arran que el 
1871 França cedeixi Alsàcia a Alemanya. Samuel Berger en protagonitza la primera 
etapa: el 1905, després de morir, es desvincula de la Universitat pública en aprovar-se a 
França la llei relativa a la separació entre l'Estat i les esglésies (ROBERT: 1977). 
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recerca pròpia d'una qualitat enorme a còpia d'escorcollar amb intensitat 
els fons cabalosos de la Biblioteca Nacional de França i, també, els d'al-
tres estats europeus —entre els quals s'inclouen Alemanya, Espanya, 
Irlanda, Itàlia, Regne Unit i Suïssa—. 

Mereixedor de moltes consideracions acadèmiques precisament 
pels resultats d'aquesta curiositat —que no és sinó l'ànima de l'amor cap a 
les comeses de la filologia—, rep les investidures com a doctor honoris 
causa de les universitats de Cambridge, Dublín i Leipzig en la recta final 
de la seva vida, per no parlar de les distincions concedides per l'Institut de 
França. Després de tot, ateny l'afecte de l'Acadèmia amb motiu de prota-
gonitzar un itinerari exemplar, dedicat a la saviesa bíblica per complet, 
afermat sobre el contacte amb els manuscrits sense mitjancers i, al cap 
darrer, expressat a través de múltiples edicions i estudis. 

Fins a cert punt, Berger esdevé pioner a abordar la presència i la 
circulació de la Bíblia a l'Europa medieval. Amb raó, en el seu temps, 
aquestes qüestions no es consideren sinó roba de genovesos, a causa de la 
situació que tant la filologia bíblica com la llatina i la romànica les perce-
ben fora dels seus interessos naturals —o, si més no, immediats—. 

En aquest sentit, desvetlla una interrogació molt atractiva per a la 
història cultural. Així, doncs, es demana per la trajectòria de la Bíblia a 
l'Europa medieval a comptar de la traducció de Jeroni d'Estridó en el se-
gle IV,25 cosa que, en la seva comprensió de la matèria, implica parar es-
ment a les recensions llatines, però també a les traduccions vulgars. De 
continent, es respon conforme al prisma positivista, de manera que, una 
vegada localitzats, n'examina els testimonis a fi d'entreteixir-ne un relat 
filologicoreligiós fundat en unes evidències sòlides. I, de retruc, traça les 
línies d'un mapa que iŀlustra el dinamisme dels escriptoris medievals i el 

 
25 Jeroni d'Estridó (331-420), un prevere amb una vasta formació humanística, esdevé 
una de les peces centrals de la història bíblica per la importància que assoleix en la rea-
lització de les tasques preparatòries de la Vulgata (ANTIN: 1951). Certament, es consa-
gra a la coneixença i la divulgació de la Bíblia. Ara bé, no per causa d'una simple opció 
filològica, sinó per raó d'una profunda qüestió cristològica. I, des de la fidelitat a aquest 
plantejament, desenrotlla un dilatat camí biobibliogràfic amb un fort rerefons cristico-
eclesial (BODIN: 1966). 
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moviment del seu rendiment manuscrit, alhora que mostra els vincles 
entre els diferents territoris. 

Penetrant-hi, albira que, de fet, Bíblia i traducció es poden enten-
dre com a consubstancials, ja que la Bíblia es tradueix gairebé des de la 
seva elaboració en l'època antiga segons els requeriments que en planteja 
la comprensió. Per tant, la labor de Jeroni, igual que la dels responsables 
de les traduccions bíbliques a les llengües vulgars en l'època medieval, 
entronca amb una dinàmica que, en suma, s'inicia entre els segles III i II 
aC. 

D'altra banda, palesa que també es dona una continuïtat entre la 
Vulgata i les seves traduccions. En pocs mots, de la mateixa forma que 
muda de l'hebreu i el grec al llatí en la travessia d'Orient a Occident, la 
Bíblia passa del llatí a les llengües vulgars amb la ruptura de la unitat lin-
güística a Occident (TREBOLLE: 1993). 

Així les coses, articula un projecte centrat a estudiar la Bíblia a 
l'Europa medieval, estructurant-lo com un díptic. D'aquesta manera, des-
tina el primer flanc a analitzar els processos de confecció i difusió de les 
seves traduccions llatines, mentre que reserva el restant a examinar els 
sistemes de producció i relació de les seves traduccions vulgars. Entrant 
en matèria, s'enfoca a tractar la Vulgata llatina i la Bíblia romànica —en 
detriment de la Vetus llatina i de les traduccions distintes de les romàni-
ques—.26 

Pel que respecta al primer lateral, Berger, en la maduresa, recapi-
tula les conclusions de les seves percaces en dues aportacions cabdals  
—tant per l'amplitud com per la precisió—: Histoire de la Vulgate pen-
dant les premiers siècles du moyen âge i «Les préfaces jointes aux livres 
de la Bible dans les manuscrits de la Vulgate» (BERGER: 1893; 1904). 

 
26 En aquest punt, s'ha d'excusar Samuel Berger: de debò, la filologia bíblica aleshores 
compta amb una informació escassa sobre la Vetus llatina per culpa de la precarietat de 
la tradició manuscrita, de les múltiples revisions textuals, de la pluralitat de les variants 
textuals, de la destacable corrupció textual i de la fragmentació de la transmissió manus-
crita. En qualsevol cas, arriba a individuar fins a set recensions d'aquesta Bíblia llatina 
entre els segles II i XV: preafricana, africana, europea, italiana, africanoitaliana, hispànica 
i inclassificada (AYUSO: 1953, 317-532; METZGER: 1977, 285-330; TREBOLLE: 1993, 
389-393). 
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Parlant amb propietat, es marca la fita «d'énumérer et d'étudier les 
plus anciens manuscrits de la Vulgate». I la satisfà amb un mirament cap 
als que «proviennent de France», perquè en defensa la posició nuclear en 
aquest panorama. Al capdavall, es guia per la necessitat «de connaître 
l'histoire de la Bible dans des pays voisins». Però la descabdella partint 
d'un càlcul segons el qual, abans de la renovatio carolingia, Gàŀlia «était 
une terre ouverte à toutes les importations, et par conséquent un pays de 
textes mêlés et sans caractère propre», en contraposició amb Hispània, 
Hibèrnia i Britània, «pays fermés, où devait se développer une littérature 
biblique très homogène» (BERGER: 1893, 7). 

Sigui com vulgui, elabora un treball capaç de cartografiar la pre-
sència i la circulació de la Vulgata a l'Europa medieval després que «nous 
avons poursuivi les destinées de notre texte d'une extremité à l'autre du 
monde latin» (BERGER: 1893, 328). En aquest sentit, és veritat que ad-
met que «le texte biblique, lui-même, avec sa critique et son histoire, oc-
cupe naturellement le centre de toute l'étude de l'Écriture sainte» (BER-

GER: 1904, 3). Tanmateix, també ho és que presta l'orella «à la plus im-
portante des parties secondaires de la Bible: [...] des préfaces qui sont en 
tête des divers livres». No sense motiu, «il y a là toute une littérature bi-
blique, toute une collection d'introductions historiques, plus ou moins 
scientifiques, à tous les livres de la Bible» (BERGER: 1904, 5). 

Com a resultat, dissenya amb un caràcter primicer un pla, sum-
mament rigorós, encaminat no sols a inspeccionar sinó també a classificar 
els testimonis de la Vulgata. A dades i tornades, es tracta d'un pla que 
exceŀleix, com a mínim, en tres aspectes. D'arribada, dibuixa les vies per 
les quals els testimonis de la Vulgata transiten des d'Itàlia fins a Britània i 
Hibèrnia i, a l'acte, des d'aquí fins a Gàŀlia, Germània i Rètia per acabar 
trobant-se amb els d'Hispània. A més, descobreix la fesomia de la Vulga-
ta en l'interval comprès entre la tasca de Jeroni, a iniciativa de Damas, en 
el segle IV, i les revisions d'Alcuí de York i Teodulf d'Orleans, a redós de 
Carlemany, en els segles VIII i IX. I, en darrer lloc, delimita les cinc grans 
tradicions manuscrites de la Vulgata —les d'Hispània, Hibèrnia-Britània, 
Gàŀlia, Germània-Rètia i Itàlia—, així com les famílies i les subfamílies 
de cadascuna (BERGER: 1893, 8-28; 29-59; 1-5, 61-111, 143-299; 113-
136; 137-143). 
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Pel que respecta al segon lateral, Berger, a diferència del cas anteri-
or, efectua diferents contribucions entre el 1884 i el 1899, la major part 
de les quals romanen esparses fins al 1977: La Bible française au moyen 
âge. Étude sur les plus anciennes versions de la Bible écrites en prose de 
langue d'oïl, «L'ancienne traduction allemande de la Bible»,27 «Les bibles 
provençales et vaudoises», «Nouvelles recherches sur les bibles provença-
les et catalanes», «La Bible italienne au moyen âge», «Les bibles castilla-
nes» i «Note sur les bibles portugaises» (BERGER: 1884; 1886; 1889; 
1890; 1894; 1899; BERGER & MICHÄELIS: 1899).28 

En aquest escenari, assenyala el programa «d'ajouter un nouveau 
chapitre à l'histoire comparée de la Bible dans les langues romanes» 
(BERGER: 1894, 361). Per un costat, es tracta d'un programa que arrenca 
de l'evidència filològica que «l'histoire des littératures en langue vulgaire, 
particulièrement parmi les peuples latins, a montré, entre ces diverses 
littératures, d'étroites relations». A més, «un grand nombre d'oeuvres 
dont la source première est latine n'ont pas été tirées immédiatement de 
l'original latin et sont simplement la traduction en une langue romane 
d'une première version écrite en une autre langue romane». De fet, «c'est 
au trésor de la littérature française que l'Italie, la Provence et la Catalogne 
ont le plus largement puisé», cosa que «l'histoire de la Bible en provençal 
et en catalan nous l'a montré souvent» (BERGER: 1894, 359). 

 
27 En realitat, «L'ancienne traduction allemande de la Bible» és el títol amb què el 2007 
la Biblioteca Nacional de França consigna en el repositori Gallica 
<https://gallica.bnf.fr> la ressenya que el 1886 Samuel Berger publica en Revue His-
panique sobre dos estudis, signats per Hernan Haupt i Franz Jostes (HAUPT: 1885; 
JOSTES: 1885), relatius a les traducciones bíbliques alemanyes medievals (BERGER: 
1886). 
28 El 1967 l'editorial Slatkine reimprimeix a Ginebra el llibre que el 1884 Samuel Berger 
dedica a les traduccions bíbliques franceses medievals (BERGER: 1967). El 1977 aquesta 
editorial publica la compilació de cinc dels seus treballs citats —en concret: els relatius a 
les traduccions bíbliques portugueses, castellanes, catalanes, arpitanes i italianes en 
l'època medieval—, presentant-la com una aportació a la coneixença de la Bíblia romà-
nica (BERGER: 1977). Per primera vegada, doncs, la suma d'ambdues empreses visibilit-
za que Berger desplega un programa dedicat a estudiar les diferents expressions de la 
Bíblia romànica. 
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Per un altre, es tracta d'un programa que acull la conseqüència ra-
cional —en resum: «il est devenu impossible d'étudier isolément les 
littératures des peuples de langues romanes»— d'emprendre les traduc-
cions bíbliques romàniques medievals com si conformessin un autèntic 
magma textual. Per això, alerta que «la curiosité que nous apportons à 
l'étude de la Bible italienne ne sera donc le seul mobile de nos recher-
ches». Ara bé, i en coherència amb el criteri adoptat amb els testimonis 
de la Vulgata, és la prova que aquesta massa bíblica bascula entorn de les 
traduccions franceses de resultes de «la propagation de la langue française 
et sa popularité hors de France» (BERGER: 1894, 359). 

En aquesta conjuntura, el programa qualla en sis dels estudis citats. 
Comptat i debatut, en sis estudis que, de forma precursora, prenen cons-
ciència del fenomen de la traducció bíblica a Portugal, Castella, Catalu-
nya, Occitània, França, Arpitània i Itàlia en l'època medieval i que, al seu 
torn, aconsegueixen inspirar recerques i crear expectatives.29 

A l'últim, el 1890 Berger planteja la proposta orientada a donar raó 
de les traduccions bíbliques catalanes medievals —i, a gratcient, de les 
traduccions bíbliques conservades en els segles XIV i XV— com a porció 
de l'article «Nouvelles recherches sur les bibles provençales et catalanes» 
(BERGER: 1890, 507-548). Per tant, hi procedeix en concomitància amb 
les traduccions occitanes, així com des de la visió de la comparació textual. 

En conjunt, postula com a realitat necessària el lligam entre les tra-
duccions catalanes i les occitanes a causa de les proximitats lingüístiques 
entre els idiomes i de les relacions politicoculturals entre els comtats. 
Però, per damunt de tot, obre una nova marxa traçant la connexió entre 
les traduccions catalanes i les franceses a redós de la convicció que la lite-
ratura francesa exerceix un influx poderós en la cultura europea medieval. 

Sobre aquest particular, estima que les traduccions franceses, re-
vestides de prestigi per la qualitat de texts i glosses, es projecten damunt 
les traduccions occitanes i, a través seu, damunt les catalanes. I, per paga, 
opina que les traduccions franceses també actuen damunt les catalanes 

 
29 Amb tot, el fet d'assumir el programa de Samuel Berger per renovar-lo sens dubte és 
el repte actual. 
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sense mitjancers en la mesura que les unes presten concurs a les altres 
amb la comprensió de la Vulgata. 

En definitiva, descartat l'impacte de la Bíblia hebrea de forma cate-
gòrica, elabora un marc que explica les traduccions catalanes com els 
fruits de treballar, d'antuvi, amb la Vulgata gaŀla i, a poc d'espai, amb les 
traduccions occitanes i franceses. Sigui com sigui, amb fonts de la cons-
teŀlació romànica en exclusiva. 
 
5. LA PROPOSTA DE SAMUEL BERGER PER A LA COMPRENSIÓ DE LA 
BÍBLIA CATALANA 

Com s'ha explicat, el 1890 Samuel Berger articula la proposta en-
caminada a donar raó de les traduccions bíbliques catalanes medievals  
—o, endemés, de la Bíblia catalana medieval— en les p. 507-548 de la 
contribució «Nouvelles recherches sur les bibles provençales et catala-
nes» (BERGER: 1890). A través seu, altra vegada, confirma la impressió 
que «l'histoire de la Bible en Espagne est un des plus beaux sujets d'étude 
qui se puissent concevoir» (BERGER: 1899, 360). I, sobretot, ofrena un 
episodi de la difusió que la Bíblia experimenta a l'Europa medieval des-
prés que la importa procedent de la riba oriental de la Mediterrània per 
conducte de la seva vora occidental.30 

En general, la recepció de la totalitat d'aquesta tasca considera les 
eventualitats en què la teologia, la història i la filologia es descabdellen en 
el segle XIX. Així les coses, s'exposa i s'analitza atenent, d'entrada, a cinc 
criteris bàsics: no mantenir dos termes per expressar un sol concepte; no 
retrotreure realitats politicosocials de les èpoques recents; privilegiar 
termes capaços de vincular fenòmens culturals i polítics; distingir entre 
els texts i els manuscrits transmissors, i fer atenció a les conclusions de les 
percaces posteriors. 

Aterrant en les traduccions catalanes, aquesta recepció adverteix 
que Berger sempre equipara els termes provençal i occità. Per tant, empra 
provençal de forma sistemàtica amb vista a referir-se la llengua romànica 

 
30 Samuel Berger empra els còdexs Colbert, Egerton, Marmoutier, Palau, Peiresc, Sevi-
lla i Gènesi per fonamentar la seva proposta sobre la Bíblia catalana (BITECA: manid 
1060; manid 1061; manid 1140; manid 1239; manid 1063, manid 2745 i manid 2746; 
manid 1065; manid 1433). 
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parlada al sud de França, quan avui dia en designa només un dialecte en 
els estudis acadèmics. 

I, també, crida l'atenció que Berger s'enganya quan acata una cro-
nologia que situa la principal traducció bíblica preservada en manuscrits 
en el segle XV, en comptes de fer-ho en el segle XIV. En el seu descàrrec, 
s'ha de d'apuntar que hi ajuda la situació que deriva de confondre la data 
en què aquesta traducció es realitza amb la de la majoria dels manuscrits 
que la transmeten —en suma: Peiresc, Egerton i Colbert—. 

No res menys, hi contribueix la notorietat que la Bíblia de Valèn-
cia, estampada el 1478, assoleix en les investigacions dels segles XVIII i 
XIX. I és que, en certa manera, l'academicisme vuitcentista s'imagina que 
aquests manuscrits delaten la dinàmica conduent a conformar la Bíblia 
de València en el segle XV.31 

D'altra banda, s'ha d’estar al cas que el fet de llegir aquesta aporta-
ció demana el gest de capir la trama de termes i conceptes amb què treba-
lla. Arribats aquí, en sobresurten sis de principals —a saber: Bíblia he-
brea, Vulgata llatina, Vulgata de París, Bíblia romànica, Bible du XIIIe 
siècle i Psalteri—, els quals seguidament s'esbossen de forma breu: 

a) Bíblia hebrea. Redactada en hebreu a partir del segle V aC i fins 
al segle I dC, el terme designa el text sagrat del judaisme, el qual s'estruc-
tura en tres grans seccions: Torà, Profetes i Escrits (TREBOLLE: 1993, 
291-328). 

Parlant amb propietat, representa una de les múltiples expressions 
de la Bíblia jueva, etiqueta amb què s'apunta que el judaisme assisteix a la 
transmissió i la propagació d'aquest text sagrat en idiomes distints de 
l'hebreu arran de certs avatars històrics.32 A més, visualitza que el judais-
me aplega cànons dispars (TREBOLLE: 1993, 329-367).33 

 
31 Sense anar més lluny, el 1860 Josep Miquel Guàrdia efectua l'exercici d'atansar-se 
coratjosament a la Bíblia de València —és a dir: a la Bíblia catalana per exceŀlència—, la 
història de la qual representa «une des pages les plus curieuses des annales bibliogra-
phiques» (GUÀRDIA, 1860: 26-27). Sobre aquest particular, d'antuvi, estira les troballes 
de la recerca setcentista i, també, repercuteix en la fixació de la primera història de la 
literatura catalana (VILLANUEVA, 1791: 5-9, cxvij-cxxxv; MOREL-FATIO: 1897, 86-
90). 
32 La preparació de les traduccions a les llengües grega i aramea —també conegudes com 
la Septuaginta i els targums— és un fenomen de l'època antiga, mentre que la de les 
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b) Vulgata llatina. En l'àmbit de la Bíblia llatina,34 el terme aŀlu-
deix a les tasques que, en el segle IV, Jeroni d'Estridó, sota els auspicis de 
Damas, lidera amb la finalitat de superar la Vetus llatina a còpia d'acon-
seguir una traducció llatina de la Bíblia cristiana que observi la conside-
rada com a hebraica graecaque veritas. I, del cert, adapta el Vell Testa-
ment a partir de la Bíblia hebrea. Però, en realitat, obté els llibres deute-
rocanònics i el Nou Testament no a força de traduir-ne els respectius 
grecs, sinó a partir de revisar-ne les versions contingudes en la Vetus 
(TREBOLLE: 1993, 393-397).35 

L'obra resultant assoleix una preponderància absoluta a l'Europa 
medieval. Després d'estudiar-n'hi la presència i la difusió, Berger n'hi es-
tableix cinc grans tradicions manuscrites —les d'Hispània, Hibèrnia-
Britània, Gàŀlia, Germània-Rètia i Itàlia—, cadascuna d'elles amb les 
seves famílies i subfamílies (BERGER: 1893; 1904).36 

c) Vulgata de París. Altrament anomenada Vulgata de la Universi-
tat, el terme remet a una recensió, força uniforme, de la Vulgata que un 
comitè d'experts enllesteix a París a l'inici del segle XIII amb una voluntat 
estandarditzadora i que la Universitat de París acull com a Bíblia oficial. 
Entre altres coses, destaca per organitzar-se en capítols en comptes de 
capítula.37 Ara per ara, la recerca debat si deriva d'editar-la amb un in-
terès crític o d'escollir-ne només un dels testimonis circulants a París a 

 
traduccions a algunes llengües romàniques —i, doncs, en el si de la Bíblia romànica— 
ho és de la medieval (TREBOLLE: 1993, 329-367). 
33 Com a mostra, el cànon de la Septuaginta amplia el de la Bíblia hebrea (TREBOLLE: 
1993, 329-355). 
34 En realitat, la Bíblia llatina comprèn la Vetus llatina i la Vulgata llatina (TREBOLLE: 
1993, 388-399). 
35 La disposició habitual de les seves seccions i els seus llibres, així com la dels pròlegs a 
aquests, es pot consultar en el lloc web <https://bit.ly/3z2e4zB>. 
36 Samuel Berger utilitza els còdexs Aemilianeus, Amiatinus, Rodensis, Toletanus i 
Vallicellianus, així com el manuscrit lat. 342 de la Biblioteca Nacional de França, amb 
vista a delimitar la base textual llatina de la Bíblia catalana (RUIZ: 1997, 157-168; GA-
MESON: 2017; MUNDÓ: 2002, 71-170; MILLARES: 1925; BERGER: 1893, 413, 404). 
37 Els capítula i els capítols són formes d'estructurar internament els llibres bíblics. Atri-
buïda a Stephen Langton —i, de fet, datada en el segle XIII—, la divisió en capítols, 
basada en unitats significatives des d'una perspetiva literària, acaba desplaçant la divisió 
en capítula (MOORE: 1893). 
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partir del 1200. A més, no exclou que es vinculi a la formació d'una Vul-
gata acompanyada amb la Glossa ordinaria en el segle XII (BERGER: 1883, 
52-55; LIGHT: 1984, 75-93; NOBEL: 2011b). 

Sigui com vulgui, evidencia la transició d'una Vulgata d'ús monàs-
tic a una d'ús universitari —en conseqüència: amb un disseny amanós—. 
I, fins a cert punt, delata les requestes que, davant l'heretgia, l'Església 
entoma en favor de l'evangelització, cosa que sobretot acaba repercutint 
en l'exegesi, l'apologètica i l'homilètica (MENSA: 2012, 230-231). 

d) Bíblia romànica. També denominada Bíblia arromançada, el 
concepte sorgeix de la recerca efectuada per Berger, encara que ningú no 
li'n pot atribuir l'autoria en un sentit estricte. D'entrada, expressa que, 
entre els segles XI i XVI, es dona un fenomen consistent a traduir la Vul-
gata —i, ocasionalment, la Bíblia hebrea— a certes llengües romàniques 
—com a mínim: portuguès, castellà, català, occità, francès, arpità i ita-
lià— (BERGER: 1884; 1889; 1890; 1894; 1899; BERGER & MICHÄELIS: 
1899).38 

Tot seguit, expressa que, durant la traducció o la transmissió, i ar-
ran de les permutes politicoculturals, es genera un vincle entre els dife-
rents texts. En definitiva, manifesta que es dona una continuïtat entre la 
Vulgata i la Bíblia romànica. I és que, de debò, la Bíblia romànica esdevé 
la forma que la Vulgata adopta quan la fractura lingüística de la Romània 
afecta la transacció cultural i la predicació cristiana (BERGER: 1967; 
1977). 

e) Bible du XIIIe siècle. En el panorama de la Bíblia francesa, el 
terme es refereix a la traducció íntegra de la Vulgata a la llengua francesa 
que, entre el 1226 i el 1260, diferents adaptadors preparen sota la direc-
ció de la Universitat de París i, com a mínim, amb atenció a la Vulgata de 
París. Encara que Berger opina que feinegen amb un sol criteri, la recerca 

 
38 Els conceptes de Bíblia catalana, Bíblia occitana i Bíblia francesa, emprats en aquest 
article per presentar amb sistematicitat la tasca de Samuel Berger, provenen d'aquí. Així 
les coses, Berger esmenta els següents testimonis de la Bíblia occitana: Fragment del 
Puget, manuscrit fr. 6261 de la Biblioteca Nacional de França, Nou Testament de 
Carpentràs, Nou Testament de Lió i Nou Testament de París (MEYER: 1889; WUN-

DERLI: 2017; NÜESCH: 1979; WUNDERLI: 2009; 2016). 
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actualment abona que més aviat deriva de recollir i juxtaposar traducci-
ons parcials prèvies de la Vulgata (BERGER: 1884, 109-144). 

En aquest moment, se'n custodia tres testimonis complets, orga-
nitzats en dos volums —és a dir: Gènesi-Psalteri i Proverbis-
Apocalipsi—, l'examen dels quals prova que uns quants llibres del Vell 
Testament incorporen alguns comentaris que es tradueixen de la Glossa 
ordinaria. Per la resta, s'inicia a redós de Lluís IX, sense descartar-hi el 
protagonisme de l'Orde de Predicadors i de certs moviments espirituals 
laïcs (NOBEL: 2011a, 121-123; 2011b).39 

f) Psalteri. Integrat en els Escrits, el terme retola una coŀlecció de 
cent cinquanta poemes que sovint gaudeix d'una difusió pròpia amb la 
finalitat de fonamentar la pràctica religiosa. Es parla de Psalteri hebreu 
quan es fa menció de l'inclòs en la Bíblia hebrea i, com a tal, expressat en 
hebreu. I, en paraŀlel, es parla de Psalteri jueu quan es fa referència a l'in-
corporat en la Bíblia jueva i, en conseqüència, enllestit per jueus i adreçat 
a jueus en idiomes distints de l'hebreu (PUIG: 2021). 

En l'horitzó de la Bíblia cristiana, Jeroni prepara el Psalteri hebraic 
com una traducció llatina del Psalteri hebreu amb aspiració a definitiva. 
Amb tot, recula davant el Psalteri gaŀlicà, una recensió d'una antiga tra-
ducció llatina del Psalteri de la Septuaginta. Popularitzat a l'Europa me-
dieval a cop de recórrer-hi en la formació espiritual i l'acció litúrgica, es 
consolida a recer de la renovatio carolingia (ESTIN: 1984, 25-30).40 
 

 
39 Samuel Berger recorre al manuscrit 35 de la Biblioteca Mazarina, igual que als ma-
nuscrits fr. 398 i fr. 899 de la Biblioteca Nacional de França, per traçar les analogies 
entre la Bíblia catalana i la Bible du XIIIe siècle (BERGER: 1884, 374, 337-338; 
SNEDDON: 1999). 
40 Samuel Berger acara el Psalteri català amb el Psalteri bilingüe llatí-francès copiat en el 
manuscrit lat. 768 de la Biblioteca Nacional de França (BERGER: 1884, 321-322). 
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5.1 LA PROPOSTA DE SAMUEL BERGER PER A LA COMPRENSIÓ GENE-
RAL DEL VELL TESTAMENT 

Per vertebrar la proposta orientada a la comprensió general del 
Vell Testament català, Samuel Berger se centra a estudiar el Vell Testa-
ment de Peiresc (BERGER: 1890, 520-524).41 

Fet i fet, Berger no cita mai ni el Vell Testament d'Egerton ni el de 
Colbert. Rebutjada la desconeixença per inversemblant, potser descarta 
Egerton i Colbert arran de concloure que, a tot estirar, representen còpi-
es lingüísticament actualitzades d'una part de Peiresc —o, si hi manca, 
del testimoni de què depèn Peiresc—. Tanmateix, no ho explicita en-
lloc.42 

D'antuvi, Berger entén que la traducció continguda en el primer 
volum del Vell Testament es distingeix de la continguda en el segon vo-
lum bàsicament quant a les autoritats assumides. Advertida la peculiari-
tat que Peiresc brinda l'ordenació Psalteri-Job,43 detecta que el conjunt 
articulat per Gènesi-Job es caracteritza per la circumstància de no inclou-
re glosses, de què desprèn que el primer volum del Vell Testament no es 
fa ressò de la Bible du XIIIe siècle. I, al contrari, dictamina que el conjunt 

 
41 Els fruits de la recerca que Samuel Berger efectua entorn del Vell Testament català es 
poden resseguir de forma estructurada si, de bon començament, es consulten les anàlisis 
generals de Gènesi-Job i de Proverbis-Macabeus (BERGER: 1890, 523-524) i, de conti-
nent, les anàlisis específiques dels llibres de Salomó, dels llibres profètics i de Macabeus 
(BERGER: 1890, 520-523). Observada la importància de les comparacions textuals per a 
Berger, també es poden reprendre les característiques filològiques tant de Pr 1,1, Pr 1,3, 
Pr 1,5, Pr 1,23, Pr 1,26, Pr 1,31-33 i Pr 6,34-35 com d'Ecli 1,31, Is 61,1, Os 4,4 i Am 
5,8 segons Peiresc i el manuscrit fr. 398 de la Biblioteca Nacional de França (BERGER: 
1890, 521-522). 
42 Samuel Berger, de sobres experimentat en els materials de la Biblioteca Nacional de 
França, coneix no sols l'existència de Colbert —immediatament contigu a Peiresc en el 
fons espanyol—, sinó també els seus aspectes filològics (BERGER: 1890, 508-509). A 
més, Eugenio de Ochoa en dona compte en un repertori del 1844 que Alfred Morel-
Fatio assumeix, esmenant-lo i actualitzant-lo, en un altre del 1892 (OCHOA: 1844, 36; 
MOREL-FATIO: 1892, 2). Per la resta, Berger també sap de la realitat d'Egerton, així 
com de les seves característiques lingüisticoliteràries (BERGER: 1890, 509). En qualsevol 
cas, Pascual de Gayangos l'inclou en un catàleg de 1875 (GAYANGOS: 1875, 1). 
43 La Vulgata i, per mimetisme, la Bíblia romànica tradicionalment ofereixen l'ordenació 
Job-Psalteri (BERGER: 1893, 331-339). 
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articulat per Proverbis-Macabeus sobresurt no sols per incorporar algu-
nes glosses de forma desigual, sinó àdhuc per traduir la Bible du XIIIe 
siècle de forma intermitent. Com a colofó, sosté que Peiresc tradueix el 
Vell Testament a partir de la Vulgata, malgrat que admet l'ascendent de 
la Bible du XIIIe siècle concretament en Proverbis-Macabeus. 

Així les coses, Berger eleva a un tema nuclear la qüestió de la pre-
ponderància desigual de la Bible du XIIIe siècle. Amb força probabilitat, 
la influència francesa en el primer volum del Vell Testament no es pro-
dueix a causa de la popularització nuŀla del primer volum de la Bible du 
XIIIe siècle. I, en canvi, la influència francesa en el segon volum es justifica 
mercès a la inclusió de la secció Proverbis-Macabeus de la Bible du XIIIe 
siècle en la Bíblia historial. Elaborada per Guiard des Moulins en el segle 
XIII, la Bíblia historial consisteix en un projecte encaminat a confeccionar 
una història sagrada en francès que assumeix la secció Proverbis-
Macabeus de la Bible du XIIIe siècle justament com a segon volum. En 
part, la francesa Bíblia historial tradueix la llatina Història escolàstica, en 
què, en el segle XII, Pierre de Troyes, o Petrus Comestor, combina el 
relat de la història bíblica amb el de la història occidental, alhora que ofe-
reix el text bíblic com el text històric per antonomàsia.44 

Entrant en matèria, Berger concedeix que, amb la singularitat d'o-
metre l'Oració de Salomó,45 el segon volum del Vell Testament palesa 
una influència heterogènia de la Bible du XIIIe siècle, de manera que sols 
es percep en els llibres de Salomó i en els llibres profètics, mentre que es 
descarta en Eclesiàstic i Macabeus. Així i tot, la influència és més feble en 
els llibres de Salomó que en els llibres profètics. En suma, els llibres pro-
fètics s'erigeixen en l'únic espai textual del Vell Testament en què s'evi-

 
44 El projecte Transmédie, consistent a fixar el corpus de les traduccions franceses medi-
evals, pren cura d'incorporar un panorama complet, si bé concís, de les qüestions relati-
ves tant a la Història escolàstica de Pierre de Troyes com a la Bíblia historial de Guiard 
des Moulins (NOBEL: 2011a, 135-137). 
45 En realitat, l'Oració de Salomó, text apòcrif en el cànon hebreu, constitueix el darrer 
capítol d'Eclesiàstic —això és: Ecli 52— en el cànon llatí. Amb tot, la Vulgata i, per 
extensió, la Bíblia romànica solen individuar l'Oració de Salomó com a llibre, situant-la 
immediatament després d'Eclesiàstic. 
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dencia la juxtaposició de traduccions preparades a partir de la Vulgata i 
la Bible du XIIIe siècle. 

Pel que respecta als primers, Berger determina que els llibres de 
Salomó aixopluguen diferents elements de la Bible du XIIIe siècle, mal 
que reconeix que aquesta presència es dona de forma no sols diversa sinó 
també complexa. Per un costat, en abordar Proverbis i Eclesiastès, inci-
deix en les simetries entre la Bíblia catalana i la Bible du XIIIe siècle arran 
de la comparació textual entre Peiresc i el manuscrit fr. 398 de la Biblio-
teca Nacional de França. De continent, n'extrapola les conclusions a Sa-
viesa. I, per un altre, en emprendre Proverbis, Eclesiastès i Saviesa, no 
pot argumentar que Peiresc senzillament reprodueix una traducció de la 
Bible du XIIIe siècle perquè no vol negar la superioritat de la Vulgata. Per 
això, sosté que la Vulgata i la Bible du XIIIe siècle alternen les seves influ-
ències. Malgrat que alguns testimonis catalans aparencen traduir els fran-
cesos, opina que el Vell Testament posa al descobert que el prestigi de la 
Bible du XIIIe siècle descansa en les seves glosses, les quals faciliten la 
comprensió de la Vulgata. 

En darrer terme, i pel que respecta als restants, Berger opina que 
els llibres profètics mostren la realització d'un treball peculiar amb la 
Vulgata i la Bible du XIIIe siècle. D'entrada, és un treball curós amb més 
d'un testimoni de la Vulgata. De fet, Isaïes i Daniel delaten una traducció 
efectuada a partir de la Vulgata de París. Per contra, Jeremies i Ezequiel 
ofrenen una traducció enllestida a partir d'un altre testimoni, mancat de 
les lliçons emblemàtiques de la Vulgata de París. D'altra banda, es tracta 
d'un treball atent a la Bible du XIIIe siècle, com acusa la comparació tex-
tual entre Peiresc i el manuscrit fr. 398 de la Biblioteca Nacional de 
França. Així, doncs, Isaïes sembla transferir una traducció molt subordi-
nada a la Bible du XIIIe siècle, mentre que Osees i Amós semblen intro-
duir-ne les glosses. De retop, els llibres profètics semblen aplegar traduc-
cions d'un bloc llatí heterogeni al costat de traduccions i glosses de la 
Bible du XIIIe siècle. 
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5.2 LA PROPOSTA DE SAMUEL BERGER PER A LA COMPRENSIÓ ESPECÍ-
FICA DEL PSALTERI 

Per vertebrar la proposta orientada a la comprensió específica del 
Psalteri català, Samuel Berger compara els materials facilitats per PsMar, 
PsSab, PsPer, PsVal2, PsP, PsE, PsC, PsFer i PsHeb. Fet i fet, hi proce-
deix amb la finalitat d'articular-ne una explicació conjunta. I, de retruc, 
palesa que no disposa de cap notícia de PsBar1, PsBar2, PsCor, PsMor, 
PsVal1 i PsVat (BERGER: 1890, 527-535).46 

Constatat que PsHeb exceŀleix per una personalitat molt distinta 
de la resta —de resultes de consistir en una traducció del Psalteri hebreu 
(i, per ventura, en un epígon del Psalteri jueu)—, Berger assumeix que hi 
ha dues menes de connexió entre aquests texts. Per un cantó, compartei-
xen la base textual: directament o indirecta, tenen present tant el Psalteri 
gaŀlicà com el Psalteri francès —en detriment del Psalteri hebreu, el 
Psalteri jueu i el Psalteri hebraic—. I, per un altre, es classifiquen en tres 
blocs, atenent una sèrie de paraŀlelismes textuals: d'arribada, els de les 
famílies encapçalades per PsMar i PsSab i, seguidament, el personificat 
per PsC. 

Primer de tot, Berger creu que PsMar no constitueix una traducció 
forjada a partir de la Vulgata. Més aviat, pensa que l'activitat de compa-
rar-lo amb el manuscrit lat. 768 de la Biblioteca Nacional de França en 
mostra les concomitàncies amb el Psalteri francès. En conseqüència, 
aposta per un lligam almenys entre els primers psalteris catalans i els 
psalteris francesos. Així mateix, puntualitza que aquests psalteris catalans 
tradueixen el Psalteri gaŀlicà. I hi afegeix que, amb algunes revisions im-
portants, PsMar es retroba en PsP i PsE —els quals, al seu torn, proba-
blement incorporen unes quantes traduccions del Psalteri hebraic— i 

 
46 Atesa la importància de les comparacions textuals per a Samuel Berger, es poden 
recuperar les característiques filològiques de Ps 1,1-6 segons PsMar, PsP i PsC; de Ps 
4,2-3 segons PsSab i PsPer; de Ps 51,3-5 segons PsMar i PsP; de Ps 101,2-8 segons 
PsPer, PsVal2, PsC i PsFer, i de Ps 136,1-9 segons PsMar i el manuscrit lat. 768 de la 
Biblioteca Nacional de França (BERGER: 1890, 530-534). D'altra banda, el projecte 
Corpus Biblicum Catalanicum disposa d'un inventari amb la llista dels psalteris catalans 
medievals de què es té constància avui dia (CBCat: 2001, 4-6). 
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que, d'altra banda, una part de PsMar es retroba en PsC. En síntesi, 
PsMar inicia una família articulada per PsP, PsE i una porció de PsC. 

A continuació, Berger concep que Romeu Sabruguera ultima una 
traducció del Psalteri gaŀlicà, encara que hi feineja considerant el Psalteri 
francès. En la pràctica, aquesta tasca es conserva en PsSab, PsPer i 
PsVal2. En gran manera, PsSab també es troba en PsC. I, amb tot això, 
PsFer és una recensió de PsVal2 que s'executa amb fidelitat a la Vulgata. 

A l'últim, Berger detecta que PsC amaga certa complexitat. No 
endebades, acull fragments traduïts del Psalteri gaŀlicà. I, a més, aplega 
traduccions acreditades per PsMar i PsSab, de manera que, a través seu, 
rep una influència indirecta del Psalteri francès. 
 
5.3 LA PROPOSTA DE SAMUEL BERGER PER A LA COMPRENSIÓ GENE-

RAL DEL NOU TESTAMENT 
Per vertebrar la proposta orientada a la comprensió general del 

Nou Testament català, Samuel Berger examina les traduccions copiades 
en Peiresc i Marmoutier en vinculació amb la Vulgata de París i la Bible 
du XIIIe siècle (BERGER: 1890, 507-520).47 

 
47 Els fruits de la recerca que Samuel Berger efectua entorn del Nou Testament català es 
poden resseguir de forma estructurada si, de bon començament, es consulten les anàlisis 
generals del Nou Testament (BERGER: 1890, 507-510 i 520) i, de continent, les anàlisis 
específiques dels evangelis, de les epístoles paulines, d'Actes dels apòstols, de les epísto-
les catòliques i d'Apocalipsi (BERGER: 1890, 510-520). A més, es poden considerar els 
resultats generats a partir de l'anàlisi de les bases textuals de Peiresc i Marmoutier 
(BERGER: 1890, 524). Observada la importància de les comparacions textuals per a 
Berger, també es poden reprendre les característiques filològiques de Mt 6,9-13 segons 
Peiresc i Marmoutier; de Rm 11,1-6, Rm 12,16 i Rm 15,1-4 segons Marmoutier i el 
manuscrit 35 de la Biblioteca Mazarina; de Rm 16,1-5, Rm 16,11-12, Rm 16,20 i Rm 
16,24-27 segons Peiresc, Marmoutier i el manuscrit fr. 398 de la Biblioteca Nacional de 
França; de Ga 4,4-5 segons Marmoutier i el manuscrit 35 de la Biblioteca Mazarina; de 
Ga 5,1, Ga 5,3-4 i Ga 5,16 segons Peiresc, Marmoutier i el manuscrit 35 de la Bibliote-
ca Mazarina; d'Ac 1,1-5, Ac 1,15-18 i Ac 28,11-15 segons Peiresc, Marmoutier i el 
manuscrit fr. 899 de la Biblioteca Nacional de França; d'Ac 5,29 i Ac 11,1-2 segons 
Peiresc; de 1Jn 1,1-3 segons Peiresc, Marmoutier i el manuscrit fr. 398 de la Biblioteca 
Nacional de França; de 1Jn 2,13 i 1Jn 5,16 segons Marmoutier i el manuscrit fr. 398 de 
la Biblioteca Nacional de França; d'un fragment del pròleg jeronimià «Omnes qui pie» a 
Apocalipsi segons Peiresc i Marmoutier, i d'Ap 1,9, Ap 11,27 i Ap 22,9 segons Mar-
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Berger s'ocupa dels fenòmens relatius tant a la fractura temporal 
com a la continuïtat traductora entre Peiresc i Marmoutier —i, de fet, se 
n'encarrega de forma conjunta—. En unes altres paraules, atorga relle-
vància a l'existència d'una fractura temporal, demostrada per l'escriptura, 
entre les traduccions transmeses per Peiresc i Marmoutier: el Nou Tes-
tament de Peiresc s'ha de datar en el segle XV, mentre que el Nou Tes-
tament de Marmoutier s'ha de remuntar fins al segle XIV. 

Així les coses, Berger apunta que Peiresc introdueix algunes modi-
ficacions en indrets específics. Ara bé, no es tracta de modificacions que 
afectin l'organització global de les unitats neotestamentàries. Per tant, 
Peiresc i Marmoutier adopten l'esquema següent: evangelis, epístoles 
paulines, Actes dels apòstols, epístoles catòliques i Apocalipsi. En defini-
tiva, l'esquema assumit pels testimonis de la Vulgata que es copien entre 
els segles XIII i XVI. A més, Peiresc i Marmoutier coincideixen a agregar 
alguns texts apòcrifs. 

En analitzar els evangelis, Berger assenyala que Marmoutier repre-
senta un treball enllestit al marge de la traducció no sols del Vell Testa-
ment sinó també de la resta del Nou Testament. De segur, la traducció 
evangèlica finalitza abans que comenci la totalitat de l'acció de la traduc-
ció neotestamentària. I, per regla de tres, aquesta acció aprofita una tra-
ducció evangèlica efectuada amb anterioritat a partir de testimonis de 
l'òrbita dels còdexs Amiatinus i Vallicellianus. Al seu torn, Peiresc trans-
fereix la traducció acreditada per Marmoutier. Amb tot, en modifica al-
gunes solucions, cosa que dona raó de les divergències entre Marmoutier 
i Peiresc en Mateu. Aquestes divergències es manifesten no sols en el text 
sinó àdhuc en la presentació: Marmoutier ofereix una organització en 
capítula, mentre que Peiresc combina l'ús dels capítula amb el dels capí-
tols. 

En examinar les epístoles paulines, Berger destaca que Peiresc i 
Marmoutier coincideixen a transmetre la mateixa taula de capítula, la 
mateixa traducció i la mateixa divisió en capítula d'aquesta traducció. A 

 
moutier i el manuscrit fr. 398 de la Biblioteca Nacional de França (BERGER: 1890, 509-
520). 
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més, concorden en l'ordenació Tessalonicencs-Colossencs.48 Tot i el seu 
caràcter apòcrif, Peiresc inclou Laodicencs, com ocorre en el Nou Tes-
tament de Lió, expressió del Nou Testament occità. D'altra banda, la 
traducció de Peiresc i Marmoutier presenta certes coincidències amb la 
Bible du XIIIe siècle, segons el que deixa entreveure si es confronta amb 
els manuscrits 35 de la Biblioteca Mazarina i fr. 398 de la Biblioteca Na-
cional de França. I, de forma addicional, Peiresc i Marmoutier incorpo-
ren algunes glosses de la Bible du XIIIe siècle. Recapitulant, aquests ele-
ments permeten postular que les traduccions catalanes depenen de les 
franceses. 

En responsabilitzar-se d'Actes dels apòstols, Berger planteja que 
Peiresc i Marmoutier contenen dues traduccions de la Bible du XIIIe si-
ècle. Tanmateix, en acarar-los amb el manuscrit fr. 899 de la Biblioteca 
Nacional de França, matisa que no es tracta de dues traduccions exactes 
d'aquest testimoni francès. Per això, determina que la Bible du XIIIe si-
ècle sofreix modificacions importants en la confecció de Peiresc. No en-
debades, evidencia que aquest treballa considerant texts provinents de 
dues tradicions: la llatina i la romànica.49 En canvi, entén que la Bible du 
XIIIe siècle s'erigeix en una autoritat per a Marmoutier —el qual, al seu 
torn, també té present la Vulgata de París—. A l'últim, atribueix la con-
nexió entre Peiresc i Marmoutier a la historicitat que Peiresc reelabora 
Marmoutier i que hi procedeix sense conèixer la Bible du XIIIe siècle de 
forma directa. 

En observar les epístoles paulines, Berger remarca que les connexi-
ons entre Peiresc-Marmoutier i la Bible du XIIIe siècle es caracteritzen 
per certa irregularitat. Arran de comparar Marmoutier amb els manus-
crits fr. 398 i fr. 899 de la Biblioteca Nacional de França, dedueix que els 
paraŀlelismes entre Peiresc-Marmoutier i la Bible du XIIIe siècle sobretot 

 
48 La Vulgata i, per imitació, la Bíblia romànica acostumen a oferir l'ordenació Colos-
sencs-Tessalonicencs (BERGER: 1893, 341-342). 
49 En concret, es refereix als còdexs Toletanus, Aemilianeus i Rodensis, testimonis de la 
Vulgata hispànica; a la Bíblia de Teodulf, testimoni de la Vulgata carolíngia; al manus-
crit lat. 342 de la Biblioteca Nacional de França, testimoni de la Vulgata llenguadociana, 
i al Nou Testament de Carpentràs, testimoni de la Bíblia occitana. 
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es donen en les epístoles joànniques. De fet, suscita que es parli d'una 
adaptació catalana de les glosses de la Bible du XIIIe siècle. 

En valorar Apocalipsi, Berger subratlla que alguns aspectes de la 
Bible du XIIIe siècle apareixen en Peiresc i Marmoutier. Després de com-
parar Marmoutier amb el manuscrit fr. 398 de la Biblioteca Nacional de 
França, dedueix que Peiresc i Marmoutier acrediten una traducció confe-
gida a partir de la Vulgata, si bé amb alguns detalls provinents de la Bible 
du XIIIe siècle. 
 
5.4 LA PROPOSTA DE SAMUEL BERGER PER A LA COMPRENSIÓ ESPECÍ-
FICA DELS EVANGELIS 

Per vertebrar la proposta orientada a la comprensió específica dels 
evangelis catalans, Samuel Berger avalua les traduccions conservades en 
Peiresc, Marmoutier, Sevilla i Palau (BERGER: 1890, 535-548).50 

Parangonats de forma deguda, Berger primer conclou que, en veri-
tat, aquests quatre testimonis transmeten tres traduccions distintes: 
abans de res, individua la traducció de Peiresc, datada en el segle XV; a 
continuació, la de Marmoutier-Sevilla, datada en el segle XIV, i, al final, la 
de Palau, novament datada en el segle XV. 

A partir d'aquest acarament, Berger també mostra els vincles exis-
tents entre els blocs constituïts per Peiresc i Marmoutier-Sevilla. Per tant, 
la traducció de Marmoutier-Sevilla, singularitzada per certa fidelitat a la 
Vulgata, es reprèn en part en Peiresc. I, a més, Peiresc hi introdueix al-
gunes modificacions, des de la renúncia a una fidelitat excessiva a la Vul-
gata. D'altra banda, Palau ofrena una traducció al marge de la resta, si bé 
coincideix amb Marmoutier-Sevilla quan opta per calcar quasi literal-
ment la Vulgata. 

 
50 Atesa la importància de les comparacions textuals per a Berger, es poden recuperar les 
característiques filològiques de Mt 6,9-13 i Mt 17,16-20 segons Peiresc, Marmoutier i 
el manuscrit fr. 6261 de la Biblioteca Nacional de França; de Mt 21,1-9 segons Peiresc i 
el manuscrit fr. 6261 de la Biblioteca Nacional de França; de Mc 1,1-8 segons Mar-
moutier, el Fragment del Puget i el manuscrit fr. 6261 de la Biblioteca Nacional de 
França; de Lc 11,2-4 i Lc 15,11-32 segons Marmoutier i el manucrsit fr. 6261 de la 
Biblioteca Nacional de França; de Jn 1,1-14 segons Peiresc, Marmoutier, Sevilla i Palau 
(BERGER: 1890, 536-545). 
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Reconeguda la importància de Palau en l'horitzó bíblic medieval, i 
descartada cap relació amb el Nou Testament occità, Berger privilegia 
l'anàlisi de les traduccions transmeses per Peiresc i Marmoutier-Sevilla. 
Coincidents en bona mesura, es tracta de dues tasques efectuades única-
ment a partir del Nou Testament occità. Al recer de la comparació tex-
tual, doncs, evidencia els lligams textuals entre les traduccions catalanes i 
les occitanes —i, de rebot, confirma els lligams culturals entre Catalunya 
i Occitània—. 

En aquest sentit, Berger jutja que l'exercici de comparar els evange-
lis catalans amb els occitans encapçalats pel Fragment del Puget prova 
una dependència directa entre les traduccions catalanes i les occitanes. 
Més encara, albira que el Fragment del Puget respon a una feina traduc-
tora preparada a partir de la Vulgata. En concret, a partir d'un testimoni 
de la Vulgata que exhibeix els trets propis de la família carolíngia, en de-
triment dels de la subfamília llenguadociana, i que s'empra entre els segles 
IX i XIII. Per la resta, la transmissió textual del Fragment del Puget gene-
ra, com a mínim, el manuscrit fr. 6261 de la Biblioteca Nacional de Fran-
ça, el Nou Testament de Lió i el Nou Testament de París. En poques 
paraules, tres texts emblemàtics que, per un costat, preserven alguns de-
talls estructurals dels testimonis anteriors a la Vulgata de París i, per un 
altre, aporten una traducció bastant lliure, amb recurrència a la glossa i la 
paràfrasi. 

Així les coses, Berger indica que Peiresc i Marmoutier-Sevilla te-
nen elements en comú amb aquests texts. De forma lògica, Marmoutier-
Sevilla assumeix les particularitats dels evangelis occitans. I Peiresc les 
incorpora quan en transcriu una porció. De fet, Peiresc acull els fruits 
d'un treball completat dins un pla global de traducció bíblica. Amb tot, 
els evangelis catalans també posseeixen característiques personals, com 
ara la inclusió de fórmules habituals en els evangelis llatins destinats a la 
lectura pública. 

En darrer lloc, Berger corrobora que els evangelis catalans traduei-
xen els occitans, alhora anteriors i peculiars, quan constata que la història 
bíblica en català que es popularitza com a Gènesi obeeix a una traducció 
occitana de què es localitza un testimoni precisament en el manuscrit fr. 
6261 de la Biblioteca Nacional de França. Sigui com sigui, aquest ma-
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nuscrit no sols facilita el model textual del Nou Testament català, sinó 
que aconsegueix reforçar, de molt, els arguments en favor de l'existència 
d'uns nexes textuals entre les traduccions catalanes i les occitanes i, per 
taula, d'uns intercanvis culturals entre Catalunya i Occitana —sense ar-
ribar a fundar, en absolut, la hipòtesi d'una projecció religiosa del movi-
ment càtar per mitjà de les traduccions neotestamentàries—.51 
 
6. L'IMPACTE DE LA PROPOSTA DE SAMUEL BERGER EN LA RECERCA 

SOBRE LA BÍBLIA CATALANA 
En la sola aportació del 1890, Samuel Berger dibuixa la seva pro-

posta per donar raó de les traduccions bíbliques catalanes medievals, el 
gros de les quals situa en el segle XV (BERGER: 1890, 507-548). No res 
menys, l'encaixa en el seu projecte per fer clara la presència i la circulació 
de la Bíblia a l'Europa medieval (BERGER: 1884; 1889; 1890; 1893; 1894; 
1899; 1904; BERGER & MICHÄELIS: 1899; cf. BERGER: 1967; 1977). 

Per fonamentar la seva tesi, examina diferents testimonis segons la 
secció bíblica. En total, limita l'anàlisi del Vell Testament a l'examen de 
Peiresc; aparella un excurs sobre el Psalteri atenent a vuit testimonis 
agrupats en tres famílies —les de Marsella (PsMar, PsP, PsE), Sabru-
guera (PsSab, PsPer, PsFer, PsVal2) i Colbert (PsMar, PsSab)—; ce-
nyeix l'anàlisi del Nou Testament a l'examen de Peiresc i Marmoutier, i 
prepara un segon excurs sobre els evangelis observant Peiresc, Mar-
moutier, Sevilla i Palau. 

Abans de res, emmarca les traduccions catalanes en la propagació 
bíblica a l'Europa medieval, amb la Vulgata gaŀla i la Bíblia francesa com 
a protagonistes. I, al poc d'espai, les raona com els fruits d'una feina úni-
cament efectuada amb fonts romàniques: la Vulgata gaŀla, el Nou Tes-
tament occità i la Bible du XIIIe siècle. De retop, rebutja l'existència d'un 
lligam, almenys directe, entre la Bíblia hebrea i les traduccions catalanes. 

Al cap i a l'últim, es tracta d'afirmacions que, sobretot per conduc-
te d'Alfred Morel-Fatio, determinen les línies de les percaces que, d'ales-
hores ençà, els erudits planifiquen sobre les traduccions catalanes. I, al 

 
51 El projecte Transmédie proporciona una vista sencera del punt en què se situa el 
coneixement de Gènesi, així com els llaços amb el sistema cultural occità (PUJOL: 2011). 
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seu torn, es tracta d'investigacions en què Josep Perarnau, Josep Izqui-
erdo, Armand Puig i Pere Casanellas emergeixen especialment.52 

En tres articles apareguts entre el 1978 i el 1983, Perarnau recupe-
ra la qüestió de les traduccions catalanes amb la voluntat d'aportar-hi 
noves dades, igual que amb la d'enriquir-ne la lectura (PERARNAU: 1978; 
1979; 1983). D'arribada, continua la sendera de Berger quan equipara la 
data de la majoria dels manuscrits continents amb la dels texts continguts, 
raó per la qual ubica en el segle XV una part de les traduccions catalanes 
del segle XIV. 

Amb tot, Perarnau desenvolupa un treball amb certs canvis en es-
guard de Berger. D'antuvi, formula una lectura unitària de les traducci-
ons catalanes després d'ampliar-ne els testimonis. A continuació, elabora 
un catàleg terminològic en què inclou, d'una banda, la Bíblia hebrea i les 
traduccions romàniques jueves i, d'una altra, la Vulgata i les traduccions 
romàniques cristianes. I, per acabar, s'endinsa en els problemes relatius a 
la transmissió i la tradició manuscrites. 

Així les coses, entén que Peiresc, Egerton i Colbert no difonen la 
mateixa traducció, si bé coincideixen pel que respecta a un caràcter juda-
ïtzant. De fet, postula que només Peiresc i Egerton representen branques 
distintes i independents de la transmissió de la mateixa traducció. I, en-
demés, sosté que Egerton es preserva per obra de certs cercles conversos 
—i, per definició, oberts a les posicions judaïtzants—.53 

A propòsit, recalca que els jueus empren la Bíblia hebrea; els jueus 
conversos, les traduccions romàniques jueves; els acadèmics i els eclesiàs-
tics, la Vulgata, i els cristians benestants, les traduccions romàniques 
cristianes. Malgrat tot, admet un ús judaïtzant de la Bíblia hebrea i la 
Vulgata, cosa que, al capdavall, explica els elements judaïtzants tant de 
les traduccions romàniques jueves com de les cristianes. 

 
52 D'ençà de Samuel Berger, altres estudiosos aborden l'assumpte de les traduccions 
bíbliques catalanes medievals, com es mostra en aquest article. Però, a diferència d'a-
quests, ho solen fer en qualitat de reflexió metodològica, de contribució parcial, de capí-
tol integrat en un relat més ampli o de treball divulgatiu. 
53 L'etiqueta judaïtzant designa els jueus que mantenen en secret les creences i les pràc-
tiques del judaisme, malgrat convertir-se a una altra religió (MUÑOZ: 2010). 
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En darrer terme, considera que les traduccions catalanes sistemàti-
cament s'inscriuen en un moviment, d'abast europeu, articulat al caliu no 
sols dels clergues sinó també dels laics. En efecte, creu que les comunitats 
beguines l'impulsen en els segles XIII i XIV, en què enllesteixen traducci-
ons romàniques de la Vulgata. A més, opina que almenys els cristians 
l'estenen en els segles XIV i XV, en què preparen traduccions romàniques 
de la Bíblia hebrea. Per la resta, insinua que es tracta d'una tendència que, 
en certa manera, es beneficia del revulsiu que el luŀlisme suposa per a les 
ciutats catalanes. 

Per documentar la seva proposta, imita Berger escodrinyant dife-
rents testimonis segons la secció bíblica. A grans trets, caracteritza el Vell 
Testament a partir de Peiresc, Egerton i Colbert, així com el Psalteri a 
partir de tretze reculls aplegats en tres famílies —les de Marsella (PsMar, 
PsVal1, PsC), Sabruguera (PsSab, PsPer, PsVal2, PsFer, PsCor, PsVat, 
PsBar1) i Peiresc (PsP, PsE, PsHeb)— i de dos reculls no classificats  
—en concret: PsMor i PsBar2—. D'altra part, defineix el Nou Testa-
ment a partir de l'examen de dos fragments evangèlics —els de Lc 10,22-
40 i Jn 12-14,34—. Per tant, revisa Berger obrint-se a la descoberta del 
Vell Testament d'Egerton i Colbert, enriquint la visió del Psalteri i mi-
llorant la comprensió del Nou Testament. 

En definitiva, postula que el Vell Testament arrela en una base 
textual amb una presència forta de la Bíblia hebrea i amb una de relativa 
de la Vulgata. Addicionalment, hi valora la influència del Psalteri occità i 
hi rebaixa la preponderància de la Bible du XIIIe siècle. En conseqüència, 
hi aposta per la importància no només jueva sinó àdhuc judaïtzant en 
detriment de la rellevància romànica de Berger. En canvi, determina que 
les perícopes lucanes tradueixen la Vulgata, mentre que la resta adapta 
els evangelis occitans. 

El 1997 Izquierdo publica tant el primer status quaestionis sobre 
les traduccions catalanes, en forma de monografia, com la seva síntesi, en 
forma de comunicació (IZQUIERDO: 1997b; 1997a). D'entrada, vertebra 
un treball concebut com l'inici d'un camí que ha d'emmenar cap a les 
transcripcions, les edicions crítiques i les caracteritzacions d'aquestes tra-

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.09


Revista de Filologia 
 

 265 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 227-278 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.09 
 

duccions —carpeta en què inclou les adaptacions bíbliques—.54 Així les 
coses, hi procedeix com l'antesala d'un reclam que ha de subratllar les 
repercussions de la Bíblia quan es conforma la personalitat politicocultu-
ral de la Catalanofonia medieval.55 

Fet i fet, estableix com a primícia una cronologia que polemitza 
amb el croquis gaŀlocèntric per a les traduccions romàniques, en disputa 
amb la mirada de Berger; distingeix entre les empreses dels segles XIII, 
XIV i XV, en polèmica amb la confusió de Berger i Perarnau sobre la da-
tació de Peiresc, Egerton i Colbert; situa el ferment de les traduccions 
d'aquests manuscrits per les engires del 1350, i rebaixa el pes dels jueus i 
els judaïtzants en les traduccions catalanes, en contradicció amb el rao-
nament de Perarnau. 

En dues contribucions aparegudes el 1997 i el 2001, Puig precisa-
ment entreteixeix l'armadura teòrica perquè el projecte Corpus Biblicum 
Catalanicum delimiti l'abast preliminar —i, en especial, els termes intro-
ductoris— de l'apartat dedicat a les traduccions catalanes medievals  
—això és: les elaborades entre els segles XIII i XV—,56 alhora que articula 
la seva proposta per donar-ne compte (PUIG: 1997; 2001). I, com Izqui-
erdo, s'hi posa arrelant en els antecedents encarnats per Berger i Perar-
nau.57 

Tot plegat, sintetitza i revisa els parers d'ambdós erudits a fi de 
construir el mapa per antonomàsia de les traduccions catalanes. Per això, 

 
54 Les adaptacions bíbliques catalanes són recreacions literàries d'històries bíbliques que 
en cerquen la penetració i que es vinculen a les equivalents occitanes, franceses i italianes 
(IZQUIERDO: 1997b, 74-87). 
55 Per bastir la seva proposta, Josep Izquierdo acull la visió dels estudis bíblics de Julio 
Trebolle i dialoga amb una part de les recerques filològiques de Samuel Berger, Pere 
Bohigas, Josep Perarnau i Jordi Ventura (TREBOLLE: 1993; BERGER: 1890, 507-548; 
BOHIGAS: 1967; PERARNAU: 1978; VENTURA: 1993). 
56 En la pràctica, el projecte Corpus Biblicum Catalanicum para atenció a les traducci-
ons bíbliques catalanes fins a la darreria del segle XIX (CBCat: 2003b). 
57 Quan conforma la seva proposta, Armand Puig també es fa ressò de les aportacions 
centrals de Pere Bohigas, les quals tenen un caràcter teòric, així com les de Raymond 
Foulché-Delbosc i Guiu Camps, les quals basen les seves perspectives en l'edició crítica 
dels testimonis preservats (BOHIGAS: 1967; 1979; FOULCHÉ-DELBOSC: 1908; CAMPS: 
1978). 
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inventaria les traduccions conservades; discerneix entre les empreses dels 
segles XIII, XIV i XV; enriqueix la visió del Psalteri quan apregona el dis-
curs de Perarnau; cita per primer cop la Bíblia del segle XIV quan des-
munta l'embolic de Berger i Perarnau, i constata per a aquesta la realitat 
d'una base textual forjada, d'una banda, per la Vulgata i, d'una altra, per 
la Bíblia hebrea, la Bíblia occitana i la Bíblia francesa quan aprofundeix 
en les observacions de Perarnau. 

Així les coses, classifica les traduccions catalanes depenent que par-
ticipin o no en un programa global. Segons aquest criteri, assenyala que 
les traduccions catalanes de la Bíblia occitana, ideades de forma esparsa 
—tot i incorporar-se en la Bíblia del segle XIV de forma puntual—, es 
desmarquen de les empreses pròpies dels segles XIII, XIV i XV. 

Abans de res, i estirant les valoracions de Berger, defensa que les 
traduccions occitanes, acomplides en els segles XI i XII, exerceixen un 
influx bastant considerable en les traduccions catalanes, iniciades en el 
segle XIII, de resultes de la projecció dels comtats occitans sobre els cata-
lans. A més, aquest influx es concreta en la traducció del Nou Testament 
occità —o, en tot cas, dels seus evangelis— sovint al recer del beguinatge. 

Pel que respecta al segle XIII, accepta que, a imitació de la dinàmica 
de la Casa de Borbó, el 1287 Alfons II encomana a Jaume de Montjuïc 
que tradueixi al català una Bíblia francesa —potser la Bíblia d'Acre o la 
Bible du XIIIe siècle— heretada de Pere II. Malgrat que se'n tenen notíci-
es, no es conserva cap testimoni de la Bíblia d'Alfons II.58 

Tocant al segle XIV, desarma el malentès de Berger i Perarnau des 
que proposa que, a semblança de la Bible du XIIIe siècle, es parli de la 
Bíblia del segle XIV quan es mencioni la traducció de la Bíblia al català 
que es prepara en l'època de Pere III —sense descartar que, al capdavall, 
es faci sota els seus auspicis—, encara que majoritàriament es custodia en 
manuscrits del segle XV. Per contra, en legitima certes posicions quan en 
dona compte com a traducció de la Vulgata llenguadociana i la Vulgata 
carolíngia amb consultes a la Bíblia hebrea, el Nou Testament occità i la 
Bible du XIIIe siècle. 

 
58 En aquest punt, Armand Puig acull amb matisos la recerca que el 1904 Francesc 
Carreras presenta entorn de la Bíblia d'Alfons II (CARRERAS: 1904). 
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Amb relació al segle XV, conclou que, en el fons, la Bíblia de Va-
lència, perduda després que la Inquisició la persegueixi amb severitat, 
remet a un procés incoat amb la tasca de Bonifaci Ferrer, o amb la del 
Monestir de Portaceli, entre el 1396 i el 1402, perllongat amb la seva 
transmissió fins al 1477 i culminat tant amb la seva revisió entre el 1477 i 
el 1478 com amb la seva impressió el 1478. En qualsevol cas, opta per la 
versió literal de la Vulgata, en el marc cultural de la valenciana prosa, a 
causa de la desconfiança que les traduccions prèvies, sovint lliures, susci-
ten en cercles cristians.59 

Entre el 2004 i el 2021, l'aparició d'alguns volums del projecte 
Corpus Biblicum Catalanicum permet que Pere Casanellas i Armand 
Puig abordin la qüestió de la Bíblia del segle XIV a partir de les transcrip-
cions, les edicions crítiques i les anàlisis d'Èxode, Levític, 1Reis, 2Reis i 
1Paralipòmens (CASANELLAS: 2011; 2021; PUIG: 2004). A la fi, es co-
mença a materialitzar les pretensions positivistes de la recerca oberta per 
Berger. 

De moment, corregeixen Izquierdo quan data l'arrencada de la Bí-
blia del segle XIV pels volts del 1382. Així mateix, desmenteixen Berger 
en no documentar-hi l'influx de la Bible du XIIIe siècle i ratifiquen Perar-
nau en evidenciar-hi la projecció de la Bíblia hebrea. I, per acabar, con-
firmen l'existència de la Bíblia hebrea catalana i dessoterren una mostra 
de la Traducció bíblica incompleta, elaborada com a traducció literal de 
la Vulgata. 
 
7. RECAPITULACIÓ I CONCLUSIONS 

Recapitulades les evidències adduïdes en aquest recorregut a través 
de les primeries de la recerca sobre les traduccions bíbliques catalanes 
medievals —i, en particular, de la proposta vertebrada per Samuel Berger 
el 1890—, les conclusions següents es poden elevar a definitives: 

a) Amb relació a la coneixença de les traduccions bíbliques catala-
nes medievals, es dibuixa una línia entre la recerca que Berger efectua en 
el darrer tram del segle XIX i el projecte que l'Associació Bíblica de Cata-

 
59 Sobre aquest particular, Armand Puig efectua la recepció crítica de les múltiples de-
duccions a què el 1963 i el 1993 Jordi Ventura arriba quan analitza els arxius correspo-
nents a la Bíblia de València (VENTURA: 1963; 1993). 
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lunya posa en marxa amb la denominació Corpus Biblicum Catalanicum 
a partir del 1997. Així les coses, diferents acadèmics, entre els quals es 
compta Gemma Avenoza —al costat de Josep Perarnau, Josep Izquierdo, 
Armand Puig i Pere Casanellas—, fiten aquesta línia. 

b) La dedicació de Berger forma part d'un projecte bàsicament 
consistent a analitzar la presència i la circulació de la Bíblia a l'Europa 
medieval. A grans trets, el projecte atén, primer, a la propagació de la 
Vulgata llatina i, després, a la configuració de la Bíblia romànica, cosa 
que condiciona els afanys erudits dels treballs posteriors. 

c) Berger delimita les cinc grans tradicions manuscrites de la Vul-
gata, amb les corresponents famílies i subfamílies: Hispània, Hibèrnia-
Britània, Gàŀlia, Germània-Rètia i Itàlia. Així mateix, estudia les set ex-
pressions de la Bíblia romànica: portuguesa, castellana, catalana, occitana, 
francesa, arpitana i italiana. 

d) Pel que respecta a les traduccions catalanes, Berger plasma les 
repercussions de la seva feina en les p. 507-548 de la contribució 
«Nouvelles recherches sur les bibles provençales et catalanes», apareguda 
el 1890. En el fons, hi vertebra la seva proposta per donar raó del feno-
men i hi procedeix a força d'examinar-ne els testimonis. Amb tot, s'equi-
voca quan essencialment el situa en el segle XV. 

e) Per enunciar aquesta proposta, Berger estudia el còdex Peiresc 
en abordar el Vell Testament; les famílies Marsella, Sabruguera i Colbert 
en abordar el Psalteri de forma específica; els còdexs Peiresc i Marmouti-
er en abordar el Nou Testament, i els còdexs Peiresc, Marmoutier, Sevi-
lla i Palau en abordar els evangelis de forma específica. 

f) Berger raona que el Vell i el Nou Testament tradueixen la Vul-
gata assumint la Bible du XIIIe siècle de forma puntual, que el Psalteri 
depèn del Psalteri gaŀlicà amb influxos del Psalteri francès i que els evan-
gelis es vinculen als evangelis occitans de tant en tant. 

g) Berger dedueix que les traduccions catalanes tenen una base tex-
tual formada, d'una banda, per la Vulgata —i, en especial, per la Vulgata 
gaŀla— i, d'una altra, pel Nou Testament occità i la Bible du XIIIe siècle, 
de manera que n'exclou la Bíblia hebrea. 
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Resum 
El lèxic trilingüe preservat en l’anomenat Codex Cumanicus, que hauria 
estat creat per a les necessitats de la predicació entre els pobles túrquics 
establerts a la ribera de la mar Negra, es conserva com a part d’un únic 
manuscrit datat a les primeries del segle XIV. L’estructura i la composi-
ció del lèxic segueix un patró força comú des de segles enrere, però la tria 
lingüística mereix atenció per la seua singularitat, atès que aplega les llen-
gües llatina, persa i cumana, aquesta darrera una variant de la branca sep-
tentrional occidental de la família turca dins la uraloaltaica. El lèxic tes-
timonia, doncs, situacions de contacte lingüístic que promovien alhora els 
préstecs i altres fenòmens d’interinfluència. El nostre propòsit és el de 
presentar i comentar aquells elements d’origen romànic per als quals pro-
posem una procedència catalana. Anteriors treballs sobre el contacte lin-
güístic entre el català i el grec o entre el català i el turc no guarden relació 
amb aquest treball pel que fa a la metodologia per a l’obtenció de dades; 
sí que hi és comuna l’aplicació tant de la comparació lingüística com de la 
perspectiva social en què es produeix el fet de llengua. 
Paraules clau: lèxic multilingüe; contacte interlingüístic; préstec; lingua 
franca; llengua vehicular. 
 
Abstract: 
The trilingual lexicon kept in the so-called Codex Cumanicus and in-
tended to have been written for the sake of predication among the Tur-
kic people settled on the Black Sea has been transmitted as a part of an 
isolated manuscript dated towards the beginnings of the 14th century. 
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Its structure and composition follows a pattern quite common from the 
former centuries onwards, but the linguistic choice deserves full attention 
because of its singularity, given that it seizes three distant languages, Lat-
in, Persian and Cuman, the last one being a variant of the north western 
branch of the Turkic family, as a part of the Uralo-Altaic languages. 
Therefore, the lexicon attests situations of linguistic contact that gave 
room to borrowing and other phaenomena of mutual influence. Our aim 
would be to present and comment those etyma of Roman origin for 
which we suggest a Catalan source. Former work on the linguistic con-
tact between Catalan and Greek and Catalan and Turk are no related to 
the present paper regarding our methodology in gathering the data; they 
are, however, insofar as both use the linguistic comparative method as 
well as the social perspective where linguistic phaenomena take place. 
Keywords: multilingual lexicon; interlinguistic contact; loanword; lingua 
franca; target language. 
 
 

a professora Gemma Avenoza Vera, que amb pesar homenat-
gem amb el present volum, encarnava l’ànima d’una universitat 
que responia a la seua condició intrínseca de studium generale, 
d’àmbit on totes les ciències són ateses i conreades, a diferència 

d’institucions precedents que eren tan sols centres d’ensenyament de la 
medicina, la filosofia o la teologia. Ni a la docència ni a la recerca no era 
possible d’encasellar la Gemma dins aquelles bombolles acadèmiques 
nascudes de la dèria per l’encotillament tan típica de les èpoques domi-
nades pels modistes. La seua feina passa sense peatges intel.lectuals ni 
mancances de cap mena del contingut al continent, de la forma a 
l’essència, de la pràctica a la teoria: paleografia, codicologia, ecdòtica, filo-
logia, gramàtica i literatura de l’aragonès, el castellà, el català, el francès, el 
portuguès, el llatí i l’occità, pel cap baix, són a les seues mans òrgans d’una 
sola criatura que ella sabia animar i posar en moviment amb l’art merave-
llosa que neix del magisteri i la passió. 

 
 
 

L 
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1.1 EL CODEX CUMANICUS. DESCRIPCIÓ 
L’anomenat Codex Cumanicus, un manuscrit in quarto de cent 

seixanta-quatre pàgines, es troba conservat a la Biblioteca Marciana de 
l’antiga república de Venècia, on està indexat com a còdex DXLIX i des-
crit com a manuscrit chartaceus, que en aquest cas indica que el material 
emprat és el paper.1 Data del segle XIV i té un caràcter miscel.lani, atès 
que es compon de parts diferents, que inclouen el lèxic trilingüe llatino-
persa-cumà, una descripció gramatical d’aquesta darrera llengua -
pertanyent al grup de les túrquiques i extingida segles fa arran de la dis-
persió i posterior desaparició dels estats cumans-, un lèxic germano-cumà, 
a més d’un promptuari fraseològic i temàtic, un breu recull gnomològic i 
fins i tot poemes de l’obra de Petrarca. El lèxic està compost per una 
primera secció, que ocupa una mica més de la meitat del total, amb la 
disposició a tres columnes paral.leles per a les entrades llatina, persa i 
cumana, en aquest ordre, i una segona secció on l’autor comenta els ter-
mes segons grups semàntics. Alguns estudiosos anomenen aquests dos 
blocs ‘secció italiana’ i ‘secció germànica’, respectivament, d’acord amb el 
predomini d’una llengua o l’altra, mentre que d’altres en parlen com a 
‘secció del traductor’ i ‘secció dels missioners’, per bé que sembla millor de 
distingir-les com a secció lèxica i secció pràctica.  

 
1.2 HISTÒRIA DEL MANUSCRIT 

Com a terminus ante quem per al text hem d’arrencar de l’any 
1303, quan l’11 de juliol un anònim autor donava inici a la compilació 
lèxica amb què comença l’obra. El manuscrit que ens n’ha pervingut seria 
una còpia de la dècada dels 1330 a 1340 aproximadament,2 i ha estat 
constantment atribuït als missioners franciscans establerts a l’àrea de la 
Mar Negra, com a estadi intermedi al camí envers Àsia. 

El còdex va arribar a la basílica veneciana de San Marco el 1362, 
quan Francesco Petrarca féu donació de la seua biblioteca personal a la 

 
1 Català, castellà i portuguès són les úniques llengües romàniques que fan servir l’antic 
terme grec χάρτης, mapa, cf. cartografia, cartoteca, mitjançant la seua adaptació llatina 
charta -de gènere femení, mentre que el terme grec és masculí- per al que la resta, com 
també l’anglès, expressen a partir del llatí littera, ús per cert paral.lel al del grec γράµµα. 
2 D’acord amb la seua anàlisi paleogràfica, Drimba data el text el 1330 (DRIMBA: 1981). 
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República. Malauradament, la incúria i la cobdícia varen delmar la dona-
ció, i només la raresa del manuscrit va permetre que no fos objecte 
d’avarícia o d’avidesa a fi de mercadeig. Probablement sobre la pista de la 
donació i per la seua condició de biògraf de l’il.lustre humanista d’Arezzo, 
el 1650 el docte Giacomo Filippo Tomasini va pregar que el que restava 
d’aquell tresor llegat per Petrarca fos conservat, i a la relació de les obres 
deixava constància d’un Alphabetum Persicum, Comanicum, et Latinum 
Anonymi (sc. auctoris) que juntament amb altres manuscrits romania 
polsegós i víctima de la humitat a una estança superior de la basílica de 
San Marco. La notícia difosa per Tomasini va aconseguir d’atreure 
l’atenció dels responsables del patrimoni de la basílica, amb la conseqüèn-
cia que el manuscrit va passar a la Biblioteca Marciana. 

 
1.3 EDICIONS 

Un cop reubicat a la Marciana, ja al segle XIX desvetllava l’interès 
dels estudiosos hongaresos, que cercaven d’establir la relació de la seua 
llengua amb la branca septentrional de les llengües túrquiques.3 El primer 
a presentar una edició impresa del text va ésser l’estudiós alemany Hein-
rich Julius von Klaproth, que havia obtingut una còpia manuscrita de la 
primera secció del text (KLAPROTH: 1828). Desconeixem si les llacunes 
presents a l’edició parisenca ja es devien a l’anònim bibliotecari venecià 
que es va encarregar de la còpia, però no és menys probable que Klaproth 
actués per compte propi amb l’esporga d’aquelles entrades que no li sem-
blessin útils.4 Més acurada i completa és l’edició de l’hongarès Kuun, pre-

 
3 Per als particulars de la història de la recerca vegeu KUUN: 1880, VIII-XXVII, i LI-

GETI: 1981. 
4 Per oferir-ne tan sols un exemple d’omissió a l’edició de Klaproth, la sèrie que a la 
columna llatina hi presenta els termes bufarus, talpa, ratus, cervus i torus, tots ells ani-
mals mamífers, apareix sense dues de les entrades del manuscrit,daynet i capriolus, amb 
tota probabilitat perquè no tenien equivalències a les columnes persa i cumana (KLA-

PROTH: 1828, 252). La sèrie es pot llegir completa a Kuun (KUUN: 1880, 128-129). A 
la pàgina precedent de la seua singular edició, Klaproth ens ofereix la forma Camellus -
Klaproth edita tots els termes amb majúscula inicial- i no pas l’entrada següent, el cor-
responent terme femení, probablement perquè aquest darrer tampoc no presentava les 
seues equivalències persa i cumana (KLAPROTH: 1828, 251). Més respectuós amb el 
text transmès, Kuun sí que ens ofereix les formes gamellus i gemella, respectivament 
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cedida d’un extens estudi sobre el manuscrit i sobre la llengua cumana 
(KUUN: 1880; vegeu la ressenya que en féu RADLOFF, 1884). Posteri-
orment hi va haver encara una tercera edició, a càrrec de Radloff (RAD-
LOFF, 1887). Una important tasca crítica és l’empresa per Bang (BANG 

1910, 1911), el qual també va dedicar una monografia a la secció gnomo-
lògica de l’obra (BANG 1912). 

El lèxic ha estat objecte d’estudis recents a càrrec d’estudiosos de la 
lingüística, tant de la filologia persa com de la tàrtara.5 No hi ha, en canvi, 
i fins on nosaltres en tenim coneixement, cap anàlisi que en tracti des del 
punt de vista de la lingüística romànica. 
 
1.4 PATRÓ LEXICOGRÀFIC 

Encara que s’ha proposat que l’origen del lèxic hauria estat la facili-
tació de les tasques de predicació dels missioners, franciscans en primer 
lloc, que tenien les terres asiàtiques com a destinació (teoria fermament 
defensada per Bang: 1911, 34-35), l’atenció de l’autor a camps com ara el 
de la producció tèxtil mostra com la finalitat comercial explica encara 
millor la gestació de l’obra. Va ser pensada per a resoldre problemes pràc-
tics, entre els quals el vocabulari religiós no ocupava de bon tros cap posi-
ció preeminent, malgrat l’afegitó a la segona secció de l’obra de mantes 
oracions. Termes com ara discarigo, propi de l’activitat dels mercaders, o 
bordellum, que expressa altres ocupacions, exemplifiquen prou la mena 
d'eina que tenim davant nostre. El model lexicogràfic acosta aquest lèxic 
als vocabularis coetanis com l’Hexaglot Rasúlida, datat cap al 1360, i que 
presenta entrades en llengua àrab, armènia, grega, mongol, persa i turca. 
L’l’ús està exemplificat a casa nostra amb el lèxic trilingüe del monestir de 
Ripoll (ms. 74), amb lemes hebreus, grecs i llatins, i datat a mitjan segle 
X (MILLÀS VALLICROSA 1961). Ara bé, el patró lexicogràfic seguia un 

 
(KUUN: 1880, 128). Per tant, Klaproth no només elimina el que no l’interessa, sinó que 
també modifica les lectures del manuscrit, el que fa de la seua edició un instrument de 
recerca de credibilitat discutible. 
5MONSHIZADEH 1969 i BODROGLIGETI 1971 per al persa, el primer dels quals inci-
deix en el paper de la llengua cumana com a intermediària dels persismes i el segon en la 
pertinença d’aquests a una varietat especial del farsi, emprada com a Verkehrsprache; 
VON GABAIN 1959 i MAKHMUTOVA 1982 per al tàrtar. 
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model molt més antic, que trobem a una època tan primerenca com el 
segle III d.C. amb l’aparició dels Hermeneumata pseudodositheana, una 
eina pensada per i per a un aprenentatge i un ús pràctics.6 

 
1.5 ÀMBIT GEOGRÀFIC D’ÚS 

La condició de lingua franca del cumà al llarg d’un extensíssim ter-
ritori que abastava des de la Mar Negra fins a la serralada de l’Altai a 
través de tota l’Àsia central (SALAVILLE: 1911, 283) permetia no només 
l’intercanvi comercial, ans també tota mena de relacions diplomàtiques 
entre pobles que havien compartit origen dins una família lingüística, 
moviments migratoris, pressions d’altres ètnies, etc. Per als mercaders de 
les nacions romàniques el lèxic, que comprèn cap a dos mil cinc-cents 
termes, esdevenia un imprescindible instrument per a la comunicació. 
Podem acceptar com a àmbit d’ús tot el dominat per les llengües túrqui-
ques de la branca Kiptxak —una de les quals era el cumà—, que més 
enllà de la Mar Negra i del Caspi s’estenien cap a Sibèria meridional i el 
Turquestan, a les portes mateixes de la Xina. Es tracta de la regió de 
l’Àsia central per on discorre gran part de l’itinerari terrestre septentrio-
nal de la ruta de la Seda. 

 
1.6 LLENGÜES REPRESENTADES 

Més amunt ja hem establert que el lèxic comprèn tres llengües, llatí, 
persa i cumà. Tanmateix hi ha també referències a altres llengües, entre 
les quals l’alemany.7 Per als nostres propòsits interessen les influències 
romàniques, que comencen per la intervenció d’escrivans avesats a usos 
lingüístics concrets, entre els quals han estat identificats els de les parles 
de Ligúria i el Vènet.8 Aquest testimoniatge s’adiu amb el que sabem de 

 
6Per al text vegeu Boucherie 1868 i 1872; per al model lexicogràfic GAYRAUD 2010. 
7 Kuun: 1880, 120: (...) Praeter voces cumanicas, persicas et latinas, praecipue in secun-
da eius parte haud ita paucae germanicae quoque glossae occurrunt, quae a missionariis 
germanicis conscriptae constantem dialecti franconicae (Mitteldeutsch) orthographiam 
offerunt etc. 
8 Kuun: 1880, 121-127, especialment 126, on identifica com a genovès l’autor principal 
de l’obra, i 126-127, on proposa l’origen germànic per a tres dels quatre escribes de la 
segona secció. 
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l’activitat comercial que genovesos i venecians sostenien al Quersonès. Els 
antics enclavaments venecians de Balaklava, Evpatoria, Feodosya, Kerch i 
Sudak, entre d’altres, varen passar a mans genoveses encara al segle XIII. 
La presència d’elements romànics al Codex Cumanicus reflecteix el con-
tacte lingüístic entre els parlants de les diferents varietats romàniques. 

L’origen de la major part d’aquests parlants condicionava un cert 
ús del llatí. De fet, a la columna dels termes llatins apareixen nombroses 
entrades amb testimonis d’una inequívoca filiació romànica, cf. pruina, 
rosata, bruscus, spissus, friscus, boscus, etc.9 Klaproth fou el primer a 
notar que algunes de les entrades llatines es deixaven interpretar només 
mitjançant les traduccions persa i cumana.10 Fins ara no ha estat conside-
rada la possibilitat que darrere aquests termes romànics hi hagués una 
llengua de procedència diferent de la italiana. 

Ja hem comentat com el Codex Cumanicus respon a una situació 
de contacte lingüístic entre parlants de llengües de grups diferents, i a tall 
d’exemple comentarem el reflex no pas d’una varietat romànica i tampoc 
d’una d’oriental, indoeuropea, semítica o túrquica. Hem identificat ter-
mes grecs a la secció temàtica relativa als atuells de cuina i taula, és a dir, a 
un context on la presència de criats o esclaus hel.lènics i/o d’estris adqui-
rits als mercats bizantins o en tot cas de procedència també grega feia que 
es fes servir aquesta llengua per a designar els elements de l’aixovar. És 
així com hi trobem els substantius fiela i ciatus (KUUN: 1880, 123; KLA-

PROTH: 1828, 247), corresponents als grecs φιάλη i κύαθος.  
 

2. ELS ÈTIMS CATALANS 
Ocasions precedents ens han permès d’atansar-nos al tema del 

contacte lingüístic dels catalanoparlants amb les llengües grega (RE-

 
9 Kuun: 1880 82 prina, lliçó que creiem un error per omissió dins la seqüència <ui> 
davant de la forma correcta pruina, que és la que es llegeix esmenada a Klaproth: 1828, 
208), 82 rosata, 83 bruscus, 84 spissus, 87 friscus, 89 boscus. Per a una autopsia del 
manuscrit acudiu a la versió digitalitzada: 
http://www.qypchaq.unesco.kz/Docs/Codex%20Cumanicus/CC_1-55_low.pdf. 
Consultes fetes la primera quinzena d’Abril del 2021. 
10 Klaproth: 1828, CXXI: Le latin même de cet ouvrage est curieux, et on y trouve 
plusieurs mots peu connus, qui pourraient former un petit supplément à Ducange, et 
qu’on parvient à expliquer à l’aide du persan et du coman qui se trouvent à côté. 
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DONDO: 1999, 2000 i 2019b) i turca (REDONDO: 2012 i 2019). Ara hi 
tornem a un context diferent, el de la riba septentrional de la Mar Negra, 
territori que fins al Volga habitava des del segle X el poble cumà i que el 
geògraf al-Idrisi coneixia com a Al-Comania. Es tracta d’una costa que 
havien freqüentat els comerciants venecians des del segle XII, i que al 
segle següent tindria els genovesos com a principals protagonistes de 
l’activitat comercial, centrada tant en la compravenda de mercaderies com 
en l’obtenció d’esclaus.11 A tots dos sectors s’afegiria al segle XIV la pre-
sència catalana, ben acreditada a les nostres fonts. Hi tenim constància 
documental que el 1289 arribava a Caffa, la moderna Feodosya, el mer-
cader Bartomeu Llovell (FERRER: 2012, 43), i res no obliga a pensar que 
no hi hagués expedicions anteriors.12 No hauria de passar-nos desaperce-
but el detall que la seu episcopal d’aquesta ciutat, la més important entre 
les colònies occidentals a la Mar Negra a l’època, fou instituïda i ocupada 
en primer lloc pel franciscà català Jeroni, que el 1311 era nomenat pel 
Papa Climent V bisbe ad partes Tartarorum (TANASE: 2010). La regu-
laritat del comerç català amb els ports de la regió econòmica de Bizanci, 
tot i que en nombre s’allunyava molt de la poderosa activitat de genove-
sos i venecians, ens consta també (FERRER: 2012, 43: Between 1340 and 
1372, journeys to Constantinople and Romania in general are documen-
ted at a rate of three to four ships per year). 

Quina llengua hi parlaven els nostres conciutadans amb persones 
al.lòglotes? Molts parlarien amb més o menys desimboltura l’italià, sense 
cap dubte acolorit de la pronúncia, la morfologia i el lèxic de les parles 
romàniques de la Ligúria i el Vènet. També n’hi hauria, bo i descomptat 
l’ofici dels torsimanys nadius, catalans mestres de la llengua grega, alguns 
dels quals podien ésser parlants nadius fills de matrimonis mixtes. Tam-
poc no s’ha de descartar la participació de col.laboradors que les nostres 
fonts qualifiquen com a tartres, molts dels quals sabem que eren ja esta-
blerts, amb un estatus servil o semi-servil, a les Balears i al continent. Els 
ports de Barcelona, València i Mallorca eren destinació habitual de 

 
11 L’atenció de la recerca contemporània sol centrar-se en aquest aspecte, cf. Barker 
2018. 
12 Duran i Duelt (2003) forneix la publicació de gran part del fons documental relatiu a 
la presència catalana a la Mar Negra. 
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càrregues d’esclaus procedents de l’Orient, i les respectives llotges, punts 
en què es concentrava la subhasta corresponent. La publicació de reculls 
antroponímics ofereix una via segura per a conèixer de manera força 
aproximada el nombre i la distribució geogràfica de bona part de la po-
blació; malauradament, els censos i capbreus medievals no solien parar 
compte dels esclaus, l'omissió dels quals és més que freqüent. Per al cas 
de l'illa de Mallorca disposem de censos força complets a partir dels quals 
s’ha pogut reconstruir amb una precisió satisfactòria l’antroponímia del 
segle XIV. I doncs, a aquest corpus registrem nombrosos casos d'antics 
esclaus d'origen tàrtar, terme que al nostre parer ha d'equivaldre al 
genèric de turc, entès com a al.lusiu al parlant d’una llengua d’aquest grup 
lingüístic: Pere, tartre; Guillem, tartre; la dona na Tartre, etc. (MIRA-
LLES I MONTSERRAT: 1997, 57, 61 i 64, dades totes aquestes procedents 
del cens del morabatí d’Inca).Lamentablement, per al cas del País Valen-
cià no disposem d'informació tan precisa. Tanmateix, dins la molt lacu-
nar informació de què tenim notícia, per a la ciutat de València disposem 
d’alguns testimoniatges: les indicacions gentilícies registrades pels estu-
diosos ens ofereixen els noms de diversos esclaus tàrtars13. Per conse-
güent, la presència d'esclaus provinents de la regió de la Mar Negra és tan 
segura com per al cas de Mallorca. 

El contacte interlingüístic a aquelles colònies genoveses i a llur zo-
na d’influència s’ha de donar també per segur, tot i que la Crònica de 
Muntaner hauria inclòs els cumans dins la denominació genèrica dels 
tàrtars, atès que no en parla de manera específica (REDONDO: 2019a, 
RENEDO: 2019). La presència continuada de catalanoparlants s’inscriu 
dins un conjunt de pràctiques socials que el lèxic del Codex Cumanicus 
estava en condicions de reflectir, atesa la seua proximitat a la realitat dels 
usos i no pas a una tradició escrita que depengués d’uns models de llen-

 
13 Marzal Palacios (2006, 95), amb la notícia relativa al tàrtar de nom Joan, d’ofici ado-
ber, a un document de l’any 1383; (2006: 97), on trobem el tàrtar anomenat Pere, 
d’ofici sabater, a un document del 1404; i (2006: 102), amb relació amb un tàrtar de 
nom Jordi. Esmentem també —apunt que devem als amables revisors de la publica-
ció— l’antropònim de l’emperadriu Carmesina del Tirant lo Blanc, que hauria sigut 
inspirat pel d’una criada del noble valencià Jaume de Vilaragut, segons que ha proposat 
Soler (2012, 613 i 2013). 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.10


ÍTACA 
 

   288 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 279-295

e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.10

gua estàndard. Així, a la segona part del lèxic, la que s’ocupa de camps 
semàntics d’ús freqüent, és on trobem materials d’interès per a la nostra 
cerca. Deixem enrere les exigències del lèxic basat en la llengua llatina i 
passem a un reflex més directe de les llengües parlades, cap de les quals 
evidentment no era pas el llatí. Trobem aquí termes d’inequívoca filiació 
romànica amb predomini clar de les parles italianes, com ho demostren 
veus com ara maçelarius i matoni (KUUN: 1880, 101 i 120). D’altres són 
compartides per diverses llengües romàniques, amb la qual cosa no resul-
ta escaient d’assignar-les a un domini lingüístic concret. El terme troia 
(KUUN: 1880, 128), per exemple, semblaria català i francès si no teníem 
cura de seguir amb atenció la seua distribució real, que és d’origen gal.lo-
romànic i comprèn també l’arpità (SAINÉAN: 1907, 86), el que fa possi-
ble un ús a Llombardia i Ligúria. Nogensmenys, per la naturalesa del 
present treball no ens ocuparem pas dels préstecs al català que el lèxic fixa 
de manera clara, com ara camixia, pulastrum, etc. Tampoc no farem per 
oferir una cerca exhaustiva que ens obligaria a discutir amb deteniment 
lemes d’innegable interès, però que ultrapassarien amb tota seguretat 
l’espai de què disposem i molt probablement la nostra limitada capacitat 
d’anàlisi. Ens aplicarem, per tant, a aquells termes on més fàcilment fa-
rem veure, si és que ho aconseguim, que el Codex Cumanicus recull usos 
propis de catalanoparlants, fins ara ignorats pels estudiosos que se n’han 
ocupat. 

Un bon nombre dels possibles catalanismes del lèxic pertany al 
camp lèxic dels zoònims ornitològics, com ara agla, voltor, cardarina i 
rosignolus (KUUN: 1880 129 agla, voltor, 130 rosignolus, cardarina; 
KLAPROTH: 1828, 253 rosignolus, 254 cardarina),  gairebé tots els quals 
presenten formes generalment exclusives de la nostra llengua. Només 
l’occità anostra el llatí aquila sota la forma agla, la del nostre manuscrit, 
davant de la italiana aquila, la francesa aigle o les catalanes àguila i àliga; 
però també aquí convé de parar compte en la forma rossellonesa agla 
(COROMINES: 1980, 82). Voltor, per exemple, coincideix amb català i 
occità voltor, mentre que se n’allunyen l’italià avvoltoio i àdhuc el sicilià 
vuturu, el mateix que el francès vautour. Com a veu romànica no sembla 
de procedència itàlica i sí en canvi catalana. Pel que fa al català rossinyol, 
només francès, maltès i occità fan servir cognats ben similars, respectiva-
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ment rossignol, ruzinjol i rossinhòl. Per al terme cardarina ja abans hem 
assenyalat com només es troba a les llengües aragonesa, catalana i occita-
na, font per tant del manlleu per part del grec καρδερίνα (REDONDO 
1999: 184). El Codex Cumanicus ens estaria restituint, doncs, la forma 
romànica, i catalana en aquest cas,carderina, tot just la que Coromines 
havia proposat com a origen dels termes cognats aragonès cardelina -
semblant a la mallorquina caderlina- occità cardairina (COROMINES: 
1981, 383). Kuun no va entendre el terme, que va prendre per un ictiò-
nim de filiació veneciana (KUUN: 1880, 109). En resum, per als quatre 
ornitònims tant podem remuntar els lemes del Codex Cumanicus a 
l’occità com al català, però només tenim testimoniada la presència habi-
tual de parlants d’aquesta segona llengua a l’àrea de la Mar Negra. 

Un terme pertanyent al lèxic de la marineria és tramontana 
(KUUN: 1880, 82; falta a Klaproth), ambigu pel fet d’estar documentat 
tant en italià com en occità i català. (REDONDO: 1999, 183). Més ente-
nedor es presenta el terme scutella (KUUN: 1880, 124; KLAPROTH: 
1828, 248), sobre l’origen català del qual ja ens vàrem pronunciar temps 
enrere.14 

Dos termes de diferents camps semàntics atreuen també la nostra 
atenció. Es tracta dels substantius guayta (KUUN: 1880, 118; KLA-
PROTH: 1828, 241, presenta per error la forma guayra, producte d’una 
mala lectura)i paella (KUUN: 1880, 124; KLAPROTH: 1828, 247). La 
interpretació del primer no genera cap dubte, inclòs com està a l’epígraf 
Res quae pertinent ad bellum, i el mateix s’ha de dir del segon, a l’epígraf 
Res quae pertinent ad  cochina. Tots dos s’han d’explicar com a termes 
catalans, per bé que no s’hagin integrat a la llengua italiana, els termes 
consuets de la qual són vigile i padella, respectivament. 

Singular interès presenta també el substantiu daynet (KUUN: 
1880, 129), la comprensió del qual no deixa lloc al dubte perquè va seguit 

 
14 Redondo (2009, 133): El terme σκουτέλα, ‘plats’, és reconegut per la lexicografia 
grega com un llatinisme (...). Ara bé, la seua proximitat amb el terme català escudella és 
talment clara, que la hipòtesi del préstec se'ns fa més fàcil de justificar que no pas 
qualsevol altra: en principi, cap altra llengua romànica no assigna aquest valor de plat al 
diminutiu de l'antic nom llatí scutum. Creiem que es tracta d’un catalanisme més dins el 
grec medieval. 
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d’altres dos noms de cèrvids,capriolus i cervus. L’italià daino, derivat 
també del llatí tardà dama i aparentment a partir del francès daine, no 
presentaria la sufixació amb aquest diminutiu, no gens estrany a la zoo-
nímia catalana, cf. gerret, xanguet, salmonet, martinet. 

Si ens ocupem ara de l’entrada del llatí —medieval, com és lògic— 
festechum, compartida amb el persa festuk i el cumà pistak (KUUN: 
1880, 126), trobarem que la informació proveïda pel lèxic fa del terme 
català un de coincident, creiem que com a préstec directe, amb el farsi. 
Per a Coromines la veu festuc senzillament no existeix, tot i que estigui 
testimoniada des de mitjan segle XIII, com recull el Diccionari Català-
Valencià-Balear (MOLL: 1993, s.v.).15 El nostre lèxic del Codex Cumani-
cus mostra bé com per al grec πιστάκιον l’origen es troba inequívoca-
ment al cumà pistak, mentre que per al català i occità festuc el vocalisme 
prova que no es tracta pas d’un arabisme, com proposava Scheludko tot 
establint alhora el paper d’intermediari habitual de l’italià (SCHELUDKO: 
1927, 429, a partir de l’àrab fustaq), sinó d’un persisme. 

No sembla tampoc fora de lloc apuntar la importància del contacte 
italo-català per al flux de préstecs en totes dues direccions. Catalanismes 
de l'italià són, per exemple, bacallà >baccalà, escurçonera >scorzonera 
(MIGLIORINI: 1960, 463-464, els qualifica encara com a ‘ispanismi’, tot i 
que la lexicografia contemporània comença a reconèixer-los com a catala-
nismes). Italianismes del català són veus com guercio> guerxo, gamba> 
cama, termes presents al Codex Cumanicus  (KUUN: 1880, 113 gamba, 
116 guercio). 

Fins aquí la nostra aproximació a un testimoni de la lexicografia 
tardo-medieval i de la interacció del català amb les llengües emprades més 
enllà de la Mediterrània oriental. Esperem d’haver ofert algunes respostes 
als problemes plantejats per la recerca precedent, i encara més d’haver-ne 
exposat de nous. 

 

 
15Coromines (1995, 558), recull tan sols la variant pistatxo, un italianisme, pistacchio, el 
primer testimoniatge del qual seria del 1840. La veu italiana, al seu torn, és un manlleu 
del grec πιστάκιον. 
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Resum 
Estudi de quatre detalls del Viatge al Purgatori de sant Patrici que de-
mostren que, sense cap mena de dubte, Ramon de Perellós va entrar al 
pou de sant Patrici al desembre del 1397. En primer lloc, es relaciona el 
senyor de «la Processó» del relat de Perellós amb el coarb de la família 
Mac Craith de Termon, una mena d’administrador eclesiàstic del santua-
ri de Station Island; en segon lloc, seguint un suggeriment de G. P. Mag-
gioni, es proposa una explicació per a l’aparició  del terme montanyhas en 
les immediateses del Loch Deirgeirt; en tercer lloc, es demostra que la 
localització en una «vila» del priorat de Station Island és un mer lapsus 
calami i, finalment, s’identifica la «barca d’un fust cavat» amb què Pere-
llós va arribar a Station Island amb una canoa, un tipus d’embarcació 
molt corrent en els rius i els llacs de la Irlanda medieval.  
Paraules clau: Viatge al Purgatori de sant Patrici; Ramon de Perellós; 
Purgatori 
 
Abstract 
Study of four aspects of the Journey to St Patrick's Purgatory that un-
doubtedly show that Ramon de Perellós entered St Patrick’s Well in 
December 1397. First of all, the article connects the lord of ‘la Processó’ 
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of Perellós' account with the 'coarb' (a kind of ecclesiastical administrator 
of the sanctuary of Station Island) of the Mac Craith family of Termon. 
Secondly, following a suggestion made by G. P. Maggioni, an explanati-
on is proposed for the appearance of the term ‘montanyhas’ in the vici-
nity of Loch Deirgeirt; thirdly, it is shown that the location in a 'vila' of 
the Station Island priory is a mere lapsus calami and, finally, the ‘barca 
d’un fust cavat’ with which Perellós arrived at Station Island is identified 
with a canoe (a type of boat that was verycommon in the rivers and lakes 
of medieval Ireland). 
Keywords: Viatge al Purgatori de sant Patrici; Ramon de Perellós; Pur-
gatory 
 
 
1. INTRODUCCIO 

ull dedicar aquest article en memòria d’una romanista admi-
rable, d’una treballadora incansable i d’una amiga que no 
oblidarem ni deixarem mai de llegir, a comentar quatre de-
talls del Viatge al Purgatori de sant Patrici de Ramon de 

Perellós. Com és ben sabut, és tracta d’un text singular en l’àmbit de la 
filologia catalana i romànica per la seva fesomia lingüística, a cavall entre 
l’occità i el català, i pels seus deutes amb una traducció francesa del Trac-
tatus de Purgatorio sancti Patricii del monjo cistercenc H. de Saltrey. En 
aquest article no vull pas parlar, però, de la llengua d’aquesta obra, sinó 
de quatre detalls que posen en relleu que, sense cap mena de dubte, Ra-
mon de Perellós va arribar de debò tant al santuari i al monestir de Sta-
tion Island, al Loch Deirgeirt (en anglès Lough Derg), que en gaèlic vol 
dir ‘Llac de l’Ull Vermell’, com al pou de sant Patrici, la porta d’entrada, 
segons la tradició medieval, del Purgatori. 
 
2. D’AVINYO A DUNDALK (O DONDELA) 
 
2.1 El llarg viatge que va conduir R. de Perellós i el seu seguici fins al 
Loch Deirgeirt  va començar a Avinyó el divendres 8 de setembre del 
1397, el dia de la festa de la nativitat de Maria. D’Avinyó va anar a París, 
on va obtenir cartes de recomanació de Carles VI per al rei d’Anglaterra. 

V 
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Tot seguit es va dirigir a Calais, va travessar el canal de la Mànega i va 
arribar a Dover el divendres 2 de novembre.1 Coneixem alguns punts 
finals d’etapa del seu periple per Anglaterra: Canterbury, un importantís-
sim centre de pelegrinatge, Londres i el palau de caça de Woodstock, on 
Perellós va rebre de Ricard II, rei d’Anglaterra, el salconduit, expedit a 
Westminster el 6 de setembre del 1397, que li permetia arribar fins al 
Purgatori de sant Patrici. Perellós devia arribar a Woodstock a mitjans 
de novembre, perquè hi està documentada la presència dels reis 
d’Anglaterra entre el 17 i el 22 d’aquell mes (SAUL: 1997, 473). 

Un cop en possessió del salconduit, Perellós es va dirigir a Chester, 
un altre notable centre de pelegrinatge, on va noliejar una nau, amb la 
qual es va dirigir a Holyhead, al País de Gal·les, per travessar el mar 
d’Irlanda. La ruta seguida a Anglaterra pel vescomte de Roda i de Pe-
rellós és la mateixa, com ha observat M. Bennett (2018, 331), que setanta 
i tants anys abans havia fet, tot i que en sentit invers, el frare franciscà 
irlandès Simó Semeonis en el seu pelegrinatge d’Irlanda a Terra Santa.  
 
2.2 El primer que va fer Perellós en arribar a Dublín va ser entrevistar-se 
amb Roger Mortimer, quart comte de la Marca i de l’Ulster i governador 
d’Irlanda des de l’abril del 1397. Malgrat la seva joventut —tan sols tenia 
23 anys— R. Mortimer era un personatge de molta rellevància, no no-
més pel càrrec que ocupava, sinó també com a possible hereu de la corona 
d’Anglaterra en el cas que Ricard II morís sense descendència. (Segons 
Perellós, R. Mortimer i Ricard II eren cosins, una afirmació que cal en-
tendre en el sentit que eren cosins valencians: el pare del rei, el Príncep 
Negre, i la mare del comte de la Marca eren néts d’Eduard III i, per tant, 
en realitat eren els seus pares els que eren cosins de debò)2. 
 

 
1 Si no indico el contrari, les dates que dono es basen sempre en la informació subminis-
trada per RAMON DE PERELLÓS en el Viatge al Purgatori de sant Patrici.  
2 «E aquí trobé lo conte de la Marcha, que era cosí del rey Richard d’Anglaterra» (141). 
A partir d’ara cada cop que citi el Viatge al Purgatori de sant Patrici a partir de l’edició 
de RAMON  MIQUEL Y PLANAS em limitaré a posar entre parèntesis, al final de cada 
passatge, el nombre de la plana. 
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2.3 Després de parlar amb la màxima autoritat política d’Irlanda, al-
menys de la Irlanda sota domini anglès, Perellós va entrevistar-se amb 
John Colton (1320-1404), arquebisbe d’Armagh i primat d’Irlanda des 
del 1383, la màxima autoritat religiosa de l’illa. (No sembla que Perellós 
exageri massa quan indica que els irlandesos «lo tenen com a papa» 
[142]). Perellós s’hi havia d’entrevistar per dues raons. En primer lloc, 
perquè tant el Loch Deirgeirt com el Purgatori de sant Patrici estaven 
sota la jurisdicció eclesiàstica de l’arquebisbe d’Armagh i, en segon lloc, 
perquè  J. Colton també jugava un paper polític de primer ordre en una 
illa dividida entre els irlandesos fidels al rei d’Anglaterra i els insubmissos.  
Pocs anys abans del pelegrinatge de Perellós Francesc Eiximenis havia 
parlat, en el capítol 255 del Primer del Crestià, de les dues Irlandes en 
aquests termes: «ara aquest regne és partit per dues parts: la una senyore-
ja lo rey d’Anglaterra, e l’altra, senyors diversos qui s’apellen reys» (P. 
GISPERTen premsa). El que Eiximenis no va explicar és que l’oposició 
entre les dues Irlandes era antiga i, sobretot, molt forta. Ho posen en 
relleu unes paraules d’un sermó que va predicar l’any 1349 a Avinyó Ri-
chard Fitzralph, aleshores arquebisbe d’Armagh: 

  
les dues nacions estan enfrontades cara a cara per un odi que s’ha convertit en 
una tradició […] de manera que cada dia es roben, es maten i s’assassinen els uns 
als altres i una treva, o una pau, entre ells és impossible, perquè a la primera de 
canvi, malgrat tot, es tornen a robar i a assassinar (SIMMS:  1974, 44). 
 
A finals del segle XIV, gairebé cinquanta anys més tard, no es pot 

pas dir que la situació hagués canviat gaire. De tota manera cal tenir en 
compte que Perellós va tenir la sort que les 6 o 7 setmanes que va passar a 
Irlanda, entre els mesos de novembre i de desembre, van coincidir «with 
one of the calmest moments in the history of Armagh at this time» 
(SIMMS: 1974, 50). 
 
2.4 La influència de Colton com a primera autoritat eclesiàstica de l’illa 
arribava fins i tot als irlandesos rebels contra el domini anglès. Ho posa 
en relleu el paper que va exercir en el jurament de fidelitat que Niall Óg 
O’Neill, senyor de l’Ulster i un dels protagonistes del Viatge al Purgatori, 
havia fet a Ricard II, rei d’Anglaterra, a principis del 1395, és a dir tot 
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just 2 anys abans del pelegrinatge de Perellós. Niall Óg O’Neill al princi-
pi no estava gens decidit a fer aquest pas, en bona mesura per les pressi-
ons en contra dels altres reis o caps de la Irlanda rebel, que no estaven 
gaire disposats a sotmetre’s al domini anglès. Si Niall Óg O’Neill al final 
va acabar cedint va ser gràcies a la influència de Colton, que va ser pre-
sent a la cerimònia del jurament i que, a més, després va haver de fer so-
vint de mitjancer en les tibants relacions entre Roger Mortimer, comte de 
la Marca i de l’Ulster, i Niall Óg O’Neill, rei de l'Ulster.3 

Tot i que Colton era arquebisbe d’Armagh, el palau episcopal el 
tenia a Drogheda —Drudan en el ‘bell catalanesc’ de Perellós.  De fet no 
va arribar mai a residir a Armagh, que estava en territori diguem-ne rebel, 
és a dir fora del control del rei d’Anglaterra, mentre que Drogheda estava 
en territori fidel a Ricard II. Tal com consta en documents de l’època, 
l’arquebisbat d’Armagh estava dividit, com bona part de l’illa, en diòcesis 
«inter anglicos», situades al sud de Drogheda, i diòcesis «inter hiberni-
cos», situades al nord. L’arquebisbe Colton es movia sobretot pel territori 
controlat pels anglesos fins al punt que durant els deu primers anys del 
seu arquebisbat no va poder acostar-se a Armagh (SIMMS: 1974, 49). En 
canvi, mentre Colton i Perellós s’entrevistaven a Drogheda, el rei Isnel 
era, amb plena llibertat de moviments, a Armagh.  

J. Colton, com abans havien fet Benet XIII o el comte de la Marca, 
va intentar per tots els mitjans fer recapacitar Perellós perquè no acabés 
el viatge. (Ho va provar tant en públic, en una recepció que devia tenir 
lloc al palau episcopal, com en privat, a la sagristia de la catedral de 
Drogheda). El va avisar dels greus perills amb què es trobaria tant a 
l’entrada del purgatori com en les terres que hauria de travessar abans 
d’arribar-hi. Com que Perellós no va voler desistir de cap de les maneres, 
Colton el va citar al cap d’uns dies a la vila de Dundalk (Dondela en el 
text original), que està situada a 35 kms. de Drogheda i que aleshores 
marcava la frontera entre les terres lleials de la Irlanda «inter anglicos», i 
les rebels, o «inter hibernicos». 
2.5 Perellós, que era un diplomàtic i un guerrer amb una dilatada experi-
ència viatjant d’una punta a l’altra d’Europa, sabia que a mesura que ana-

 
3 Cfr. K. SIMMS (1974, 49) i J.A. WATT (1992, 231-232). 
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va travessant països estrangers li calia parlar amb les màximes autoritats 
de cada lloc. Per això es va aturar primer a París, després al palau de 
Woodstock i, per últim, a Dublin, Drogheda i Dundalk. Un cop, però, 
va deixar enrera Dundalk, va travessar la frontera i es va endinsar en la 
Irlanda «inter hibernicos», les regles del joc van canviar i, per tant, calia 
tornar a parlar amb les autoritats polítiques i religioses dels irlandesos o, 
com els anomena Perellós, «irises» rebels. Si volia arribar al Llac de l’Ull 
Vermell (Loch Deirgeirt), en el cor de les terres contràries al domini an-
glès, havia d’aconseguir, per força, tant el vistiplau de Niall Óg O’Neill, 
que tenia sota el seu domini bona part de l’Ulster, com el del coarb Mac 
Craith, que era una autoritat religiosa pròpia de l’Església d’Irlanda i vin-
culada de forma molt estreta al santuari de Station Island. 

Amb qui primer va parlar va ser amb Niall Óg O’Neill, que només 
era, sensu stricto, rey de Tyrone, un territori que aleshores comprenia les 
actuals comarques de Tyrone, Derry i Armagh. El seu llinatge, però, 
sempre havia reivindicat la sobirania sobre tots els altres regnes de la Ir-
landa —o Hibèrnia, com se l’anomenava aleshores— rebel (LYDON: 
1972, 168-169). Per això quan Perellós comença a parlar-ne assegura, 
com  ja havia dit Eiximenis uns anys abans, que «ha diverses reys en 
aquella illa», però que «aquest Isnel és lo major rei, he totz los altres són 
de son linatge vengutz» (144). No és cap sorpresa, doncs, que Ricard II, 
el rei d’Anglaterra, en parlés en una carta escrita en francès, a principis 
del 1395, anomenant-lo «le grand Onel» (CURTIS: 1924-27, 287).  

No m’entretindré, però, gaire a propòsit de Niall Óg O’Neill, per-
què les planes que li dedica Perellós són de les més conegudes i comenta-
des del Viatge al Purgatori de sant Patrici. Em sembla que n’hi ha prou 
d’assenyalar que era lògic que Perellós s’entrevistés amb un personatge 
tan poderós per guanyar-se la seva confiança i poder continuar el seu ca-
mí. A qui vull dedicar més atenció és a un altre llinatge irlandès, els Mac 
Craith, no tan poderós, ni de bon tros, com els O’Neill, però amb una 
relació molt singular amb el Loch Deirgeirt i amb Station Island, més 
que no pas amb el Purgatori de sant Patrici.  
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3. TERMON I ELS COARBS  MAC CRAITH 
 
3.1 Un cop abandonada la cort del rei Niall Óg, Perellós i el seu seguici 
van enfilar cap  a Termon, una vila situada al nord d’Irlanda, a uns cent 
setanta i tants quilòmetres de Dundalk. Perellós parla d’un «camí llong», 
que es va haver de fer «per diverses jornades» (146), en part per la dis-
tància que separava les dues places, en part també perquè, com veurem 
més endavant, sembla que havia plogut molt i que el camí estava en molt 
males condicions: «l’aigua espatlla els camins». 

En l’incunable de Tolosa i en els dos manuscrits occitans que han 
conservat el relat de PerellósTermon és anomenada ‘la Processó’. Segons 
Clovis Brunel (1956, 16), es tracta d’un error de còpia per ‘la Protecció’.4 
El topònim Termon deriva de la paraula gaèlica termonn, que per la seva 
banda procedeix del llatí terminus i que significa ‘santuari’, ‘fita’ o ‘terme’. 
Es tracta d’una paraula que apareix en diversos topònims irlandesos, com 
ara Termonbarry, Tarmon o Termonmaguirk. Les terres que depenien 
d’un termonn estaven vinculades a un santuari i oferien protecció als pe-
legrins que el visitaven.5 Per aquesta raó Clovis Brunel, amb molt bon 
criteri, va proposar de llegir ‘la Protecció’ tant de l’incunable com dels 
manuscrits occitans. No té sentit escriure «la Processó» i tot seguit expli-
car el sentit del topònim dient«car aquí no faran mal a neguna persona» 
(amb especial referència als pelegrins).  
 
3.2 Encara que Perellós no ho indiqui de forma explícita, hi havia una 
persona —amb tota una família o, més ben dit, un clan al darrere— en-
carregada de l’empara dels pelegrins. Era el coarb, o comharb —un terme 
derivat del gaèlic comharba, que se solia traduir al llatí medieval com a 

 
4 De fet qui primer va identificar Termon amb la vila de què parla Perellós va ser Philip 
O’Sulliven, un exiliat irlandès a l’Espanya del segle XVII. En l’obra Historiae Catholi-
cae Iberniae compendium (Lisboa, 1621) O’Sulliven va incloure una traducció llatina 
del relat de Perellós i va traslladar el passatge dedicat a la vila de la Protecció en aquests 
termes: «ego  donis ornatus perveni in pagum, qui Protectio, vel Asylum, nuncupatur» 
(MAGGIONI: 2018, 314), que es pot retraduir al català dels nostres dies de la forma 
següent: «vaig arribar ben proveït a una vila que s’anomena Protecció o Refugi». 
5 «Termonlands were churchlands which offerred sanctuary» (JEFFERIES: 2002, 55). 
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heres (hereu)—, un càrrec molt important, sobretot a les zones on la 
influència cèltica era més poderosa, és a dir a la Irlanda «inter hibernicos» 
i fins i tot també a Escòcia. El coarb era considerat el successor directe 
(heres) del sant fundador d’una església o d’un santuari en els temps dau-
rats del monaquisme irlandès, a l’alta edat mitjana. Era un càrrec heredi-
tari, sempre en mans de les mateixes famílies. Les seves feines fonamen-
tals eren el control i el manteniment de l’església o del santuari fundats 
pel sant, i de les terres que hi estaven vinculades; la custòdia de les relí-
quies i la protecció dels pelegrins o dels fugitius que hi buscaven refugi o 
protecció.6 Era un càrrec eclesiàstic que sovint estava en mans de laics, 
que es casaven i podien tenir fills. L’Església irlandesa distingia tres grans 
tipus d’autoritat eclesiàstica: la dels bisbes, la dels abats i la dels coarbs, 
que podien recaure en la mateixa persona o combinar-se de maneres dife-
rents. L’arquebisbe d’Armagh, per exemple, era el coarb de sant Patrici, i 
en textos irlandesos medievals de vegades s’arriba a presentar el papa com 
el coarb de sant Pere.  
 
3.3 En el cas de Termon i de tots els espais religiosos que hi havia en el 
Loch Deirgeirt (el monestir i l’entrada al purgatori) el càrrec de coarb va 
estar vinculat durant uns quants segles  a la família Mac Craith (forma 
originària gaèlica, que en anglès es transforma en McGrath). Els Mac 
Craith no eren els coarbs de sant Patrici —com ja hem vist, ho era 
l’arquebisbe d’Armagh—, sinó de sant Dabeog, que, segons la tradició, 
havia estat el fundador de Station Island, el monestir del Loch Deirgeirt. 
Perellós no parla mai del coarb —un terme i una institució que li devien 
resultar un pèl estranyes— sinó del «senyhor del lloc, que és un gran 
senyor e son frare» (147). Els Mac Craith eren, en efecte, uns grans se-
nyors, amb molt de poder, tant que en el relat del pelegrinatge del cava-
ller hongarès Jordi Grissaphan (1353) es presenta el coarb com el «rex 
illius patrie, dictus Magrath» (MAGGIONI: 2018, 228-30), és a dir «el rei 
d’aquelles terres, anomenat Mac Craith». En el segle XVI el diplomàtic 

 
6 Aquesta explicació sobre la institució del coarb està basada en els treballs de M.  
GLANCY (1959), H. A. JEFFERIES (2002), J. REUBEN DAVIES (2005) i K. SIMMS 
(1974).  
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italià Francesco Chiericati parla del comte de Termon, que deu ser, per 
força, el coarb.7 Perellós agraeix  al coarb de Termon i al seu germà 
l’ajuda que li van oferir a ell i, en general, a tots els pelegrins per «endre-
çar» el seu camí, és a dir per conduir-lo sa i estalvi fins al santuari del Llac 
de l’Ull Vermell. Les atencions del coarb Mac Craith i del seu germà cap 
a Perellós i el seu seguici són, en efecte, tan grans que l’acompanyen fins i 
tot al mateix santuari. 

 
Lo senyhor del loc, que es gran senyhor, he son frare, que avia gran devocio a 
mossenyhor sant Patrici, ells  me aiudavan molt a endressar he a totz los pele-
grins; e ell volc anar ab my, he me acompanyha fins al monestir, hon hi fuy resa-
but molt be (147). 
 

3.4 Per poder, però, fer en bones condicions l’etapa final del pelegrinatge, 
entre Termon i el Loch Deirgeirt, Perellós i el seu seguici es van veure 
obligats a deixar a Termon (la Protecció) els cavalls i les bèsties de càrre-
ga i continuar el viatge a peu. Això volia dir, segons com es miri, recupe-
rar ad pedem litterae la vella tradició del pelegrinatge a peu.8No consta 
enlloc, però, ni que Perellós ni els homes del seu seguici fessin descalços 
l’última etapa del viatge, ni que anessin a peu per raons penitencials. Ho 
van haver de fer així per força: hi havia tanta aigua per tot arreu, els rius i 
les rieres duien tant de cabal  que si a peu ja costava Déu i ajuda fer camí,  
a cavall era impossible. Perellós ho explica en aquests termes: 

 
Los reys tenen aquella vila segura he los pelegrins qui hy van es forsa de layssar 
aqui lu(r)s bestias, car non hy poyr(i)en passar las monthany(e)s ny las ayguas 
rossis ny altras bestias […]  Las ayguas son tan grans per la ylla que sobre las pus 
altas montanyhas a penas hy pot hom passar, per las ayguas que hy son intrar 

 
7 Podria ser, tot i que no es pot assegurar amb certesa, que Perellós també considerés els 
coarbs Mac Craith com a reis d’aquelles terres, si és que són el subjecte de la frase «els 
reis tenen aquella vila segura» (146). M’inclino, però, per pensar que en realitat s’està 
referint als reis dels petits regnes que, com «le grand Onel», s’oposaven a la dominació 
anglesa.  
8 Els pelegrins catalans, entre ells dotze frares dominics, que van visitar Terra Santa el 
1323 van anar del Caire fins a Jerusalem, malgrat haver de travessar el desert, amb els 
peus descalços Tant sobre la relació escrita en llengua catalana d’aquest pelegrinatge 
com sobre el context polític i religiós en què es va dur a terme remeto a Renedo (2015). 
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daqui a la fi, ayssi que a peu hy a gran pena de passar, e a quaval, major (146-
147). 
 
El passatge acabat de reproduir és de lectura complicada, i en al-

guns punts gairebé incomprensible. Per exemple, el sintagma «per las 
ayguas que hy son intrar daqui a la fi» és un autèntic trencacolls. Per for-
tuna, els dos manuscrits occitans presenten en aquest punt una lliçó dife-
rent, molt més intel·ligible: 

 
Incunable  per las ayguas que hy son intrar daqui a la fi 

 Ms. de Tolosa per las ayguas an se nintra hom entro al ginolh (JEANROY 

& VIGNAUX: 1903, 19) 
Ms. d’Aush an sen intra hom entro a la sentha (BORETTI: 2009) 
 
Els dos manuscrits, tot i les seves divergències, indiquen de forma 

molt clara que si no es podien travessar a cavall ni els rius ni les munta-
nyes era perquè hi havia tanta aigua pertot arreu que arribava fins als 
genolls, o la cintura, dels viatgers. A més, en el manuscrit d’Aush es pot 
llegir, després del passatge que acabo de citar, l’observació següent: «tan 
son molas las teras e los camis que fa hom pro que apenas puesca hom 
salir» (BORETTI: 2009). Segons aquest manuscrit, per tant, la tardor al 
nord de la Irlanda del 1397 devia haver estat tan plujosa que la terra en 
general, i els camins en concret, estaven molt enfangats i era gairebé im-
possible arribar al Loch Deirgeirt a cavall. 
 
3.5 En el passatge que estic comentant hi ha un altre punt crític que cal 
analitzar. Tant en l’incunable tolosà com en els dos manuscrits en llengua 
occitana no només els rius eren difícils de travessar a causa de 
l’abundància d’aigua, sinó també «las pus altas montanyhas». Jo encara 
no he visitat el Loch Deirgeirt i, per tant, no conec gens el terreny. Qui sí 
que hi ha estat, i més d’un cop, és G. P. Maggioni, que en el seu bell llibre 
sobre el Purgatori de Sant Patrici ha posat en relleu que la descripció de 
l’orografia dels voltants del Llac de l’Ull Vermell que fa PERELLÓS no 
sembla correcta, perquè a prop del llac no hi ha grans muntanyes: «non 
c’è però alcuna montagna (né alcuna altura da non poter essere valicata a 
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caballo) tra il Lough Erne e il Lough Derg» (MAGGIONI: 2018, 314). 
Com hem d’interpretar, doncs, l’ús d’aquest terme? 

Per resoldre aquest problema G. P. Maggioni (2018, 314) ha sug-
gerit la possibilitat d’interpretar les ‘montanyhas’ de Perellós en el sentit 
de ‘terra coberta de boscos i de matolls’, un sentit documentat, segons A. 
Roncaglia (1959), en diversos textos romànics medievals, com ara la 
Chanson de Roland o el Mío Cid.9 Una altra possibilitat, que es pot 
combinar amb l’anterior, és donar al terme montanyhas el sentit 
d’«herbatge situat en prats molt foscos i alterosos», un sentit documentat, 
segons el Diccionari Alcover-Moll (VII, p. 654), al Ripollès. En sembla 
que, si seguim aquesta línia, el passatge es pot entendre millor i la majoria 
de les dificultats que presenta, tot i que no pas totes, es poden salvar.   

En aquest passatge, que cal reconèixer que és de redacció, i de 
transmissió textual, un pèl confusa, el gran problema que es presenta és el 
de la gran abundància d’aigua per tot arreu. És del domini públic que 
Irlanda ha estat sempre un país humit, verd i plujós. A la Topographia 
Hibernica (I,6) de Guerau de Gal·les ja s’indica que és una terra que  
«sofreix més que cap altra vents tempestuosos i pluges torrencials». Tot i 
així, tot fa pensar que la tardor del 1397 devia ser, sobretot al nord 
d’Irlanda, encara més plujosa del que era habitual. Confirmen aquesta 
hipòtesi uns annals irlandesos en què s’indica que, si l’estiu d’aquell any es 
va caracteritzar per la manca d’aliments, la tardor va ser «wet, windy, 
destructive and cold» (O HINSSE: 2010).10 Dit d’una altra manera, tam-
bé a Irlanda, com a Catalunya o al País Valencià, «l’aigua espatlla els ca-
mins». Em sembla que això és just el que es devia trobar Ramon de Pere-
llós a Irlanda els mesos de novembre i desembre del 1397. Els rius i les 
rieres devien anar tan crescuts que van tallar, bloquejar o, tout court, des-

 
9 A. Roncaglia va formular aquesta proposta per explicar el vers sisè de la Chanson de 
Roland: «Fors Sarraguce, ki est en une muntaigne». Tot i que la romanística no ha fet 
massa cas de la proposta de Roncaglia, el cert és que com a mínim en la literatura espa-
nyola medieval estan ben documentats els termes ‘montaña’ i ‘monte’ en el sentit de bosc 
o de matolls. Bona prova d’això són uns quants versos del Cantar del Mío Cid, com es 
pot veure en les notes de les edicions de dos filòlegs tan competents com Ian Michael 
(1981) i Alberto Montaner (2000). 
10 La notícia es troba en l’anomenat Mac Cartaigh’s Book, uns annals del període 1114-
1437 compilats pel noble irlandès Finghin Mac Cartaigh Mor (1560-1640).  
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truir els camins, i la recerca de vies alternatives travessant prats i herbat-
ges, que s’havien convertit en autèntics aiguamolls, no devia ser, ni de bon 
tros, un camí de roses. Ras i curt, hi havia tanta aigua, s’anés per on s’anés, 
que fer l’última etapa del viatge a cavall no devia ser gaire viable, de mane-
ra que Perellós i el seu seguici van haver d’acabar el camí a peu. 
 
4. LA VILA QUE EN REALITAT ERA UNA ILLA 
 
4.1 El Viatge al Purgatori de sant Patrici és ple de passatges envitricollats. 
Enmig dels dos fragments sobre les aigües i les muntanyes que acabo 
d’analitzar hi ha un altre passatge amb una transmissió textual defectuosa 
que ha generat un xic de confusió. Em refereixo al moment en què PERE-
LLÓS narra la seva arribada a peu, després de sortir de Termon, al priorat: 

 
Ayssi que daqui partent anemen a peu a la vila ont es lo priorat, en lo dit priorat 
es lo purgatori; he hay un gran lac pregont, hont es la dita ylla, e laygua es bona a 
beure, he dedins lo lac ha diversas altras yllas (147).  
 
Tant en l’imprès català com en els dos manuscrits occitans s’indica 

de forma molt clara que el priorat i l’entrada al purgatori formen part 
d’una vila, però de quina vila? Excepte en aquestes línies del Viatge al 
Purgatori de sant Patrici en tota la tradició medieval al voltant del santu-
ari de Station Island no hi ha cap notícia de la vila en qüestió, que, per 
altra banda, hauria de ser més aviat un llogarret, donades les reduïdes 
dimensions de Station Island.11El mercader italià Antonio Mannini i el 
cavaller hongarès Llorenç Ratold de Pastzho, que van anar-hi plegats, a 
tall de pelegrins, la tardor del 1411, parlen d’una illa que té entre 129 i 
130 passos de llarg i només 30 d’ample (MAGGIONI: 2018, 358 i 383).  

De fet, en cap dels relats anteriors o posteriors d’un pelegrinatge a 
aquest santuari no hi ha la menor referència a cap vila. En el text funda-
cional d’aquesta tradició, el Tractatus de Purgatorio sancti Patricii del 
monjo H. de Saltrey, s’indica que sant Patrici va ser conduït per Déu «in 

 
11 En el manuscrit d’Aush s’insisteix encara més en la vinculació del purgatori amb la 
vila quan, en comptes de la lliçó «e·n lo dit priorat es lo purgatori», es llegeix «e dins la 
porta de la vilha es lo purgatori» (BORETTI: 2009). 
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locum desertum» per mostrar-li la porta d’entrada al purgatori: «unam 
fossam rotundam et intrinsecus obscuram» (MAGGIONI: 2018, 10). El 
Tractatus també indica que poc després es va construir una església en 
aquell mateix lloc: «statimque in eodem loco ecclesiam construxit» 
(MAGGIONI: 2018, 12).12 A la fi, per tant, el lloc va deixar de ser un espai 
desert, però això no vol pas dir que s’hi acabés construint també una vila 
al voltant. Segons el cavaller flamenc Gilbert de Lannoy, que va anar-hi el 
1430, a prop de la fossa d’entrada al purgatori hi havia «une chapelle de 
saint Patrice» i quatre o cinc cabanes amb teulades de palla (MAGGIONI: 
2018, 408). El diplomàtic italià Francesco Chiericati, que hi va anar el 
1517, parla de dues cabanes de fusta, una per als tres clergues que alesho-
res hi vivien i l’altra, per als pelegrins (MAGGIONI: 2018, 452-453). Ni el 
1430, ni el 1517 no hi havia, per tant, cap rastre de la vila que hi hauria 
vist Ramon de Perellós a finals del segle XIV. És evident que ja no era el 
«locum desertum» de què parlava H. de Saltrey, però tampoc no es pot 
afirmar, per dir-ho a la manera d’Ausiàs March, que fos un «lloc poblat» 
o, com a mínim, gaire poblat. 

 
4.2 ¿Com s’explica, doncs, l’aparició sobtada i la desaparició, poc després, 
de la vila del Viatge al Purgatori de sant Patrici? Em sembla que 
l’explicació més econòmica i simple és que es tracta del resultat d’un sim-
ple error de còpia. En realitat no hi va haver mai cap vila a Station Island, 
que va ser sempre un «locus desertus», com l’anomena H. de Saltrey, o 
un lloc poc poblat. La vila en qüestió només va existir sobre el paper i el 
pergamí a conseqüència de l’error d’un copista que es va transmetre tant 
en l’incunable català com en els dos manuscrits occitans que s’han con-
servat. Una lectura atenta del passatge en què es narra l’arribada de Pere-
llós al priorat de Station Island permet d’identificar amb molta rapidesa 
el lloc on es devia produir la relliscada del copista. (Reprodueixo en la 
nota a peu número 13 de plana les variants dels manuscrits occitans: T és 
la sigla del manuscrit de Tolosa, i A, la d’Aush). 

 
12 Totes les citacions de textos relacionats amb la tradició medieval del Purgatori de 
Sant Patrici estan extretes de les edicions preparades per G. P. Maggioni  i incorporades 
a la gran monografia sobre aquest tema duta a terme per ell, per R. Tinti i P. Taviani. 
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Ayssi que daqui partent anemen a peu a la vila ont es lo priorat, en lo dit priorat 
es lo purgatori; he hay un gran lac pregont, hont es la dita ylla, e laygua es bona a 
beure, he dedins lo lac ha diversas altras yllas (147).13 

 
És evident que l’error es devia produir a la frase «la vila ont és lo 

priorat» i que en comptes de ‘vila’ el que Perellós devia haver escrit a la 
còpia autògrafa del Viatge al Purgatori de sant Patrici és ‘illa’. Les refe-
rències que es fan tot seguit a «la dita ylla» i a «diversas altras yllas» ho 
posen de manifest de forma ben clara. Per tant, la vila situada al costat 
del priorat de Station Island no va ser fundada per cap sant anacoreta o 
per cap guerrer irlandès: es tracta d’un mer lapsus calami d’un copista 
distret o cansat que no es devia adonar, ni de bon tros, de les conseqüèn-
cies del seu error.  
 
4.3 Un cop resolt l’origen de la vila, caldria resoldre l’enigma de les illes, 
perquè en els diversos relats de pelegrinatge, al Purgatori de sant Patrici 
de vegades es parla d’una illa, i d’altres, de dues. Quan, com passa en el 
cas de Perellós, es parla d’una sola illa, l’església i l’entrada al purgatori 
estan a tocar l’una de l’altra. Quan, en canvi, es parla de dues illes, en una 
hi ha l’església i en l’altra, el pou d’entrada al Purgatori.  Com que es trac-
ta d’un problema més complex, que demana molt més espai, lamento no 
poder-ne parlar en aquest article. Ho reservo per a l’edició que estic pre-
parant de l’obra, que publicarà la Diputació de Girona dins de la 
col·lecció «Josep Pla». 
 
5. TRUITES, RELÍQUIES I SALMONS 
 
5.1 Com acabem de veure, R. de Perellós fa una descripció molt succinta 
de l’entorn geogràfic de l’entrada al Purgatori: es troba en una illa enmig 
d’un «gran llac pregon», on hi ha «diverses altres illes», i l’aigua del llac 
«és bona a beure». Res més. La majoria dels altres relats són tan lacònics 
en aquest punt com el del Vescomte de Roda. La versió que, sense exce-

 
131. Ayssi] Enayssi T Enayssy A // daqui […] a la vila] daqui ieu aniey daqui a la vila T  
ieu aniey entro a la vila H//  en lo dit priorat] e dins lo priorat T e dins la porta de la 
vilha A //  2. e] om. T//  dedins] dins T// 3  yllas] ayguas e yllas A 
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dir-se, és una mica més rica en detalls és la del pelegrinatge del cavaller 
hongarès Llorenç de Pastzho, que hi va anar la tardor del 1411. L’autor 
del relat no va ser, però, el protagonista, sinó James Younge, un notari de 
Dublín, que el va escriure després d’haver mantingut moltes converses 
amb Llorenç de Pastzho. La descripció del Loch Deirgeirt que ofereix 
Younge, que, per cert, parla d’una sola illa, inclou el nom del llac en ir-
landès i fins i tot ofereix els noms d’alguns dels peixos que abundaven en 
les seves aigües: 

 
Est ipsa quidem insula dulcis aqua flumine circumcincta salmonum, trutarum 
ceterorumque piscium generibus habundante; nomen huius fluminis  sive stagni 
‘Lotherge’ hibernice nuncupatur, latino quidem sermone ‘stagnum rubeum’ 
quod ita sit particulariter nomen conveniens est sortitum (MAGGIONI: 2018, 
382).14 
 

5.2 La descripció de Perellós, com la de la majoria dels textos medievals 
dedicats al purgatori de sant Patrici, és més concisa. Com que l’únic pai-
satge que li interessa és, en realitat, el de les anfractuositats, els camps i 
les galeries del purgatori, s’afanya a explicar com va arribar-hi i no 
s’entreté gaire en detalls accessoris.  L’únic que explica Perellós de la seva 
arribada a Station Island és el següent: 

 
Partent-me de la Processio, lo senyhor del loc, que es gran senyhor, he son frare, 
que avia gran devocio a mossenyhor sant Patrici, ells me ajudavan molt a endres-
sar, he a totz los pelegrins; e ell volc anar ab my, he me acompanyha fins al mo-
nestir, hon hi fuy resabut molt be. He passem lo lac ab una barca de un fust ca-
vat, car altra barca no hy avia. Lo senyhor de la Processio he lo prior que aqui 
era se meteren en una altra (147). 
 
La redacció d’aquest passatge és de sintaxi molt simple, però de re-

dacció no massa clara. El principal problema que planteja és aclarir quin 
és l’antecedent del pronom «ell»: el coarb de Termon, o bé el seu germà? 

 
14 «Aquesta illa està rodejada d’un corrent d’aigua dolça, que és ple de salmons, de 
truites i de peixos d’altres menes. El nom d’aquest corrent d’aigua, o llac, en gaèlic és 
Lotherge (Loch Deirgeirt), que en llatí es pot traduir com a ‘llac vermell’, que és un nom 
molt escaient, perquè és d’aquest color» (traducció meva). 
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Em sembla que només pot tractar-se del germà, que, sense estar sotmès a 
les mateixes obligacions que el ‘coarb’, va tenir també la gentilesa 
d’acompanyar-lo fins al santuari de Station Island. Tots dos van arribar-
hi en la mateixa barca, que, com veurem de seguida, devia ser una canoa 
que no devia admetre gaires passatgers més.  
 
5.3 Els dos Mc Graith —el «senyhor del loc», és a dir el coarb de Ter-
mon, i el seu germà, molt devot de sant Patrici— van acompanyar, doncs, 
Perellós fins al Loch Deirgeirt i, encara que no s’indiqui de forma explíci-
ta en el seu relat, és possible que, uns dies després, el seguissin fins a la 
mateixa porta d’entrada al Purgatori, i que l’endemà hi tornessin a ser 
esperant la seva sortida. Això és el que s’explica de forma ben clara en el 
relat del pelegrinatge de Jordi Grissaphan, un altre cavaller hongarès, que, 
segons sembla, va fer el seu pelegrinatge l’any 1353. Els coarbs devien 
acompanyar sovint els pelegrins al llarg de tot el trajecte fins a la mateixa 
porta d’entrada, i de sortida, del Purgatori. Sort que en va tenir Jordi 
Grissaphan, perquè, segons explica Pèire de Paternas, l’autor del relat del 
seu  pelegrinatge, en sortir del Purgatori «tothom qui va poder» va arren-
car, fent servir fins i tot ganivets, un tros de la roba del pobre cavaller 
hongarès per guardar-la com a relíquia, i un cop el van haver deixat ben 
nu fins i tot van intentar arrencar-li els cabells: si no se’n van acabar de 
sortir va ser només perquè al final el coarb Mac Craith de torn no només 
ho va impedir, sinó que li va deixar les seves pròpies robes per cobrir la 
seva nuesa.  

 
Tunc quicumque poterat, de vestimentis Georgij pro reliquijs servandis, quo-
modocumque poterant cum cultellis vel alio modo disrumpere, disrumpebant et 
rapiebant. Ac itaque, cum sic Georgium nudum, tamen in femoralibus, dimis-
sissent, voluerunt capillos capitis eius euellere, quod et fecissent, si defuisset 
prohibens et fortis potencia domini Magrath regis supradicti, qui ipsum Geor-
gium vestimentis suis proprijs deuotissime indui fecit (MAGGIONI: 2018, 
248).15 

 
15 «Aleshores tothom que va poder es va llançar a arrencar o a tallar, amb ganivets o 
amb el que tenia a mà, fragments del vestit d’En Jordi per quedar-se’ls com a relíquies. I 
a la fi, després d’haver-lo deixat gairebé nu, excepte en els femorals, li van voler arrencar 
els cabells i ho haguessin arribat a fer si no hagués estat per l’autoritat del senyor Mac 
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Cal suposar que els autors de l’atac no van ser els canonges de 
l’abadia, sinó gent que vivia al voltant del Loch Deirgeirt. R. de Perellós 
devia tenir més sort que J. Grissaphan, perquè no consta enlloc que ni tan 
sols li toquessin la roba! (O potser l’explicació és que el coarb Mac Craith 
que el va acompanyar va ser, amb l’ajuda del seu germà, molt més hàbil i 
va impedir que la situació degenerés tant que s’arribés als extrems descrits 
per Pèire de Paternas). 
 
6. NAVICULAE, CHIMBES, BATTELLI I DUES BARQUES «D’UN FUST 
CAVAT» 
 
6.1 El detall més interessant, però, del passatge de Perellós dedicat a nar-
rar la seva arribada a Station Island és la referència a la «barca de un fust 
cavat», una prova irrefutable de la veracitat de tot el que explica. Per en-
tendre bé a què es deu referir Perellós quan parla d’una «barca de un fust 
cavat»  convé tenir en compte diversos relats de pelegrins  dels segles XV i 
XVI. Si fem cas, per exemple, del que explica Gilbert de Lannoy, que va 
anar al Loch Deirgeirt el 1430, els Mac Craith eren aleshores els propie-
taris de ni més ni menys que 1.500 barques, que solcaven les aigües del 
Llac de l’Ull Vermell. 

 
Alasmes à ung villaige et isle nommé Roussaux-moustier, et y sont les maisons 
toutes de cloies et est à un duc qui a bien quinse cens barques, nommé Macani-
énus, subgect au roi Magmir, lequel duc nous presta une chimbe pour aler au 
trau Saint-Patrice, sur quoy nous montasmes et naviasmes à rimes jusques à 
l’isle de Saint-Patrice (MAGGIONI: 2018, 408).16 
 

 
Craith, el rei abans esmentat, que va ordenar que el vestissin devotament amb les seves 
pròpies robes» (traducció meva). 
16 «Vam arribar a un poble i a una illa anomenada Rousseaux-Moustier, on les cases són 
de canyes. N’és el propietari un duc que té unes mil cinc-centes barques i que és ano-
menat Macanienus, súbdit del rei Magmir, que ens va deixar una de les seves barques 
per anar al pou de sant Patrici. Hi vam pujar i vam navegar a força de rems fins arribar a 
l’illa de Sant Patrici» (traducció meva). G. P. Maggioni (2018, 406) identifica Rous-
seaux-Moustir amb Enniskillen, en gaèlic Inis Ceithleann.  No sembla que Perellós hi 
passés, perquè va seguir un camí diferent del de Gilbert de Lannoy, que va arribar a 
Irlanda des d’Escòcia,  
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El duc Macaniénus d’aquest passatge és, sense cap mena de dubte, 
el coarb Mac Craith que devia haver-hi a Termon el 1430, mentre que el 
rei Magmir —que G. P. Maggioni (2018: 409) proposa d’interpretar 
com Maguire— deu ser un descendent de Niall Óg O’Neill, amb qui 
s’havia trobat Perellós trenta-tres anys abans. G. de Lannoy, que devia fer 
servir una de les 1.500 barques del coarb Mac Craith per arribar al seu 
destí, parla, en primer lloc, de barques i, al final, d’una chimbe, una pa-
raula que no costa gaire d’endevinar que és una forma patrimonial france-
sa derivada del llatí clàssic cymba. 
 
6.2 Perellós no diu pas que el coarb tingués 1.500 barques, però  com a 
mínim assenyala que el ‘coarb’ era un «gran senyor». La barca que va fer 
servir també devia ser dels Mac Craith, que és possible que tinguessin el 
monopoli del transport fluvial pel Loch Deirgeirt i pels rius i llacs dels 
seus voltants. De fet Perellós n’esmenta dues, de barques —en una hi 
devien anar ell i el germà del coarb i en l’altra, «el senyor de la Protecció», 
és a dir el coarb, i el prior de Station Island—, tot i que en realitat en 
devien fer servir unes quantes més per transportar-hi tot el seguici, i 
l’equipatge, del vescomte de Roda i potser fins i tot dels dos germans Mac 
Craith. La particularitat de la barca de Perellós, i cal suposar que de totes 
les altres, és que era, segons diuen tant l’imprès català com els dos ma-
nuscrits occitans, «de un fust cavat», que es pot traduir de forma literal 
com «d’un tronc buidat», o «excavat», però que també es podria traduir, 
de forma més lliure, com una ‘canoa’. El «fust cavat» devia cridar l’atenció 
de Perellós, que, tot i que havia corregut molt de món, potser no havia 
vist mai una canoa. 
 
6.3 En els relats del viatge al Purgatori de sant Patrici on es narra com 
arriben els pelegrins a l’illa del Loch Deirgeirt se sol parlar sempre d’una 
barca de dimensions reduïdes. En la versió llatina del pelegrinatge del 
cavaller borgonyó Lluís d’Auxerre, que hi va anar el setembre del 1358, 
s’explica que va arribar a l’illa on hi havia la porta d’accés al purgatori, 
situada a dues milles i mitja de distància del monestir, en una cimba, és a 
dir una barca semblant a la chimbe de Gilbert de Lannoy.  
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Qua penitentia ad finem usque peracta, duodecim eiusdem monasterii monachi 
ad unam aquam, que per duo miliaria cum dimidio distat  a monasterio preliba-
to, que quandam parvam insulam circuit, me duxerunt, quam transeuntes in 
cimba quadam et in dicta insula exeuntes et devote quandam missam dicti mo-
naci cantaverunt (MAGGIONI: 2018, 276).17 

 
6.4 En canvi, en el relat del pelegrinatge de Llorenç de Pastzho (1411) en 
comptes de cimba s’usa el terme navicula, que de fet no és res més que un 
sinònim de la paraula. El que explica James Yonge, el notari dublinès que 
va ocupar-se de posar per escrit el seu viatge, és que Llorenç de Pastzho, 
després de 5 dies de dejuni i d’haver-se confessat, i combregat, amb el 
prior de Station Island, va dirigir-se en barca a l’illa on hi havia el pou de 
sant Patrici i que estava situada a una milla de distància. 
 

Huiusmodi quidem observato ieiunio dictoque milite a priore confesso et com-
municato ut deberet, tam prior cum uno canonico suo quam miles nauiculam 
ascendentes ac unius miliaris spatio uersus meridiem nauigantes, insulam ubi lo-
cus purgatorii prenotati consistit protinus peruenerunt (Maggioni: 2018, 380).18 
 

6.5 Entre els relats del pelegrinatge de Lluís d’Auxerre  i de Llorenç de 
Pastzho  hi ha una diferència important respecte a la distància que separa 
l’illa on hi ha l’església i el priorat de l’illa on hi ha l’entrada al purgatori. 
fra Tadeu Gualandis parla de dues milles de distància, mentre que per 
James Yonge només n’hi ha una. És una diferència que es pot explicar per 
la facilitat amb què les mesures medievals s’escapen de qualsevol definició 
exacta (BORST: 1988, 152). Al capdavall fra Tadeu Gualandis era de 
Pisa, mentre que James Yonge era de Dublín. Més, però, que les diferèn-

 
17 «Un cop feta aquesta penitència, dotze monjos d’aquell monestir em van dur a un 
braç d’aigua que està situat a dues milles i mitja del monestir i que envolta una petita illa. 
Vam fer el trajecte en una barca petita (cimba) i, un cop desembarcats, els monjos van 
cantar una missa de forma molt devota» (traducció meva). Tot i que està escrit en pri-
mera persona, en realitat l’autor del text va ser el frare franciscà Tadeu Gualandis. En 
una traducció italiana medieval d’aquest text la navicula de fra Tadeu es transforma en 
una barcheta (PERUJO & IGLESIAS: 2014, 42, nota 49). 
18 «D’aquesta manera, després d’haver dejunat, d’haver-se confessat amb el prior i 
d’haver combregat, el cavaller, acompanyat tant del prior com d’un dels canonges, va 
pujar en una barqueta (naviculam) i tots plegats van recórrer una milla en direcció al sud 
fins arribar a l’illa on hi ha el lloc del Purgatori» (traducció meva). 
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cies, que en aquest cas són relatives, el que importa són les semblances 
entre la cimba de Gualandis —o la chimbe de G. de Lannoy— i la navi-
cula de J. Yonge: es tracta d’embarcacions petites que no podien trans-
portar gaires persones —tres com a màxim en el relat del pelegrinatge de 
Ll. de Pastzho. (Com veurem de seguida, A. Mannini, que el 1411 va 
acompanyar el cavaller hongarès Llorenç de Pastzho en el seu pelegrinat-
ge, assegura que a tot estirar hi cabien 4 persones). Si donem crèdit al 
testimoni de G. de Lannoy quan afirma que els Mac Craith tenien 1.500 
barques navegant alhora pels rius i els llacs d’aquells verals, és obvi que 
només podien ser embarcacions de dimensions reduïdes. 
 
6.6 No podia haver-hi tantes barques navegant per un espai al capdavall 
no gaire gran si no és que es tractava de canoes. Com ha demostrat M. F. 
Bouret-Bérenger (2011, 74-75), en el lèxic del francès i del llatí medievals 
hi havia tota una sèrie de termes més o menys sinònims per designar les 
petites embarcacions que es dedicaven al transbordament de viatgers —
per exemple, de pelegrins a Terra Santa en el port de Jaffa— o de merca-
deries de les naus als molls dels ports. En llatí es parla de barca, barcella, 
cymba, navicula o scafis, mentre que en francès s’usen els termes barge, 
bargette, batelet, scippe o, com acabem de veure en G. de Lannoy, chim-
be. En canvi, en documents escocesos del segle XVI escrits en llatí  
(Renwick: 1884, 153) el terme cymba és usat per referir-se a barques de 
pescadors de ribera. Sigui com sigui, tant si es tracta d’embarcacions ma-
rines com si són fluvials, és indiscutible que sempre s’està parlant de bar-
ques de petites dimensions. 
 
6.7 Els testimonis més interessants en relació amb aquesta qüestió estan, 
però,  en els relats de dos pelegrins italians, un de principis del segle XV i 
l’altre de cent i pocs anys més tard. Segons el mercader italià A. Mannini, 
la barca amb què va arribar, el mes de novembre del 1411, a l’illa on hi 
havia l’entrada al purgatori tenia les característiques següents: 
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Un piccolo battello fatto com’un taglio d’un albero voto et per forza cavato, che 
scarsamente vi starebbono drento 4 persone (MAGGIONI: 2018, 358).19 
 
Les semblances entre la descripció de la barca de R. de Perellós i la 

d’A. Mannini són sorprenents: estan parlant del mateix tipus d’embarca-
ció gairebé amb les mateixes paraules. Si el relat s’hagués escrit en llatí, el 
piccolo battello de Mannini s’hauria presentat com una barca, una cymba 
o una navicula i, si s’hagués escrit en francès, com un batelet, una bargette 
o una chimbe. Però les semblances no s’acaben aquí, perquè la «barca 
d’un fust cavat» de Perellós és ben bé el mateix que el tronc d’un «albero 
voto et per forza cavato». La semblança en la descripció és tan estreta que 
gairebé sembla que Mannini hagi llegit el Viatge al Purgatori de sant Pa-
trici. L’explicació, però, és una altra: tots dos estan descrivint la mateixa 
mena de barca. 

Perellós, però, hi afegeix un detall que em sembla que mereix un 
comentari addicional: assegura que va arribar a l’illa en aquest tipus 
d’embarcació, «car altra barca no hy havia». No crec que haguem 
d’interpretar aquesta frase en el sentit que es tractava de l’única embarca-
ció aleshores disponible en el Llac de l’Ull Vermell: de fet Perellós parla 
de dues barques, en una hi van pujar ell mateix i el germà del coarb, i en 
l’altra, el prior d’Station Island i el coarb. El que en realitat es vol dir amb 
aquesta frase és que es tractava del model de barca propi, i únic, 
d’aquelles terres. I el model de barca «d’un fust cavat» que va solcar  les 
aigües del Loch Deirgeirt a finals de desembre del 1397 era ben bé el ma-
teix que el «piccolo battello» que 14 anys més tard van fer servir un mer-
cader italià (A. Mannini) i un cavaller hongarès (Ll. de Pastzho) per arri-
bar al mateix lloc: una canoa. 
 
6.8 A principis del segle XVI, després de la primera clausura del santuari 
(1497), el diplomàtic italià Francesco Chiericati va arribar a l’illa amb 
una barca que, per la descripció que en va donar en una carta a Isabel 
d’Este, sembla que també devia ser una canoa: «Epsi ne portorno in un 
fago incavato  ad uno ad uno sino al scopulo e pagasi uno denaro per 

 
19 «Una barca petita feta a partir d’un tronc d’arbre  buidat i excavat a mà. A dins amb 
prou feines hi cabien quatre persones» (traducció meva). 
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uno» (MAGGIONI: 2018, 452).20 El «fago incavato» de Chiericati és el 
mateix que el «taglio d’un albero voto et per forza cavato» de Mannini o 
que la «barca  de un fust cavat» de Perellós. Es tracta sempre 
d’embarcacions que encaixen amb la tipologia de la canoa. 
 
6.9 La canoa és un tipus d’embarcació documentada a Irlanda  des de la 
prehistòria fins al segle XVIII (GREGORY: 1997, 254). L’exemple més 
antic que es coneixés una canoa trobada a Lurgan, no massa lluny del 
Loch Deirgeirt, custodiada al Museu Nacional d’Irlanda i datada pels 
volts del 2.200 abans de Crist. Les canoes eren tan freqüents a Irlanda 
com a Escòcia, sobretot en llacs connectats, com el de l’Ull Vermell, amb 
rius navegables. S’han trobat moltes embarcacions d’aquesta mena sepul-
tades en les aigües del Loch Coirib —en anglès Lough Corrib—, també 
situat al nord d’Irlanda i, com el Loch Deirgeirt, famós per les seves trui-
tes i amb moltes illes en el seu interior. Una d’aquestes embarcacions, 
trobada a Carrowmoreknock, s’ha conservat en molt bon estat i s’ha po-
gut datar en el segle XI: fa sis metres de llargada i, sense cap mena de 
dubte, respon també a la tipologia d’una canoa (BRADY: 2014, 36-37). 
Les funcions de les canoes sepultades a les aigües del Loch Coirib podien 
ser molt diverses: pesca, càrrega, transport de viatgers —o de guerrers en 
un ràtzia fluvial—, explotació dels recursos naturals del llac o participa-
ció en cerimònies rituals (BRADY: 2014, 36-37). A mitjan segle XVII 
aquesta mena d’embarcacions encara eren tan corrents a Irlanda que, 
segons Gerard Boate, o Gérard de Boot, un metge holandès que hi va fer 
una llarga estada i va acabar component una mena d’Historia naturalis de 
l’illa, eren «very common throughout all Ireland […] not only upon 
shallow waters […] but even upon the great rivers and loughs».21 I fa tot 
l’efecte que les canoes, o logboats, de què parlava G. Boate eren tan fre-
qüents aleshores com a finals del segle XIV, o a principis del XV o del XVI, 
quan Perellós, Mannini, Pastzho i Chiericati van arribar a Station Island. 

 
20«ens van dur, un per un per un, en un faig cavat fins a l’illa, i es paga un dinar per viat-
ger» (Traducció meva). Segons CHIERICATI, la fusta de la canoa era de faig, un arbre 
que no va arribar a Irlanda fins passada l’edat mitjana. 
21 No havent pogut consultar el volum de G. BOATE, en manllevo la citació de la tesi 
doctoral de NIALL T. N. GREGORY (1997, 59). 
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De fet les 1.500 barques navegant pel Loch Deirgeirt l’any 1430 de què 
parla G. de Lannoy encaixen amb les paraules de R. Boate.  
 
6.10 Les descripcions de Perellós, Mannini i Chiericati fan pensar en una 
canoa en forma de piragua, que navegava a força de rems —Mannini par-
la de 2 rems petits— i que no podien transportar gaire gent. Com hem 
pogut veure, segons Mannini amb prou feines s’hi podien encabir 4 per-
sones. A la canoa del segle XI de Carrowmoreknock, en el Loch Coirib, 
per exemple, hi ha cinc seients, un d’ells per al timoner. A cadascun dels 
‘fusts cavats’ de què parla Perellós hi anaven dues persones, però és pro-
bable que com a mínim s’hi hagi d’afegir un timoner.22 
 
6.11 Donades les seves dimensions, i la seva forma, les canoes eren molt 
inestables. Per aquesta raó A. Mannini, que no devia estar gaire acostu-
mat a navegar en embarcacions d’aquesta mena, i que sembla que no s’hi 
devia sentir gaire cómode, va haver d’arribar nedant a l’illa on hi havia 
l’entrada del Purgatori. En efecte, quan estaven a punt d’arribar al final 
del trajecte el prior de monestir, que conduïa la canoa, es va alçar per po-
der maniobrar amb més destresa i Mannini, en veure-ho, va intentar fer 
el mateix, però no va tenir temps de posar-se dret perquè a mig aixecar-se 
va perdre l’equilibri i va acabar submergit en les aigües del llac.  

 
E di già al mio albitrio essendovi presso a 6 braccia delle nostre, il Calonacho si 
levò in pie’ come fa uno che vuole il suo battello conducere alla riva salvamente, 
onde, veggendolo levato, feci il simile, per la qual cosa io non fui prima ritto in 
pie’ che di subito fu’ gittato fuori del battello al mio avviso più de tre braccia di 
lunge; da chi si fusse non so, nè come; e col capo di sotto caddi nell’acqua là 
dov’è un sopracapo, secondo dicono di tre fodame, che ciscuno fodame fa tre 
braccia delle nostre (MAGGIONI: 2018, 360).23 

 
22 Les canoes de què parla Chiericati, en canvi, només transportaven un pelegrí per tra-
jecte. Com que la seva visita va tenir lloc després de la primera clausura de l’entrada al 
Purgatori (1497), les canoes no devien ser del priorat, sinó de pescadors o de barquers 
del Loch Deirgeirt, que cobraven per cada viatge. 
23 «I quan ja érem a unes sis braces de les nostres a prop de l’illa el canonge es va posar 
dret per conduir la barca a la ribera d’una manera segura. Aleshores jo, en veure’l dret, 
també em vaig aixecar i tan bon punt vaig alçar-me vaig ser llançat, de sobte, ben bé a 
unes tres braces de distància. No sé qui va ser, ni com va fer-ho, però vaig anar cap avall, 
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Perellós devia tenir més sort i va poder arribar sa, estalvi i, sobretot, 
eixut a la riba de l’illa «ab una barca de un fust cavat» en companyia del 
coarb Mac Craith. De fet l’únic accident que va tenir lloc en el seu viatge 
cap a l’illa va ser una relliscada textual produïda per un lapsus calami d’un 
copista, que va convertir, d’un cop de ploma, una illa en una vila.  
 
7. CONCLUSIONS 
Les múltiples coincidències del text de PERELLÓS amb la realitat històri-
ca de la Irlanda de finals del segle XIV, i amb la resta de relats de pele-
grinatges al Purgatori de Sant Patrici de la tradició medieval, posen en 
relleu l’absoluta veracitat del que explica. Si RAMON DE PERELLÓS va 
escriure el Viatge al Purgatori de sant Patrici «de ma pròpria mà» (173), 
com es diu just abans del colofó, el viatge d’Avinyó fins a l’entrada del 
Purgatori, en el Loch Deirgeirt, el va fer de debò a peu, a cavall, en una 
nau i, al final de tot, «ab una barca de un fust cavat». Així es va dur a 
terme un pelegrinatge que alhora també va ser, com ha assenyalat Lluís 
Cabré (2007: 37), «a chivalric adventure». 
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Resum 
En aquest estudi, analitzem les relacions intertextuals dels passatges his-
toriogràfics de la Doctrina moral d’en Pacs. Un dels principals objectius 
és determinar el marc preferent de connexions de l’autor de la Doctrina, 
per intentar establir si beu principalment de cròniques universals, de les 
grans compilacions llatines dels segles XIII-XIV, és a dir les obres de 
Joan de Salisbury, Joan de Gal·les, Vicent de Beauvais, etc., o de les tra-
duccions i els reculls catalans que ja proliferen a principis del s. XV. 
També ens preguntem si altres obres en català del s. XV poden relacio-
nar-se d’alguna manera amb els passatges historiogràfics de la Doctrina. 
De fet, la Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim, de la segona 
meitat del s. XV, transmet un extens fragment sobre la història de Roma 
que coincideix amb el que trobem en el text de Pacs. I ambdues obres 
esmenten una sentència sobre la concòrdia («nam concòrdia parvae res 
crescunt...») que tingué un gran èxit al llarg de l’edat mitjana.   
Paraules clau: Doctrina moral d’en Pacs; Crònica i dietari del capellà 
d’Alfons el Magnànim; enciclopedisme medieval; relacions intertextuals; 
historiografia 
 
Abstract 
This paper analyses the intertextual relationships present in the historio-
graphical passages of the Doctrina moral d’en Pacs. One of the main 
aims of this study is to determine the author’s preferred framework of 
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connections. This allows us to establish whether he uses mainly universal 
chronicles, some of the great 13th and 14th century Latin compilations 
(such as the works of John of Salisbury, John of Wales, Vincent of 
Beauvais), or the Catalan translations and compilations spread in the 
early 15th century. Another objective is to establish if other 15th century 
Catalan works could be related in some way to the historiographical pas-
sages of the Doctrina. In fact, the Crònica i dietari del capellà d’Alfons el 
Magnànim, written in the second half of the 15th century, transmits an 
extensive fragment on the history of Rome that matches with one found 
in the text of Pacs. Moreover, both works mention a sentence about con-
cord («nam concordia parvae res crescunt...») that enjoyed great success 
throughout the Middle Ages. 
Keywords: Doctrina moral d’en Pacs; Crònica i dietari del capellà 
d’Alfons el Magnànim; medieval enciclopedism; intertextuality; historio-
graphy 

 
 

En record de la Gemma, amb agraïment 
per tot el que em va ensenyar sobre ma-

nuscrits i sobre el Valeri de Canals. 
 
1. INTRODUCCIÓ1 

a Doctrina moral és un recull de sentències d’autoritats ordena-
des temàticament, escrit per un home de Mallorca durant el 
primer terç del s. XV o poc després. Es tracta d’una doctrina 
adreçada als fills, que pot inserir-se dins del marc de 

l’enciclopedisme medieval i que presenta més de tres-centes setanta cita-
cions d’autors destacats, sobretot de procedència bíblica, grecollatina i 
patrística. La Doctrina inclou sabers bastant heterogenis, com ara capí-
tols sobre els vicis i les virtuts, consells de retòrica, i, més cap al final del 
text, incorpora diversos episodis dedicats a descriure les edats del món i 
altres passatges de tipus historiogràfic.  

Un dels aspectes encara no resolts que envolten aquest text és la fi-
gura de l’autor. A partir dels estudis de Gabriel Llabrés (1887) i Antoni 

 
1 Agraïm a Antònia Carré els comentaris que ens han ajudat a millorar aquest treball. 

L 
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Rubió (1889) se’l va identificar amb el lul·lista Nicolau de Pacs, però en 
realitat, molt probablement, aquest no és el nom de pila de l’escriptor 
mallorquí. Jaume Riera (1979) va analitzar set inventaris del s. XV en els 
quals el nom de l’autor de la Doctrina és Joan en tres ocasions, Lluís en 
dues i en les altres dues no s’indica. Tenint en compte que les dades que 
l’autor consigna sobre ell mateix en el pròleg no han pogut ser verificades, 
Riera proposava considerar-lo una autobiografia inventada, pensada per a 
donar autoritat i prestigi al text. En un treball anterior (ROVIRA: 2018), 
vam proposar la hipòtesi d’identificar l’autor amb un Joan de Pacs, que 
en els documents de l’època apareixeria com a Joan de Conilleres, que és 
el cognom d’una de les branques més antigues de la família Pacs.2 

La Doctrina s’ha conservat en quatre testimonis manuscrits, tots 
datables en el s. XV. Una de les còpies conservades a la Bibliothèque Na-
tionale de France conté només el text de Pacs, però els altres tres còdexs 
acompanyen aquesta doctrina moral amb altres textos de naturalesa 
semblant, com la Doctrina compendiosa, les Paraules de savis i filòsofs de 
Jafudà Bonsenyor i el Llibre de Cató; i amb altres obres molt breus de 
temes diversos, com un tractat sobre monedes, un text sobre els pecats 
capitals i un tractat al·legòric sobre les filles del diable.3 

Altrament, la Crònica i dietari del capellà d’Alfons el Magnànim és 
un text de doble naturalesa, com pretén reflectir el títol que se li ha adju-
dicat recentment.4 Per una banda, inclou una crònica general i dels reis 
d’Aragó, amb especial interès en els Trastàmara; i, per altra banda, un 
dietari de la ciutat de València. Aquest text ens ha arribat a través d’un 
únic manuscrit medieval, datable a finals del s. XV, del qual es conserven 

 
2 Vegeu en l’article una explicació més detallada dels motius que donen suport a aquesta 
hipòtesi.  
3 Vegeu una descripció més detallada d’aquests manuscrits en BITECA (2020, manid 
1385, 1777, 1382, 1155) i Rovira (2018). Es conserva també una transcripció del ma-
nuscrit de l’Arxiu de la Corona d’Aragó en Bofarull (1857). Uns pocs anys més tard, 
Llabrés (1889) va fer-ne una edició basada en el mateix testimoni de l’ACA i un dels 
manuscrits parisencs (Espagnol 54). I, segons Martí (2014), Maria Pertile en va fer una 
altra edició l’any 2002 com a part d’un programa de doctorat, però encara no hem pogut 
confirmar que aquest treball hagi arribat a publicar-se. 
4En aquest treball emprem l’edició de Rodrigo Lizondo (MIRALLES: 2011). La primera 
edició fou obra de Sanchis Sivera ([MIRALLES]: 1932).  
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tres còpies dels s. XVII-XVIII.5 Tot i que hi ha disparitat d’opinions sobre 
la naturalesa apògrafa o no del manuscrit medieval, la còpia se suposa, 
sens dubte, propera a l’original, la qual cosa en situa la redacció en una 
data posterior a la Doctrina moral de Pacs. Si bé la major part de les da-
des recollides en aquest text heterogeni es refereixen a esdeveniments 
històrics de l’edat mitjana, i especialment vinculats a la Corona d’Aragó, a 
l’inici s’inclouen un parell de capítols breus sobre la història de Roma i 
Troia (MIRALLES: 2011, 115-118, cap. 12-13). La major part del primer 
d’aquests capítols, «Roma fonch hedificada», transmet un text literal-
ment igual al que apareix en la Doctrina moral. A continuació presentem 
una edició sinòptica dels passatges d’ambdues obres.  

 
2. EDICIÓ SINÒPTICA DELS FRAGMENTS DE LA DOCTRINA MORAL I EL 

DIETARI 
 

Doctrina moral 
(ms. Espagnol 55 BNF, ff. 37va-

39vb) 

Dietari 
(MIRALLES: 2011, 115-117) 

 
Com aprés la destrució de Troya fo 

Roma edificada 
La ciutat de Troya, qui antigament 
havia nom Friga, la qual avia 
DCCCCLXII anys que ere edificada, 
fo per Antènor, qui aprés fundà la 
ciutat de París, e per Eneas e 
Polidemas de nits traÿda e liurada als 
grechs, qui la tanían asitiada, la qual 
per aquells fo destruÿda. E aquests 
Eneas e Polidemas foren aquells qui 
ab Paris anaren a pendre Elena, per 
rahó de la qual presa començà la dita 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
5 Vegeu una descripció codicològica d’aquests testimonis en BITECA (2020). El ma-
nuscrit medieval és descrit sota el manid 2532. Vegeu també en Miralles (2011, 10-19) 
una altra descripció dels exemplars i un resum de les diverses posicions sobre la datació 
del text.  
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guera, la qual durà X anys, VII 
mesos, XII jorns. E dells grechs qui 
ab mà francha faÿen batalles 
sangonoses moriren an la dita guerra 
DCCCLXXXVI mília. E dels troyans 
en les dites batalles, abans que la 
ciutat fos presa, havia morts entorn 
DCLXXVI mília, segons recompten 
lurs istòrias. 
E Ròmolus, rey primer dels romans, 
en edat de XVIII anys, en la quinta 
edat del [s]egla, que del seu comen-
sament havían IIIIMDCCCXCIIII 
anys e aprés CCC anys de la dita 
destrucció de Troya, comensà 
funda[r] e fer Roma, la qual per ell e 
per altres VI reys, un aprés altre, fo 
senyorejada CXXXXIIII anys. E aprés 
gitaren-ne lo VII rey, apellat 
Tranquinus Superbus, e son fill 
Tranquinus, per ço com aquest forçà 
Lucrècia, per la qual ocasió no 
volgueren que de·quí avant agués rey 
en Roma, ans fo governada DXXXIIII 
anys per consalers, los quals 
appellaven sanedors, que vol [dir] 
ajustament d’òmens vells. 

 
 
 
E aprés CCCCLXXXIII anys que la 
dita ciutat de Roma fon comensada, 
moch-se malvolença e guera entre 
Roma e Cartayna per rahó de la qual 
Aníbal, capità de Cartayna, pasà en 
Ytàlia, on vancé moltes batalles 
contre los romans e sotmès a ell 
quasi tota aquella terra. E aquí aturà 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E, aprés .CCC. anys que la ciutat de 
Troya fonch destroy[d]a, fonch 
fundada la dita ciutat de Roma per lo 
dit Ròmulus, lo qual fonch primer rey, e 
enaprés per altres .VI. reys, huns aprés 
d’altres, fonch senyoregada .C.XXXXIIII. 
anys; e lo darrer rey, qui fonch lo .VI., al 
qual dien Tarquinnus Superbus, e a son 
fill Tarquinnus, foren gitats de la 
senyoria, per ço com aquest forçà a 
Lucrècia, per la qual occasió no 
volgueren que d’aquí avant agués rey en 
Roma, ans fonch governada e 
regida .D.XXXIII. anys per consellés, los 
quals apellaven senadós, qui vol dir 
ajustament de hòmens vels. 
 
E, aprés .CCCC.LXXXIII. anys que la 
ciutat de Roma fonch començada, 
moch-se malvolença e guerra entre 
Roma e Cartayna, per rahó de la qual 
Aníbal, capità de Cartayna, passà en 
Ytàlia, hon vencé moltes batalles contra 
los romans e sotsmès a ell quasi tota 
aquella terra. E aquí aturà .XVII. anys, 
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XVII anys, jatsesia que per gran 
temps abans, per rahó de la dita 
guera, agués molt aturat en Espanya, 
qui és tota la tera deçà los munts 
Perineus, los quals comensen entre 
Euna e Cobliure e finen entre 
Bayona e Guescuya e Bordeu, e tot 
lo romanent és environat de mar.  
E aprés, per ço com Cipió Africhà, 
qui de·bans havia nom Corneli 
Escipió, era ab molta gent d’armes 
dels romans pasat en Àfricha, on 
havia goyada una batalla del[s] 
cartaginasos, tremeteren per Aníbal, 
lo qual tantost vench ab totes ses 
gents. E com fo asats prop de 
Àfricha, feu muntar un mariner a la 
gàbia de la sua nau per veure si 
veuria terra. Lo qual mariner, stant 
là, dix que vehia res altre sinó una 
sepultura rota e cavada en moltes 
partides, de la qual visió Aníbal se 
senyà, molt, tenint aquella per mal 
senyal. E a poch temps, fo Aníbal 
per lo dit Cipió vançut per batalla e 
tota Àfricha sotsmesa a Roma. E açò 
fo a DXXXXVI anys aprés que Roma 
fo fundada.  
E per concòrdia que ere entre·ls dits 
romans, trihunfant ab fama e glòria e 
abundosa, conquistaren tota la 
monarchia dell món, car ab 
concòrdia les poques coses crexen e 
ab discòrdia les grans coses aminven; 
e per concòrdia és la comunitat en si 
matexa forts e als enemichs terrible. 
E les teres que los romans fora de 
Ytàlia en temps de lur concòrdia 

jatsesia que per gran temps abans, per 
rahó de la dita guerra, agués molt aturat 
en Espanya, qui és tota la terra deçà los 
monts Pireneus, los quals comencen 
entre Euna e Cobliure, e finen entre 
Bayona e Guascunya e Bordeus, e tot lo 
romanent és environat de mar.  
 
Enaprés, per ço com Sipió Affriquà, lo 
qual abans avia nom Corneli, era ab 
molta gent d’armes dels romans pasat 
en Àfriqua, hon havia guanyada huna 
batalla dels cartaynesos, trameteren per 
Aníbal, lo qual tantost vench ab totes 
ses gents en Àfriqua. E, a poch temps, 
fonch Aníbal vençut per lo dit Cipió per 
batalla e tota Àfriqua sotsmessa a 
Roma; e açò fonch a .D.XXXXVI. anys 
aprés que Roma fonch fundada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
E per la gran amor e concòrdia que hera 
entre los dits romans, trihunfants ab 
fama e glòria abundossa, conquistaren e 
sotsmeteren a si tota la monarchia de 
l’huniversal món, car, segons avem dit, 
[ab] concòrdia e bona voluntat les coses 
poques són aumentades, e ab discòrdia  
les grans coses anixilades, car per 
concòrdia la comunitat és en si matexa 
fort e als enemichs terible, que l’escut de 
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subjugaven apellaven províncies, e 
de·quí pres nom Proença. Virtut de 
concòrdia és de ten gran excel·lència 
e dignitat que l’insturment incencible 
per son acort ha sentiment d’aquella. 
Car an los Moralls de sant Gregori 
és continuat que si dos laüts, 
ensemps temprats d’un acort, la un 
és d’esquena posat en algun loch, e 
que posets de travers una palla sobre 
dues de les sues cordes, mas que sia 
tan curta que no toch les altres, e 
aprés tochats aquelles semblants 
cordes de l’altre laüt concordant a ell, 
que aquella palla tremolarà en tal 
manera que, tremolant de fet, la dita 
palla caurà per santiment de la veu 
de son acort. E de fet és axí per 
alguns dignes de fe, e per mi és estat 
experimentat. 
Mas diu sant Agustí que concòrdia 
que axí com és profitosa entre·ls 
bons, axí és dampnosa entre·ls 
malvats. E per ço diu sant Gregori 
que, per metre discòrdia entre mals 
hòmens, guanya hom mèrit. 

 
Com fo Cartayna destruïda 

E en la dita ciutat de Roma fo lo 
primer miracle del món, ço és un 
temple en lo qual havia tantes 
ymatges com eren maneres de gents 
en lo món. E quescuna ymatge tania 
ascrit an los pits lo nom de sa gent e 
una campane penyada al coll; e per 
ancantament eren axí consegrades 
que, si alguna gent volgués rebel·lar a 
la senyoria de Roma, tantost aquella 

concòrdia és molt gran en extimable 
excel·lència e dignitat. 
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ymatge de aquella gent girave la 
esquena a la ymatge dels romans e la 
campana que tania panyada al coll 
sonave. E·lls capellans del Capitoli 
denunciaven-o als sacerdots, qui de 
present tremetian lurs hosts per 
calsigar aquella gent, de què·s saguí 
que, per rebel·lió que veÿen que 
faÿen los cartaginesos, aprés DCII 
anys que Roma fo hedificada, los 
romans passaren en Àfricha e 
abateren e cremaren la ciutat de 
Cartayna, qui havia DCC anys que 
era fundada. E los romans aturaren 
IIII anys en Àfricha per destruir 
aquella terra. E aprés, com l’agueren 
destruïda, ab les veles plenes de 
glòria, d’onor e audàcia, tornaren-
se’n en Roma ab gran influència de 
coses mundanals. E per més exellsar 
e prosparar la sayoria de Roma, 
inceparablament causant hútils e 
nobles ordinacions ab acort comú de 
tots, entanien an lo bé publich e 
entre les altres per conservació de lur 
linatge e poblasió. 
Diu Valeri que com Camil·lo e 
Pòstumo regisen l’ofici de la 
censoria, possats jutges per corregir 
los costums dels hòmens, feren 
constitució e ley per la qual obligaren 
e fferen trebutaris aquells qui no 
volgueren de lur vida pendre muller 
venint a la llur vellesa, manant-los 
que portassen lo dit trebut a l’erari, 
qui era loch on metien la moneda del 
publich. E denunciaren-los que·ls 
punirien pus agrament si·s gosaven 
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clamar en res de la ley o constitució 
que ten justament havían feta. E 
increparen-los per la següent fforma: 
«Natura humana, axí com vos ha 
dada ley de néixer, axí us ha dada ley 
de engendrar. E si havets vergonya 
de l’acte de generació, guardats 
vostres pares qui us engenraren e us 
nodriren obligant-vos que·ls 
engenràssets e·ls nodríssets nets, car 
desijaven perpetuar llur linatge. E 
per ço havets aconseguit do de 
ffortuna, qui us ha prestat lonch 
temps per engenrar semblant de 
vosaltres mateix. E durant aquest 
temps los vostros anys són passats e 
perduts e vosaltres romanets privats 
de nom de pare e de marit. Anats-
vos-en, donchs, e paguats lo trebut, a 
vosaltres aspre e proffitós als hòmens 
qui aprés de vós seran engenrats, pus 
axí havets menyspreada la humana 
generació». 
 
Com los romans redificaren 
Cartayna e aprés entengueren en lur 
bé propi 
De DCXXVI anys que Roma fon 
edificada, los senadors acordaren que 
la ciutat de Cartayna, la qual ells 
havien destruÿda, fos redifficada. E 
poblaren-la de gent romana, axí que, 
del seu destruïment fins a la sua 
redifficació, hac XXIIII anys. E puys, 
Roma, per infusió de nobles 
consellers, passíficament posseý tota 
la demunt dita monarchia del món.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Enaprés de .DC.XXV. anys que Roma 
fonch edificada, los senadós acordaren 
que la ciutat de Cartayna, la qual ells 
avien destroyda, fos reedificada e 
tornada, e poblaren-la de gent romana; 
axí, del destroyment de Cartayna fins a 
la reedificació, ach .XXIIII. anys. E, 
puys, Roma, per infussió de nobles 
consellés, pacíficament posseyren, 
trihunfosament, tota la monarchia de 
l’huniversal món. 
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Mas, aprés gran temps, se seguí 
discòrdia entre·ls romans per ço com 
Gratus, qui per ordinació dels 
senadors fo elet que per un any fos 
maester e poderós del poble romà... 
E en aquell any murí Atalus, qui era 
rey d’Àsia, e leixà tot son haver e son 
regne als romans; e lo dit Gratus, qui 
encara cobejava haver la sua senyoria 
per l’any aprés següent, lagotejà lo 
poble dient que tots los béns que lo 
dit rey Atalus havia leixats als 
romans devien ésser dats e 
compartits entre la gent menuda. 
Encara contradigueren Scipió 
Nasicha, lo conseller, e Quintus 
Pompeus, per la qual contridició e 
porfídia moch gran divisió en la 
ciutat. E lo poble, ab armes, correch 
a la cort e aquí hac gran brega, on 
morí lo dit Gratus e CC de sa 
partida, ço és del poble. E, aprés la 
dita mort, ffo de la dita divisió feta 
pau entre ells.  
Mas per avant, a DCLVIIII anys que 
Roma ffo edificada, los ciutedans de 
aquella ciutat ab vida pomposa 
entengueren en llur bé propri, de 
què·s seguiren envejes, divisions, 
bregues e a ells moltes males 
ventures, per la qual rahó los 
consellers posaren la vestidura de 
plor que appellaven sagua. 
 
 
 

 
 
Mas, aprés gran temps, se seguí 
discòrdia entre los romans, per ço com 
Gratus, qui, per ordinació dels senadós, 
fonch elet que per hun any fos mestre e 
poderós per lo poble romà. E en aquel 
any morí Atalus, qui hera rey de Àssia, 
lo qual lexà tot quant aver e riquea tenia 
e son regne als romans; e lo dit Gratus, 
qui encara cobejava aver la senyoria per 
l’any aprés vinent, lagotegà lo poble, 
dient que tots los béns que lo rey Atalus 
avia lexats als romans devien ésser dats e 
compartits entre la gent menuda, e en 
açò contradigueren Sipió Nasicha lo 
conseller e Quintus Ponpeus, per la 
qual contradicció e porfídia moch-se 
gran discòrdia e divissió en la dita 
ciutat. E lo poble, ab armes, corech a la 
cort e aquí hac gran brega, hon morí lo 
dit Gratus e .CC. hòmens de sa partida, 
ço és, del poble; e, aprés la dita mort, 
fonch de la dita divisió feta pau entre 
ells. 
 
Mas per avant, a .DC.LVIIII. anys que 
Roma fonch edificada, los ciutadans de 
la dita ciutat, ab vida pomposa, 
entengueren en lur bé propi, de què·s 
seguiren enveges, enhiquitats, divisions, 
bregues e malvolences, e a ells moltes 
males ventures e innumerables mals e 
gran tribulacions, per les quals rahons 
los consellés posaren les vistitures 
resplandents de la pròspera honor e 
foren vestits de la vestidura de plor que 
apellaven saga. 
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E per ço com los dits consellers 
havien elet Sil·la, qui era absent de la 
ciutat per anar contra lo rey 
Mitridrates, qui tenia la menor 
Armínia, e Gayus Màurus volia 
aquell hi fos elet, per aquella enveja 
entre ells multiplicà major divisió, 
guerra e mal, qui durà X anys 
meté[n] en execució tots aquells 
mals que havien temuts de fer en 
temps pasat. E en aquesta guerra 
ciutedana moriren XXIIII conselers, 
CC senadors, VI prínceps del pretori, 
LXX barons e CL mília hòmens dels 
romans, ultra altres pobles de Ytàlia 
e d’altres nacions, de què, aprés, la 
cosa pública de Roma, enbolcada en 
tantes tenebres, és venguda en gran 
menyspreu e per inflada ira ha 
supportats innumerables e 
perpetuals mals e treballs, axí que 
per cobejança de privada riquesa han 
obtenguda comuna pobresa. 
 
E, per occasió de la dita divisió, 
Július Cèsar, qui fo lo primer 
emperador de Roma, com per ley no 
posqués ésser rey, obtench lo dit 
imperi, lo qual tench III anys e VI 
mesos. E los romans aucieren-lo a 
traïció. E aprés fo emperador 
Octovià, nebot seu, qui abans de la 
nativitat de Jhesuchrist regnà 
XXXXII anys, V mesos, e aprés de la 
dita nativitat XIII anys. E aquest 
destrouí tots aquells qui havien mort 
a Július Cèsar. 

E per ço com los dits conselés avien elet 
Sil·la, qui hera absent de la ciutat, per 
anar contra lo rey Mitidrates, qui tenia 
la Menor Hermínia, e Gayus Maurus 
volia que ell hi fos elet, per aquella 
envega entre ells multiplicà major 
divisió e gran guerra e molts mals, que 
durà .X. anys, metent en execució tots 
aquels mals que avien temuts de fer en 
temps passat. En aquesta guerra 
ciutadana de la ciutat de Roma 
moriren .XXIIII. concellés, .CC. 
senadós, .VI. prínceps del pretori, .LXX. 
barons e .CL. mília hòmens dels romans, 
vultra altres pobles e gents de Itàlia e 
d’altres nacions; de què aprés la cosa 
pública de Roma, enboltada en tantes 
tenebres, és venguda en gran menyspreu 
e, per inflada ira e alta supèrbia e 
amagada cupiditat, ha soportats 
innumerables e perpetuals mals e 
trebals incomportables, enaxí que, per 
cobegança de privada riquessa, ha 
obtenguda comuna pobressa. 
E, per occasió de la dita divissió, Juli 
Cèzar fonch lo primer emperador de 
Roma; com per ley no pogués ésser rey, 
obtench lo dit imperi, lo qual tench .III. 
anys e .VI. messes, e los dits romans 
occiren-lo a tració. E enaprés fonch 
emperador Hochtovià, nebot seu, lo 
qual abans de la nativitat de Jesuchrist 
regnà .XXXXII. anys e .VI. messes, e 
aprés la nativitat de Jesuchrist 
regnà .XIII. anys; e aquest destroví tots 
aquels qui havien mort lo dit son honcle 
Juli Sèsar.  
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3. ANÀLISI COMPARATIVA DELS PASSATGES 
És evident que els passatges de les dues obres estan interrelacionats. 

Les xifres són idèntiques en ambdós textos. Les glosses explicatives coin-
cideixen, tant la que descriu els senadors com un «ajustament d’òmens 
vells», com la que comenta que els consellers es van posar «la vestidura de 
plor que apellaven sagua». També es repeteix la delimitació geogràfica 
d’Espanya que menciona els Pirineus, «l’Euna e Cobliure» i «Bayona e 
Guescuya e Bordeu». I, encara més significativament, ambdues obres 
reprodueixen una sentència clarament incorrecta perquè està inacabada: 
«Mas, aprés gran temps, se seguí discòrdia entre·ls romans per ço com 
Gratus, qui per ordinació dels senadors fo elet que per un any fos 
maester e poderós del poble romà...». 

Així, doncs, podem afirmar que tant Pacs com l’autor del Dietari 
extreuen aquest extens fragment d’alguna font comuna. A partir de la 
cronologia, podríem suposar que Miralles va consultar la Doctrina moral, 
però l’estudi de les fonts dut a terme per Rodrigo Lizondo (MIRALLES: 
2011, 22-26) ens empeny a descartar un contacte directe entre ambdós 
textos. Sembla que l’autor del Dietari es basà, sobretot, en obres clara-
ment historiogràfiques. De fet, segons Rodrigo Lizondo, els capítols an-
teriors a aquests passatges tenen com a font directa un compendi en cata-
là del De rebus Hispaniae de Rodrigo Ximénez de Rada.6 Desafortuna-
dament, el fragment sobre Roma no procedeix d’aquesta mateixa font i 
no hem pogut identificar-ne l’origen. 

La Doctrina i el Dietari responen a dues tipologies textuals dife-
rents i això es percep en la disposició de la informació. A l’inici, ambdues 
obres transmeten uns episodis de tipus historiogràfic. Comencen resu-
mint molt breument el fet que Roma fou governada primerament per reis 
i després, a causa de la violació de Lucrècia, per senadors. També s’hi 
narra la lluita entre Roma i Cartago, com fou vençut Anníbal i la concòr-
dia reestablerta. A continuació, però, l’autor de la Doctrina aprofita la 
referència a la concòrdia per incloure diverses digressions de tipus més 
filosòfic atribuïdes a sant Gregori i a sant Agustí. I tot seguit s’hi inclo-

 
6Aquest compendi es conserva en el ms. 6 de la BC, i ha estat editat recentment per 
Pere Quer (2008).  
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uen tres passatges que tampoc es troben en el text de Miralles. En el pri-
mer, s’explica el primer miracle del món, esdevingut en un temple de la 
ciutat de Roma. En segon lloc, s’esmenta la influència mundanal que la 
derrotada Cartago exercí sobre Roma. I, finalment, es transcriu un extens 
fragment sobre una llei contrària als homes solters, que prové literalment 
de la traducció catalana dels Dicta de Valeri Màxim ja enllestida pel do-
minic Antoni Canals el 1395. 

Aquests fragments no apareixen en el Dietari, que manté la unitat 
temàtica de tipus historiogràfic. En qualsevol cas, la literalitat dels pas-
satges compartits ens porta a concloure que existí una font comuna de la 
qual procedeixen els textos de la Doctrina i el Dietari. Una font que, ben 
segurament, no contenia les digressions afegides per Pacs. I, tenint en 
compte la proximitat d’ambdós fragments, és factible conjecturar que 
aquesta font estava escrita en català. 

Just abans de començar les digressions enciclopèdiques, trobem 
una sentència que tingué un èxit considerable al llarg de l’edat mitjana: 
«car ab concòrdia les poques coses crexen e ab discòrdia les grans coses 
aminven; e per concòrdia és la comunitat en si matexa forts e als 
enemichs terrible». Aquest esment a la concòrdia és especialment 
significatiu en ambdues obres. A l’autor de la Doctrina, li serveix per a 
introduir la primera de les digressions procedent dels Moralia in Job de 
sant Gregori. Mentre que l’autor del Dietari no sols la inclou en el 
passatge esmentat, sinó que, de fet, aquesta citació és la que dona peu a 
tot el capítol sobre Roma: «Car ab concòrdia e bona amor les coses 
poques crexen en gran aucmentació e, ab discòrdia e mala voluntat, les 
coses gran anul·len e són anitxilades e vénen en molt grans dapnatges e 
dans. E do exemple dels romans, de sa prosperitat e adversitat, dels quals 
diré en suma e breu e en menys paraules que poré» (ID.: 114). 

La formulació que presenta la sentència a la Doctrina moral és 
molt similar a la que trobem en la Summa de col·lacions de Joan de 
Gal·les: 

 
Per què dix Scipió segons que diu Salustius, libro secundo: «yo, dix Scipió, vos 
liure lo regne ferme e perdurable si vosaltres serets bons, e serà flach e de pocha 
durada si sots àvols o mals, cor ab concòdia poques coses crexen, e ab discòrdia 
les grans coses s’aminven». E açò matex diu Sènecha Epístola XCIX. E Jesucrist 
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diu Mathei XII que tot regne departit per discòrdia ve a defalliment e per 
contrari com ha unitat e concòrdia creix e multiplica, cor no és res pus profitosa 
a la ciutat com és concòrdia (RAMON I FERRER: 1997, II, 38). 
 
La Summa afegeix algunes referències més sobre la concòrdia, 

entre les quals «per concòrdia és la comunitat en si mateixa forta e als 
enemichs terrible» (IBID.), que coincideix amb la segona part del passatge 
de la Doctrina moral. Joan de Gal·les atribueix aquesta darrera sentència 
al «Canticorum, V capítol», que Ramon i Ferrer identifica amb «Pulchra 
es amica mea, suavis, et decora sicut Ierusalem terribilis ut castrorum 
acies ordinata». Certament l’original no concorda del tot amb la 
traducció catalana, però s’entén millor a partir de la menció a sant 
Gregori que completa el passatge: «diu que cavalleria armada és terrible 
als enemichs com és ben ajustada e d’una concòrdia, axí que en res no sia 
discordant ne escampada» (IBID.). 

També és probable que pugui relacionar-se amb el text de Joan de 
Gal·les la menció a la concòrdia que apareix en el Memorial del pecador 
remut de Felip de Malla. Aquesta obra fou escrita probablement en la 
dècada de 1420 i, per tant, és coetània —o en tot cas uns pocs anys 
anterior— a la Doctrina moral. La sentència del Memorial és com 
segueix: «Car per amor les coses poques creixen, axí com per ranchor les 
grans se enfosqueixen, segons dix Sal·lústius e·s desmallen e cahen, d’on 
dix lo Salvador que divisió porta los regnes a desolació» (MALLA: 1981, 
191-192). 

Com podem veure, Felip de Malla atribueix aquesta sentència a 
Sal·lusti. I efectivament, pot trobar-se a l’obra De Bello Iugurthino, 
concretament en el desè capítol: «nam concordia parvae res crescunt, 
discordia maxime dilabuntur». Segons Josep Icart, l’historiador romà 
havia extret el passatge d’una de les epístoles de Sèneca (SAL·LUSTI: 1964, 
22). Al seu torn, aquest filòsof l’atribueix a Marc Agrippa (SENECA: 
2014, 1302, epist. 94, núm. 46; en traducció catalana medieval en 
SÈNECA: 2015, 42-43). Tanmateix, la font real de Felip de Malla 
possiblement és la Summa de col·lacions de Joan de Gal·les, que inclou 
tant la menció a Sal·lusti com la referència a Jesucrist.  

Segons Perarnau (MALLA: 1978, 178), la sentència sobre la 
concòrdia pot trobar-se també en una carta de Pere Despont a Lluís 
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Carbonell, datada el 5 de febrer de 1386. Més complexa és la menció que 
se’n fa en el Tirant lo Blanc: «car concòrdia fa créxer e aumentar les coses 
poques, e per discòrdia se perden e·s destroexen les grans» (MARTORELL: 
2008, 604). Aquestes paraules es troben en el capítol 143 de l’obra de 
Martorell, en el qual Abdal·là Salomó dona alguns consells a Tirant 
sobre la manera de ser un bon governant. En realitat, però, les reflexions 
del savi musulmà no provenen originàriament de l’escriptor valencià sinó 
que es troben en una carta escrita per Petrarca el 20 de febrer de 1352. 
De fet, com comenta Hauf, tot el capítol 143 és «un sistemàtic 
aprofitament de la carta XII,2 Familiarium Rerum del Petrarca [...] que 
circulava traduïda al català sota el títol de “Lletra de Reials Costums”» 
(ID.: 610).7 

De la versió catalana d’aquesta carta se’n conserven actualment dos 
testimonis: l’un en el ms. 7811 de la BNE, que, segons els autors de 
Translat, conté algunes lletres de batalla i altres textos cavallerescos que 
haurien pertangut a Joanot Martorell (2012, 100.2.1); i l’altre en el ms. 6 
de la BC, que és precisament el mateix manuscrit que conté la traducció 
catalana de la Crònica de Ximénez de Rada que hem esmentat més 
amunt com una de les fonts del Dietari de Melcior Miralles.8 

Tal com hem comentat, Pacs aprofita la menció a la concòrdia per 
incloure un seguit de digressions atribuïdes a diverses autoritats. La pri-
mera es refereix a uns llaüts esmentats per sant Gregori. Hem pogut lo-
calitzar la mateixa anècdota en el Terç del Cartoixà. Aquesta obra és la 
traducció d’una part de la Vita Christi de Ludolf de Saxònia, completada 
per Joan Roís de Corella abans de 1495 (TRANSLAT: 2012, 84.1.3). Se-
gons Furió, Corella va fer una traducció peculiar de la Vita Christi, amb 
«omissions i incorporacions, glosses i resums, i retoricacions sobre el text 

 
7Vegeu en Hauf (MARTORELL: 2008, 610, nota 3) un resum de la importància que té 
en elTirant lo Blanch el missatge contingut en el text de Petrarca i del context de redac-
ció de la carta. Una edició del text de Petrarca es pot consultar a la Biblioteca Virtual 
Miguel de Cervantes sota el títol «Letra feta per Petrarcha».  
8 Cal tenir en compte que el manuscrit es considera copiat en el darrer quart del s. XV 
(BITECA: 2020, manid 1613). 
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llatí» (2015: 39).9 Precisament el fragment en què s’esmenten els llaüts és 
un dels que no apareix en l’original de Ludolf de Saxònia. La traducció 
catalana és com segueix: «Diu sanct Gregori que si temprau dos laüts en 
eguals acordances e posau la hu poc distant de l’altre, e posau sobre les 
temprades cordes de l’hun una palla e sonau l’altre, mou-se la palla quant 
les cordes de l’altr[e] toquen» (FURIÓ: 2015, 525). 

A més d’indicar que aquest fragment no es troba en l’original, Fu-
rió posa en dubte l’atribució de la citació a sant Gregori: «Corella li as-
signa aquest passatge falsament. No he pogut trobar la font originària 
d’on l’extrau Corella, però sí el ressò d’aquest mateix exemple en De sen-
su rerum et magia del dominicà Tommaso Campanella, elaborada sobre 
1590» (IBID.). Furió considera que el fragment no pertany realment a 
sant Gregori perquè Corella falseja les atribucions de la Vita Christi al-
menys en setanta-set ocasions. I quan l’original i la traducció divergeixen 
en l’assignació, la proposta de Corella és falsa. D’entre les falses atribuci-
ons, trenta-una les assigna a sant Agustí d’Hipona, setze a sant Joan Cri-
sostòm i dotze a sant Gregori el Gran. Partint d’aquesta premissa, Furió 
considera que aquest fragment afegit no identificat deu contenir també 
una falsa atribució. Tanmateix, el fet que Pacs l’atribueixi a sant Gregori i 
més concretament als seus Moralia in Job demostra que no fou un invent 
de Corella, sinó que en aquella època circulava atribuïda al sant en altres 
obres.  

La segona de les interpolacions introduïdes per Pacs és bastant ex-
tensa, però no s’associa a cap autoritat. Es tracta d’una anècdota conegu-
da com a Salvatio Romae, que es localitza en testimonis escrits en grec o 
llatí almenys des del s. VIII, com ara el De septem mundi miraculis atri-
buït a Beda.10 Cal recordar que el text de Pacs designa l’episodi com «lo 

 
9 De fet, això mateix podria dir-se de la traducció d’Antoni Canals que acabem 
d’esmentar i de molts altres textos medievals, que es completen amb glosses provinents 
de comentaris medievals en llatí. Segons Furió (2015, 210), la font principal dels afegits 
corellans és la Postilla litteralis de Nicolau de Lira, un comentari dels versets de l’Antic i 
del Nou Testament redactat en el primer quart del s. XIV. 
10 Vegeu en Graf (1882: 156-181) una explicació més extensa de les diverses variants 
d’aquesta història i dels textos que les transmeten. 
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primer miracle dell món».11 En el s. XII, apareix en un text de gran difusió, 
els Mirabilia urbis Romae, i en la centúria següent el recullen l’Speculum 
historiale de Vicent de Beauvais i els Gesta romanorum. El text de V. de 
Beauvais és molt similar al De septem mundi miraculis, així que n’hem 
consultat la versió catalana, és a dir el Compendi historial de Jaume Do-
mènec, per comprovar si podia ser la font de Pacs.12 No hi hem pogut 
localitzar aquest passatge. Segons Cañizares (2014), la Salvatio Romae 
també s’ha transmès dins la Historia septem sapientum Romae, traduïda 
al català en el s. XIV (TRANSLAT: 2012, 0.26.1). Tanmateix, encara no 
hem pogut localitzar cap testimoni concret en català que transmeti un 
text similar al que trobem en la Doctrina moral. 

En canvi, és evident la procedència del fragment que Pacs atribueix 
a Valeri Màxim. Tot seguit acarem el passatge de la Doctrina moral i el 
text de l’autor romà segons la traducció d’Antoni Canals enllestida el 
1395 o poc abans. La translació del frare dominic es caracteritza per in-
cloure nombroses glosses procedents de dos comentaris medievals escrits 
en llatí (cf. ROVIRA: 2014). Marquem en cursiva aquestes glosses que no 
es troben en l’original llatí per fer evident que també apareixen en la Doc-
trina de Pacs.     

 
Doctrina moral 

(ed. en apartat 2) 
Valeri Màxim 

(CANALS: 1914, núm. II.4.1) 
 
Diu Valeri que com Camil·lo e 
Pòstumo regisen l’ofici de la censoria, 

 
Com Camillo e Postumio regissen 
loffici [sic] de la Censoria, posats jut-

 
11El De septem mundi miraculis transmet un text llatí que és probable que sigui la font 
de la traducció de Pacs: «Quod primum est Capitolium Romae, salvatio civium, major 
quam civitas, ibique fuerunt Gentium a Romanis captarum statuae, vel deorum imagi-
nes, et in statuarum pectoribus nomina Gentium scripta, quae a Romanis capta fuerant, 
et tintinnabula in collibus eorum appensa. Sacerdotes autem pervigiles diebus et nocti-
bus per vices ad harum custodiam curam habentes intendebat; si quaelibet eorum mo-
veretur, sonum mox faciente tintinnabulo, ut scirent quae gens romanis rebellaret. Hoc 
autem cognito, romanis principibus verbo vel scripto nunciabant, ut scirent ad quam 
gentem reprimendam exercitum mox destinare deberent»  (apud GRAF: 1882, 161). 
12L’Speculum historiale transmet el passatge en el sisè llibre, capítol 61. El text de Do-
mènec pot consultar-se a través de la versió digitalitzada del manuscrit de la BNE 
(MSS/11518). 
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possats jutges per corregir los costums 
dels hòmens, feren constitució e ley 
per la qual obligaren e fferen 
trebutaris aquells qui no volgueren de 
lur vida pendre muller venint a la llur 
vellesa, manant-los que portassen lo 
dit trebut a l’erari, qui era loch on 
metien la moneda del publich. E 
denunciaren-los que·ls punirien pus 
agrament si·s gosaven clamar en res de 
la ley o constitució que ten justament 
havían feta. E increparen-los per la 
següent fforma: 
Natura humana, axí com vos ha dada 
ley de néixer, axí us ha dada ley de 
engendrar. E si havets vergonya de 
l’acte de generació, guardats vostres 
pares qui us engenraren e us nodriren 
obligant-vos que·ls engenràssets e·ls 
nodríssets nets, car desijaven 
perpetuar llur linatge. E per ço havets 
aconseguit do de ffortuna, qui us ha 
prestat lonch temps per engenrar 
semblant de vosaltres mateix. E 
durant aquest temps los vostros anys 
són passats e perduts e vosaltres 
romanets privats de nom de pare e de 
marit. Anats-vos-en, donchs, e 
paguats lo trebut, a vosaltres aspre e 
proffitós als hòmens qui aprés de vós 
seran engenrats, pus axí havets 
menyspreada la humana generació. 

ges per corregir les costumes dels ho-
mens, obligaren e feren trahutaris a 
aquells qui no volgren, de lur vida, 
pendre muller, viuint axi fins a la lur 
vellea; manant los que portassen lo dit 
trahut al errari, qui era lo loch on po-
sauen la moneda del ben publich. E 
denunciaren los quels punirien pus 
agrament, sis gosauen clamar en res, 
de la ley e constitucio que hauien feta 
tan justament; e increparen los, sots la 
forma seguent:  
 
Natura humana, axi com vos ha donat 
ley de nexer, axius ha dat ley de engen-
rar; e si hauets uergonya del acte de 
generacio, guardats als vostres pares, 
quius engenraren eus nodriren, obli-
gant vos quels engenrassets els nodris-
sets nets, car desijauen perpetuar lur 
linyatge. E per aço hauets aconseguit 
do de fortuna, queus ha prestat lonch 
temps, per engenrar semblant de vos-
altres meteys; e durant aquest temps 
los vostres ayns son passats e perduts, 
vosaltres romanints priuats de nom de 
pare e de marit. Anatsvosen, donchs, e 
pagats lo trahut, a vosaltres aspre, e 
profitos als homens qui, apres vosal-
tres, seran engenrats; pus que hauets 
axi menyspreada la humanal genera-
cio. 

 
4. CONCLUSIONS 

El capítol dedicat a Roma conservat en la Crònica i dietari del ca-
pellà d’Alfons el Magnànim presenta un text pràcticament idèntic al que 
trobem en la Doctrina moral. El Dietari es conserva en un únic manus-
crit datat a finals del s. XV, mentre que la redacció de l’obra de Pacs se 
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situa en el primer terç del s. XV o poc després. Tanmateix, tenint en 
compte l’anàlisi de les fonts que en fa Rodrigo Lizondo, creiem que no 
pot assegurar-se que l’autor del Dietari consultés la doctrina de Pacs, sinó 
que probablement ambdós textos comparteixen una font comuna no 
identificada.  

A més, el rerefons enciclopedista de la Doctrina es percep en el fet 
que Pacs parteix el passatge en dos fragments i introdueix al mig un se-
guit de digressions no relacionades amb la història sinó amb sabers diver-
sos vinculats a una autoritat. La procedència d’una d’aquestes addicions 
és clarament la versió catalana de l’obra de Valeri Màxim, Dictorum fac-
torumque memorabilium libri novem, escrita per Antoni Canals el 1395 
o poc abans.  

Una altra d’aquestes digressions reprodueix una bella reflexió sobre 
dos llaüts atribuïda a sant Gregori que trobem de nou en el Terç del Car-
toixà, traducció composta per Joan Roís de Corella d’una part de la Vita 
Christi de Ludolf de Saxònia. L’editor d’aquesta traducció qüestiona 
l’atribució de l’anècdota al sant a partir del fet que aquesta no es troba en 
l’original llatí i, sobretot, del fet que Corella té tendència a incloure en el 
seu text falses atribucions. Tanmateix, la menció de la mateixa autoritat 
en la Doctrina moral confirma, si més no, que l’atribució a sant Gregori 
no havia estat una mistificació personal de Corella. 

Finalment, la darrera de les digressions que hem comentat fa refe-
rència a un episodi inclòs en diversos relats medievals i conegut com a 
Salvatio Romae. En aquesta ocasió no hem trobat cap text medieval en 
català que reprodueixi un relat semblant al de Pacs. Ara bé, crida 
l’atenció el fet que aquest passatge es troba també en l’Speculum historia-
le de Vicent de Beauvais, i reforça la idea que aquesta magna obra enci-
clopèdica és un dels textos més rellevants de l’enciclopedisme medieval 
occidental. 

Una conclusió important del nostre estudi és que la major part 
dels textos que hem relacionat d’una manera o una altra amb la Doctrina 
són escrits en català. Tal com ja havíem intuït en editar el Valeri Màxim 
d’Antoni Canals uns anys enrere, sota la direcció de Gemma Avenoza, no 
sembla agosarat afirmar que en el s. XV hi ha un corpus bastant sòlid de 
textos escrits en català o traduïts a aquesta llengua que permet als autors 
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d’aquesta centúria cercar en fonts catalanes els materials per a les seves 
obres. Les sentències sobre la concòrdia que hem analitzat en el darrer 
apartat tenen una tradició que abraça autors llatins com Sal·lusti i Sèneca 
i són presents en les obres de Vicent de Beauvais i Joan de Gal·les, però 
també les trobem en autors de parla catalana més o menys coetanis a 
Pacs com Felip de Malla i Joanot Martorell. De fet, les sentències sobre 
la concòrdia apareixen en el Tirant lo Blanch com a part d’un capítol més 
extens que aprofita una carta de Petrarca, que ja circulava traduïda en 
català com a text independent amb el títol de Letra de reials costums. La 
formulació de les sentències, tal com apareix en la Doctrina moral, manté 
diversos mots que només hem trobat en la Summa de col·lacions. 

Així, doncs, en les pàgines anteriors hem intentat establir una 
complexa xarxa de relacions intertextuals entre diverses obres medievals, 
la majoria escrites en català. Aquest fet posa en relleu la riquesa dels vin-
cles establerts en la literatura catalana de l’edat mitjana, i també ens ani-
ma a seguir indagant en altres passatges de la Doctrina moral, un fruit 
ben interessant de l’enciclopedisme medieval català. 

 
BIBLIOGRAFIA 
BITECA: AVENOZA, Gemma, LourdesSORIANO& VicençBELTRAN 

(dirs.) (2020): Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians 
i Balears, Berkeley, University of California.  
<https://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html> 
[darrera consulta: juny 2021]. 

BOFARULL Y MASCARÓ, Próspero de (ed.) (1857): Colección de docu-
mentos inéditos del Archivo general de la Corona de Aragón. To-
mo XIII. Documentos literarios en antigua lengua catalana (siglos 
XIV y XV), Barcelona, Imprenta del Archivo. 

CANALS, Antoni (1914): Llibre anomenat Valeri Maximo dels dits y 
fets memorables: traducció catalana del xiven segle per Frare An-
toni Canals, Ed. R. Miquel i Planas, 2 vol., Barcelona, L’Avenç. 

CAÑIZARES FERRIZ, Patricia (2014): «La leyenda de la Salvatio Romae 
en la Historia septem sapientum Romae», en J. M. BAÑOS BAÑOS 

et al. (eds.), Philologia, Universitas, Vita. Trabajos en honor de 
Tomás González Rolán, Madrid, Escolar y Mayo, p. 185-192. 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.12
https://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html


Revista de Filologia 
 

 345 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 325-346 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.12 
 

FURIÓ VAYÀ, Joan Maria (2015): El Terç del Cartoixà de Joan Roís de 
Corella. Edició i estudi. Volum I. Tesi doctoral dirigida per A. 
Ferrando Francés, València, Universitat de València. 
<https://roderic.uv.es/handle/10550/50025> [darrera consulta: 
juny 2021] . 

GRAF, Arturo (1882): Roma nella memoria e nelle immaginazioni del 
Medio Evo. Volume I, Torino, E. Loescher [consultat a través de 
l’ebook digitalitzat el 2019 per Liberliber.it]. 

LLABRÉS Y QUINTANA, Gabriel (ed.) (1889): Doctrina moral del ma-
llorquí en Pax, autor del sigle XV. Edició popular completa, Palma 
de Mallorca, Tipografía de Felip Guasp y Vicens. 

MALLA, Felip de (1978): Correspondència política. Volum 1, Ed. Josep 
Perarnau, Barcelona, Barcino. 

MALLA, Felip de (1981): Memorial del pecador remut. Manuscrit de 
Barcelona. Volum 1, Ed. Manuel Balasch, Barcelona, Barcino.  

MARTÍ, Sadurní (2014): «La Doctrina moral d’en Pacs», en Lola BADIA 
(dir.), Història de la literatura catalana. Volum 2: Literatura medi-
eval (I). Segle XIV-XV, Barcelona, Enciclopèdia Catalana, Edito-
rial Barcino & Ajuntament de Barcelona, p. 94-96. 

MARTORELL, Joanot (2008):Tirant lo Blanch. Text original (València, 
1490), Ed. A. Hauf, València, Tirant lo Blanch. 

[MIRALLES, Melcior] (1932): Dietari del Capellà d’Anfós el Magnànim, 
Ed. J. Sanchis Sivera, València, Acción Bibliográfica Valenciana. 

MIRALLES, Melcior (2011): Crònica i dietari del capellà d’Alfons el 
Magnànim, Ed. M. Rodrigo Lizondo, València, Universitat de 
València. 

PERTILE, Maria (2002): La Doctrina Moral d’en Pax: edizione critica del 
testo e proposta di Studio. Treball de recerca de doctorat, Girona, 
Universitat de Girona. 

QUER, Pere (2008): La «Història i Genealogies d’Espanya»: una adapta-
ció catalana medieval de la història hispànica, Barcelona, Publica-
cions de l’Abadia de Montserrat. 

RAMON I FERRER, Lluís (1997): Edició crítica i estudi de la «Summa de 
col·lacions» de Joan de Gal·les. Tesi doctoral dirigida per Albert G. 
Hauf i Josepa M. Cortés, València, Universitat de València.   

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.12
https://roderic.uv.es/handle/10550/50025


ÍTACA 
 

   346 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 325-346

e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.12

RIERA I SANS, Jaume (1979): «Sobre l’autor de la Doctrina moral (segle 
XV)», Randa, núm. 9, p. 117-125. 

ROVIRA CERDÀ, Helena (2014): El Valeri Màxim d’Antoni Canals: 
estudi i edició (llibres I-V). Tesi doctoral dirigida per Gemma 
Avenoza, Barcelona, Universitat de Barcelona. 
<http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/58545>. 

ROVIRA CERDÀ, Helena (2018): «Els manuscrits catalans de la Doctri-
na moral d’en Pacs», Magnificat, núm. 5, p. 53-70. 

RUBIÓ Y LLUCH, Antonio (1889): El Renacimiento clásico en la literatu-
ra catalana, Barcelona, Jaime Jesús Roviralta. 

SAL·LUSTI CRISP, G. (1964): La Guerra de Jugurta, Trad. J. Icart, Bar-
celona, Fundació Bernat Metge. 

SENECA the Younger (2014): Complete Works, Hastings, Delphi Clas-
sics.   

SENECA the Younger (2015): Epístoles a Lucili. Traducció catalana me-
dieval. Epístoles XCI-CXXIV (versió 1). Flors o autoritats. Vo-
lum III, Ed. T. Martínez Romero, Barcelona, Barcino. 

TRANSLAT: CABRÉ, Lluís & Montserrat FERRER (2012): Cens de 
Traduccions al Català Medieval fins a 1500 (9 de juny de 2012). 
<https://translat.narpan.net/>. 

 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.12
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/58545
https://translat.narpan.net/


Revista de Filologia 
 

 347 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 347-376 
e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500 
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.13 
 

SABERS DE DONES, SABERS PER A LES DONES. DE L’ORALITAT  
A L’ESCRIPTURA: LA TRÒTULA EN CATALÀ I LES FLORS DEL TRESOR 

DE BEUTAT 
Glòria Sabaté i Lourdes Soriano 

Universitat de Barcelona 
Women's knowledge, knowledge for women. From orality to writing: Trotula  

in Catalan and Flors del tresor de beutat 
 

Citació: Sabaté, Glòria i Lourdes Soriano. Sabers de dones, sabers per a les dones. De 
l’oralitat a l’escriptura: La Tròtula en català i les Flors del tresor de beutat, Ítaca. Revista 
de Filologia, num. 12, 2021, p. 347-376. https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.13 
 
Rebut: 08/06/2021 | Acceptat: 20/06/2021 
© 2021 Glòria Sabaté i Lourdes Soriano | gloria.sabate@ub.edu, lsoriano@ub.edu 
https://orcid.org/0000-0002-4286-4064, https://orcid.org/0000-0002-9248-0042 

 
Aquest treball és subjecte a una llicència de Reconeixement 4.0 Internacional de 
Creative Commons (CC BY 4.0) (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)  

 
Financiació: Aquesta publicació forma part del projecte d'I+D+I PID2020-
113752GB-100, finançat per MCIN/ AEI/10.13039/501100011033/. 
 
Resum 
En aquest article les autores repassen les característiques dels textos mè-
dics dirigits a la cura del cos de la dona transmesos en tres compilacions 
mèdiques de caràcter pràctic i vinculats a l’exercici de la medicina en am-
bients extraacadèmics: la Tròtula de mestre Joan (BNE MSS/3356), el 
Tresor de beutat (UB CRAI Reserva ms. 68) i les Flors del tresor o Flos 
de veritat (BNC Ms. 864). Entre els folis d’aquestes miscel·lànies com-
plexes farcides de diversos textos, alguns d’higienicopràctics per a la cura 
de persones i animals i d’altres útils per a un regiment domèstic adequat, 
es dilueix la veu d’una autoritat femenina que transmetia oralment els 
remeis higiènics i curatius de dona a dona. S’editen les vuit receptes que 
hom copià aprofitant folis en blanc del manuscrit 864 en el segle XVI. 
Paraules clau: Tresor de beutat; receptes; dones; Tròtula; medicina; ma-
nuscrits 
 
Abstract 
In this paper the authors review the characteristics of medical texts 
aimed at the care of women’s bodies and transmitted in three medical 
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compilations of a practical nature linked to the practice of medicine in 
extra-academic environments: the Trotula de mestre Joan (BNE MSS / 
3356), the Tresor de beutat (UB CRAI Reserva ms. 68) and the Flors 
del tresor or Flos de veritat (BNC Ms. 864). Among the folios of these 
complex medieval and early modern miscellanies preserving scientific 
texts, some of them devoted to the hygiene and practical care of people 
and animals, others useful for a proper household medical practice, we 
can observe a female authority who orally transmitted hygienic and cura-
tive remedies from woman to woman. Finally, the authors edit the eight 
recipes copied in the 16th century by an anonymous owner using blank 
folios from ms. 864. 
Keywords: Tresor de Beutat; rècipes; women; Trotula; medicine; ma-
nuscripts 
 
 

«y, seguint lo cap de un fil que en la porta 
dexà, ab gran treball la vinent nit isqué de 

la intricada casa»1 
 
1. INTRODUCCIÓ 

legir una compilació miscel·lània medieval és entrar en un labe-
rint de textos segles més tard que el seu autor ho hagi fet sense 
deixar per als futurs lectors el fil que uneix cadascun dels escrits 
que ha anat copiant, bé sigui en un moment determinat de la 

seva vida o bé al llarg del temps. En tot manuscrit miscel·lani rau una 
necessitat de compilar textos, bé personal (el manuscrit serà per a ús pro-
pi) o aliena (el manuscrit ha estat un encàrrec de còpia), d’un individu 
que per una raó o una altra els reuneix en un sol volum (deixem ara de 
banda les qüestions materials que tenen a veure amb la disponibilitat de 

 
1 Publi Ovidi Nasó, Les metamorfosis. Versió catalana del segle XV de Francesc Alegre, 
introducció, edició crítica i notes de Pere Bescós, Santa Barbara, Publications of eHu-
manista. Monographs in Humanities, 21, 2019, p. 272. Aquest treball s’ha desenvolu-
pat dins del projecte de recerca PhiloBiblon – BITECA (Bibliografia de Textos Antics 
Catalans, Valencians i Balears), University of California, Berkeley, i del Grup de Recer-
ca Consolidat 2017SGR 1335 «Pragmàtica de la literatura de l’edat mitjana» de 
l’AGAUR, Generalitat de Catalunya.  

L 
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materials escripturaris), els transcrigui sencers o agafi només certs frag-
ments que, en el moment d’executar la còpia, tan sols ell, potser el comi-
tent, coneix. Des del moment que es produeix el manuscrit, respongui 
aquest, com hem assenyalat, a un desig pràctic o bibliòfil, ens estem en-
dinsant en una textualitat que, a vegades, no respon per a nosaltres «fu-
turs lectors» a un criteri o tipologia establerta. Mirem els manuscrits 
miscel·lanis des de la nostra contemporaneïtat i volem que les organitza-
cions responguin en certa manera a les nostres taxonomies. Cal, a vegades, 
observar molt i aturar-s´hi, i tractar de posar-se en la ment, en el lloc de 
l’altre, per reconstruir les passes que, dia rere dia, seguí aquell compilador 
fins a donar per finalitzat (o no) el còdex. El manuscrit 864 de la Biblio-
teca de Catalunya és un d’aquests miscel·lanis que conviden a perdre’s 
pels seus folis i tractar de treure’n l’entrellat. Fa molts anys va atreure 
l’atenció de G. Avenoza. En descriure’l per a BITECA es va aturar en les 
receptes mèdiques, que tant l’interessaven (1994 i 1996), i va descobrir 
que entre els folis 56va i 57va es copiava un pròleg seguit d’unes poques 
receptes que, de seguida, va vincular amb el manuscrit 68 del CRAI Re-
serva de la UB. En l’article en què donava a conèixer aquesta nova còpia 
parcial només anotà l’íncipit i l’èxplicit del pròleg i de les receptes. A la 
seva memòria, aquestes dues bitequeres que tant van aprendre d’ella se-
ient al seu costat en arxius i biblioteques, volen reprendre l’estudi 
d’aquest manuscrit i completar tant la descripció del còdex, com la trans-
cripció dels textos, així com també la seva tradició textual. 
 

*** 
 

A través de nombrosos estudis, Teresa Vinyoles (en destaquem 
2005, 2007 i Vinyoles-Castell: 2013-2014) constata que l’exercici de la 
medicina havia estat des de temps immemorials en mans de les dones. 
Elles són les que donen la vida, les seves mans guareixen i preparen ali-
ments, en elles hi ha una cosa màgica, quasi divina. La presència de dones 
en l’infantament, l’alimentació, el vestit, l’atenció als malalts i la mortalla 
es repeteix al llarg dels segles. Elles són les principals transmissores de 
bona part d’aquests coneixements i pràctiques en les seves comunitats, i 
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ho fan en paral·lel a l’avenç del coneixement de tipus científic sorgit de les 
universitats i representat exclusivament per homes.  

Així doncs, al marge del que hom anomena «medicina oficial» hi 
ha documentada una pràctica professional femenina perquè, tot i els 
avenços assolits, la gent del poble encara s’aferra a creences heretades des 
de temps remots sobre les virtuts curatives d’algunes pedres precioses i de 
moltes plantes, sobretot si van associades a una determinada recitació de 
l’oració escaient; aquesta medicina basada en els coneixements d’herbes 
remeieres i d’altres productes d’origen mineral i animal a partir dels quals 
elaborar aigües, ungüents i pólvores i en la conservació i la circulació 
d’aquesta mena de saber tradicional les dones fan un paper fonamental: 
guaridores, herbolàries, remeieres, llevadores, hospitaleres i fins i tot 
metgesses amb llicència reial que obtenien després d’una llarga i exitosa 
experiència provada mantenen viva la vella tradició de la transmissió de 
coneixements mèdics pràctics i no reglats entre dones; es tracta d’un sa-
ber sobre la salut del cos i de l’ànima, però també sobre l’amor, sobre el 
món visible i invisible, sobre la vida i sobre la mort, i que en principi hom 
considera que es transmet per via oral. Els darrers estudis sobre els recep-
taris i les miscel·lànies mèdiques, però, permeten il·luminar l’existència 
d’una transmissió escrita d’aquests sabers femenins. Ho veiem tot seguit.  
 
2. LES RECEPTES ESPARSES, ELS RECEPTARIS I LES MISCEL·LÀNIES MÈ-

DIQUES 
Tant la creació de formes institucionalitzades d’aprenentatge de 

l’activitat mèdica (escoles i universitats), com la creació de mètodes de 
control (llicències i exàmens), no va substituir el model tradicional, ano-
menat obert, fonamentat en el sistema dels aprenents (cirurgians, barbers, 
apotecaris i manescals) i afavorit per la vernacularització d’aquests sabers. 
Jesús Pensado (2014) distingeix entre un coneixement teòric (saber uni-
versitari) i un coneixement empíric (saber popular i sistema mèdic obert 
basat en un aprenentatge gremial), i vincula aquest darrer a la transmissió 
i la circulació d’una sèrie de textos  de caràcter extraacadèmic, d’enorme 
versatibilitat i destinats a un ús pràctic.  

D’una banda, com ja vam poder analitzar en una altra ocasió (Sori-
ano, Sabaté i Beltran: 2013), hi ha una sèrie de prescripcions mèdiques 
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pròpies de l’automedicació, receptes genèriques que no formen part de 
cap estructura orgànica sinó que hom copia normalment aprofitant els 
espais en blanc en volums d’obres de contingut mèdic, però també religi-
ós o històric. Moltes d’aquestes receptes són conjurs i exorcismes en for-
ma d’oracions i jaculatòries per a curar malalts, barreja de devoció i màgia 
(González: 1981). La conjuració consisteix en l’aplicació d’una força mis-
teriosa, vinculada a certs ritus o fórmules màgiques, gràcies a la qual hom 
obté efectes col·locats fora de la normalitat (guaricions, trobar objectes 
perduts...).2 A través d’aquestes oracions hom eleva l’enteniment a Déu, 
als àngels i als sants per exalçar-los i per demanar-los favors.  

Per la seva coherència i èxit, cal assenyalar el gènere del receptari 
mèdic, minuciosament estudiat per Lluís Cifuentes (2016). Compilat 
normalment de manera anònima i obert a addicions posteriors efectuades 
per altres individus també anònims, és concebut com a compendi de te-
rapèutica per a l’autoconsum; els continguts provenen molt sovint dels 
tractats mèdics llatins, especialment dels que tenen una orientació pràcti-
ca, però també de l’empirisme dels extraacadèmics. Les receptes solen 
ordenar-se, de manera explícita o implícita, per malalties, òrgans del cos, 
gènere o edat del destinatari, encara que molt sovint aquest ordre és alte-
rat per les addicions successives, i les fórmules tenen com a objectiu prin-
cipal la cura de la salut (tant amb continguts doctrinals com magicocre-
encials), però també sol haver-n’hi per a usos domèstics pràctics (la cos-
mètica, la preparació del vi, l’eliminació de les plagues, l’elaboració de 
tinta, etc.). Els ingredients recomanats en les receptes solen ser fàcils 
d’obtenir  i generalment s’adapten al territori i a les possibilitats econò-
miques de l’usuari, que sovint acostuma a ser el mateix compilador, que 

 
2 Destaquen l’ús de les oracions cristianes del Parenostre i de l’Ave Maria, completades, 
quan el conjur es fa a favor d’una persona, amb el Credo i, en molts casos, amb el senyal 
de la Creu. Són oracions i eixarms que mostren el complex món de l’aplicació de la 
religió i la màgia als problemes de la salut i la malaltia. En són també exemples l’Oració 
de sant Cebrià per a mantenir la fertilitat i protegir-se de la malaltia agafada per efecte 
d’un encanteri, l’Oració de santa Apolònia contra el mal de cap i de queixal, l’Oració a 
sant Restitut per a preservar la vista, o el Passament de la Verge Maria com a protecció 
per a les dones embarassades, entre d’altres (Cifuentes: 2006, 121-122; Perarnau 1982). 
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no és l’autor de les peces que conté el recull sinó del conjunt, si més no de 
l’inicial, previ a les addicions d’altres mans. 

Aquest conjunt pot tenir una estructura aparentment caòtica a 
causa del procés compilatori però no manca de lògica, i funciona i es 
transmet com a tal. Fa la funció de llibreta de notes que recull tota mena 
de materials que el compilador considera útils de recordar i tenir a mà 
amb l’objectiu de resoldre les necessitats pràctiques del compilador i el 
seu entorn, principalment mèdiques però també d’altres tipus. En aquest 
sentit, Joan Santanach (2017: 337) assenyala que la mateixa estructura 
dels receptaris, constituïts per breus unitats textuals fàcilment elimina-
bles, substituïbles i incorporables a nous reculls, així com la seva condició 
d’obres eminentment pràctiques, no impedia que hom els percebés com a 
textos unitaris i no com a simples agrupacions accidentals de receptes. 
L’existència de taules de rúbriques que en detallen el contingut i la pre-
sència de pròlegs contribuïa a potenciar la percepció entre els usuaris que 
les receptes constituïen parts d’un mateix conjunt, un conjunt que Cifu-
entes identifica com a miscel·lànies mèdiques, en les quals podem distin-
gir dos tipus, les miscel·lànies professionals i les miscel·lànies domèsti-
ques (Cifuentes: 2021 en premsa).3 Aquestes últimes s’elaboren per a ús 
de profans en medicina i esdevenen documents molt útils per a estudiar 
les característiques de l’autoajuda mèdica domèstica, de gran importància 
en una època en la qual la disponibilitat de metges no estava garantida. 
Responen a les necessitats del compilador  i del seu entorn. Unes necessi-
tats que estan relacionades sobretot amb el manteniment de la salut però 
també amb altres urgències de la unitat familiar, tant relatives als humans 
com als animals. Eren el manual d’autoajuda domèstica per antonomàsia, 
obres obertes en les quals el compilador, i altres membres de la família i a 
vegades també els seus descendents, podien incorporar nous materials 
útils. Es convertien en una eina viva per a ús de la família (Cifuentes: 
2016). 

Precisament aquestes miscel·lànies domèstiques ens permeten 
il·lustrar el paper que hi tenien les dones i de quina manera els seus sa-
bers podien prendre forma escrita.  

 
3 Agraïm a l’autor la gentilesa d’haver-nos facilitat les proves de l’estudi.  
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3. DE L’ORALITAT A L’ESCRIPTURA: LA TRÒTULA DE MESTRE JOAN I 
LES FLORS DEL TRESOR DE BEUTAT 

Montserrat Cabré assenyala que aquesta mena de textos són una 
font privilegiada per a examinar aquesta presència escrita dels sabers fe-
menins que habitualment identifiquem amb l’oralitat. Ens ajuden a tes-
timoniar un món domèstic ric en activitats, en el qual la dona és el centre: 
«desde la preservación y cocinado de todo tipo de alimentos hasta la con-
fección de aguas perfumadas, aceites e inciensos para cambiar el olor del 
aire circundante» (2011: 27). De la mateixa manera, Cifuentes (2016: 
139) també constata que en  l’espai domèstic les dones tenien un paper 
de primer ordre en la gestió de la salut de la unitat familiar, la del propi 
cos i els aspectes relacionats amb la reproducció i la cura dels fills menuts, 
igual com en la gestió de la casa. Per això, doncs, tots els manuscrits con-
servats, tant els professionals com els domèstics, contenen receptes per a 
la cura del cos de les dones, tant en els aspectes interns (ginecologia i obs-
tetrícia) com externs (cosmètica), en l’època íntimament units, i també 
per a la cura dels infants. Els domèstics, a més, evidencien tant la funció 
de manual d’autoajuda domèstica que tenien com la implicació de les 
dones en la transmissió del saber. A diferència dels manuals de conducta, 
aquests textos no busquen ensenyar què fer, sinó que aconsellen com fer-
ho, i proposen un ventall de possibilitats a qui els consultava o llegia (Ca-
bré: 2014, 55).  

Els manuscrits que examinem a continuació en són un bon exem-
ple. Vinculats amb el gènere del De ornatu mulierum, van tenir una gran 
difusió, tant en vulgar com en llatí, precisament per la seva estructura en 
forma de receptaris. Són textos higienicopràctics que fan referència a un 
ampli ventall de matèries per a la cura del cos de les dones, des de la cos-
mètica fins al tractament de les malalties i els problemes de la menstrua-
ció i el part (Cifuentes: 2006, 110-112). 
 
4. ELS TEXTOS 
4.1 TRÒTULA DE MESTRE JOAN 

D’acord amb les investigacions de Cabré (2016, 2018), mai va exis-
tir una guaridora suposadament anomenada Tròtula. En canvi, una met-
gessa salernitana que va viure en el segle XII anomenada Trota va tenir 
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una gran transcendència en la medicina medieval de tradició llatina. La 
seva biografia ens resulta encara desconeguda però hom ha descobert 
dades interessants sobre la seva obra i de quina manera el seu nom de 
seguida es va transformar en el de Tròtula, tot un símbol de la medicina 
de les dones, a l’hora que hom la reconeixia com a figura femenina 
d’autoritat.  

La Practica secundum Trotam és un text llatí del segle XII de tera-
pèutica pràctica de caràcter general atribuït, com molt bé indica el títol, a 
la metgessa salernitana. Tracta  malalties de les dones, amb procediments 
de caràcter ginecològic i obstètric, però també es preocupa de moltes al-
tres afeccions, la qual cosa ens indica que Trota tenia cura de dones i 
homes, encara que ben aviat va veure específicament reconeguda la seva 
autoritat en temes relacionats amb la salut femenina. La seva reputació 
mèdica es va difondre aviat arreu d’Europa però no a partir d’aquest text, 
sinó a través d’un tractat en llatí de medicina de les dones atribuït a una 
Tròtula que de vegades els manuscrits presenten com si en fos l’autora i 
en altres ocasions apareix com si fos el títol del manual en qüestió. La 
versió més coneguda d’aquest tractat era un compendi harmònic de tres 
textos salernitans anònims escrits de manera independent i per diferents 
mans al llarg del segle XII: el Liber de sinthomatibus mulierum, el De 
curis mulierum4 i el De ornatu mulierum. Segons Monica Green (2001: 
2-60), d’aquests tres opuscles, únicament el De curis mulierum derivaria 
realment de la pràctica mèdica de la Trota històrica. 

El procés d’unificació dels tres textos es va produir ja a finals del 
mateix segle XII, i a mitjan s. XIII havia pres una forma estàndard força 
estable. Fou precisament aquesta versió estàndard que amb el títol de 
Tròtula o atribuïda a una Tròtula autora va tenir una gran difusió ma-
nuscrita. 

 
4 Hi ha una traducció catalana acèfala d’aquest tractat conservada en el ms. 2827 de la 
Biblioteca Riccardiana de Florència (ff. 107-134 i 166-185), formant part d’una mis-
cel·lània mèdica (receptari i altres obres) elaborada per un mateix guaridor que coneixia 
el llatí (Cabré, 2016: 86-93). Igualment, Cabré apunta l’existència de versions abreuja-
des d’aquest compendi, una de les quals seria la que hi ha en la base de la traducció ori-
ginal catalana i que se centra en els capítols 132-164 de la versió llatina original.  
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La Tròtula de mestre Joan és el més important dels textos perta-
nyents a aquest gènere que va circular en català. Ve encapçalat amb un 
pròleg en versos occitans en el qual l’autor, identificat amb el metge italià 
de la reina Elionor de Sicília Joan de Foligno (catalanitzat Fulgines), 
adreça l’obra a una infanta casadora i a una reina d’Aragó que no esmenta 
pels noms. Cifuentes el data entre els anys 1366 i 1375 i Cabré considera 
que es tracta d’un manual d’ús domèstic que no conté cap dels tres textos 
que van formar part del compendi llatí de medicina de les dones, però té 
unes característiques temàtiques que l’assimilen a l’esmentada Tròtula 
llatina: un apartat molt extens dedicat a la cosmètica que reuneix materi-
als que van circular sota el nom de De ornatu però que no es correspon al 
que forma part de la Tròtula; la versió literal d’un text ginecològic cone-
gut en una versió hebrea, una secció curta sobre medicina sexual i un pe-
tit règim de sanitat (Cifuentes: 2006, 111-112; Cabré: 2016, 98). El text 
català, per tant, no conté rastres de l’obra de Trota ni dels textos que van 
atribuir a la figura de Tròtula però reté la seva autoritat, convertida aquí 
en el nom d’un gènere de medicina de les dones.  
 
4.2 FLORS DEL TRESOR DE BEUTAT 

Relacionat amb el gènere del De ornatu mulierum, es tracta d’un 
extracte d’una obra més extensa no identificada que l’anònim autor inti-
tula Tresor de beutat, d’on hauria extret els seus consells. Segons Cifuen-
tes (2006: 111), presenta molts punts de contacte amb la Tròtula, també 
pel que fa a la datació. Conté un gran nombre de receptes de banys, estu-
bes i altres tractaments per a la cura del cos de les dones. Un dels manus-
crits que ens el conserva és un recull de textos concebut per a l’educació 
dels fills i filles de cavallers.  

El text consta de 93 capítols.5 Els tractaments identificats estan re-
lacionats amb la higiene, la salut general, els cosmètics, els trastorns de la 
pell, els problemes d’oïda, nas i gola, els ulls, les afeccions dentals, la gine-
cologia i alguns remeis per al dolor. Els productes que cal utilitzar es des-

 
5 El Tresor ha estat estudiat per Minervini (1991) i, més recentment, per Betlloch, 
Llorca i Martín (2018) i Betlloch, Chiner, Chiner-Betlloch, Llorca i Martín (2012), que 
examinen l’obra des d’una pespectiva lingüística i medicofarmacològica. 
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criuen en detall, així com la seva manera de preparació, procediment 
d’aplicació i les indicacions mèdiques. Sembla que el contingut s’adreça 
principalment a les dones joves en edat fèrtil i d’una classe social alta. 
Hom assenyala que es podia haver escrit per a ús de les llevadores, que 
eren les úniques professionals que es beneficiaven de certs privilegis en la 
cort en relació amb la salut de la dona; no debades la pràctica de 
l’obstetrícia i la cura dels nens durant els seus primers mesos de vida res-
taven gairebé exclusivament en mans de les dones. 

Per a Montserrat Cabré (2011), el compilador d’aquesta obra limi-
ta la seva funció a oferir a les dones receptes per a millorar la seva bellesa, 
i n’hi afegeix unes poques per a tractar afeccions comunes com el mal de 
queixal, una pregària (l’únic element màgic del text) per a ajudar a tenir 
un bon part, o un preparat per al mal de cap. Ni mestre Joan ni l’anònim 
compilador de les Flors atribueixen les seves receptes a cap autor indivi-
dual. 

Vistes les característiques d’aquestes miscel·lànies mèdiques, la 
transmissió complexa dels receptaris per a les dones i la dificultat per a 
individualitzar-los i identificar-los, ens centrem ara a examinar els testi-
monis conservats, amb una especial atenció a les receptes que sobre les 
dones recull el ms. 864 amb la finalitat de comparar-les amb els altres 
testimonis que conservem sobre aquest gènere. 
 
5. ELS TESTIMONIS 

La Tròtula de mestre Joan es conserva en el manuscrit BNE 
MSS/33566 i les Flors de beutat en el UB CRAI Reserva Ms. 68.7 El 
pròleg dedicatòria i 8 de les receptes de les Flors es transmeten en els folis 

 
6 Per a la descripció codicològica i la identificació dels textos, vegeu BITECA manid 
1614 i bibliografia recollida en el camp corresponent de la fitxa. El manuscrit va pertà-
nyer a Gaspar Galceran de Castro Pinós.   
7 Descripció codicològica i identificació dels textos en BITECA manid 1194 i bibliogra-
fia recollida en el camp corresponent de la fitxa. El manuscrit va pertànyer al Convent 
de Santa Caterina, on el veié Jaime Villanueva (1851, carta CXXVII, 183-194), en con-
cret a la biblioteca i sagristia de Sant Domènec de Barcelona. 
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56va-57va del BNC Ms. 864,8 com va donar a conèixer Avenoza (1992: 
229). El pròleg presenta intervencions que modifiquen conscientment el 
paratext, mentre que les receptes són pràcticament idèntiques, amb lleu-
geres variants que podríem considerar errors involuntaris per part del 
copista. En aquest sentit, el canvi més substancial radica en el títol que 
llegim en el pròleg: el petit extracte de receptes tret del Tresor de beutat 
es titula Flos de veritat perquè hom seleccionà i traslladà de les Flors 
aquelles receptes que va trobar «pus nobles e pus aprovades o per exper-
hiència de algunes notables persones» (Ms. 864, foli 56va). Aquest recull 
va dirigit a una «molt honorable senyora», que singularitza el plural del 
ms. 68, on el Tresor de beutat està dedicat a «vosaltres, molt honorables 
senyores»(foli 160r). 

Els dos manuscrits són miscel·lànies científiques que recullen dife-
rents obres per a la cura (mèdica, higiènica i dietètica) no sols d’homes i 
especialment dones, sinó també d’animals (cavalls, mules i ocells de caça). 
Això no obstant, la concepció que hi ha darrere de la compilació d’un 
manuscrit i l’altre és diferent pel que fa, especialment, a la còpia de les 
Flors de veritat que ens ocupa. La factura original d’ambdós volums 
apunta a l’elaboració d’uns manuscrits d’encàrrec confeccionats per copis-
tes professionals. Només les anotacions que aprofiten els folis en blanc i 
els marges delaten que el ms. 864 tingué un ús pràctic al llarg de molts 
anys mentre que l’estat de conservació del ms. 68 evidencia un testimoni 
que va ser poc consultat i, per tant, destinat a una consulta esporàdica.9 
 
 
 
 
 

 
8 Descripció codicològica i identificació dels textos en BITECA manid 1583. Vegeu 
especialment Escudero Mendo (1993: 51-5, 325, 373-4, n. 41-551 i 54). El manuscrit 
fou adquirit per la Biblioteca de Catalunya a Esteve Riu de Palautordera l’any 1923. 
9 Escasses anotacions marginals en el Tresor de beutat, on un usuari posterior del ma-
nuscrit escriví al costat d’algunes receptes altres remeis per als mateixos mals amb ingre-
dients alternatius (per a mal de cap, f. 163v; per a dolor d’ulls o ulls lacrimògens, f. 164v; 
a dolor d’orella, f. 165v). 
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5.1 UB CRAI RESERVA, MS. 68 (1451-1500) 
Mostrem en la taula següent els textos que conformen aquest tes-

timoni d’origen valencià i en el qual sobresurt un dels noms dels copistes, 
Pere Ferrandi:10 

 
Anselm Turmeda, Llibre de bons amonestaments11 ff. 1-6v 
Taula de rúbriques ff. 7-11v 
[Il·lustració] f. 12 
Manuel Dies de Calataiud, Tractat dels cavalls ff. 13-69v 
Manuel Dies de Calataiud, Tractat de les mules ff. 70-89 

 
10 Per a la localització de les obres, hem seguit la foliació moderna del manuscrit. 
D’acord amb Marinela Garcia Sempere (2005a, p. 777; 2005b; 2021, p. 281), es tracta-
ria d’un manuscrit compost per diverses obres «dirigides a ajudar en les ocupacions més 
freqüents relacionades amb la cort, especialment les referides al servei que depenia del 
majordom: la falconeria, l’atenció als cavalls i als gossos, la cuina...». Segons Santanach i 
Suñol (2015: 275 i 285) «conté nombrosos tractats estretament relacionats amb les 
necessitats pròpies d’una casa del patriciat urbà o d’una família noble». En la seva anàlisi 
de les receptes de cuina d’aquest testimoni i del 216 de la Biblioteca Històrica de la 
Universitat de València, respecte d’aquests dos, l’autor assenyala que es tractaria de 
manuscrits miscel·lanis «desvinculats d’un context immediatament pràctic, ja que no es 
tracta de manuscrits utilitzats davant la llar de foc durant l’elaboració d’un àpat, sinó de 
volums reservats a la biblioteca dels senyors». D’altra banda, cal observar que es tracta 
d’un manuscrit que no va ser finalitzat: manquen rúbriques i caplletres, tant principals 
com secundàries, així com les il·lustracions dels estris emprats per a la pràctica del ma-
nescal, per exemple, els que acompanyen la Menescalia. El format del volum i el nombre 
de folis que conté no el fan apte com a llibre per a portar amunt i avall durant l’exercici 
de l’ofici del seu usuari, en la línia de l’argumentació de Santanach. 
11 No hi consta en l’índex (f. 4 preliminar) redactat per Pere Miquel Carbonell, la qual 
cosa, d’altra banda, reforçaria el caràcter unitari de la resta de textos compilats. Que 
Carbonell no registrés en el seu índex els bons amonestaments ens fa sospitar que 
aquests folis no devien formar part del còdex inicialment. Cal recordar que va ser relligat 
en el segle XX, després de la desamortització i exclaustració del convents barcelonins, 
quan es van produir desperfectes en els manuscrits a causa de l’emmagatzemament en 
espais que no reunien les condicions òptimes per a la seva conservació. Aquesta còpia 
dels versos de Turmeda és acèfala i incompleta; hi manquen les estrofes 1-7 i 16-23 
segons l’edició d’Olivar (1927); el desordre d’altres estrofes fa suposar que manquen tres 
folis a l’inici del manuscrit. A més a més, quan el veié el pare Villanueva, descriví el 
contingut del manuscrit sense fer referència als Amonestaments. Cal tenir també en 
compte que els folis no duen foliació i la marca d’aigües del paper és diferent (lletra M 
amb creu). Vegeu la descripció del manuscrit en BITECA manid 1194.  
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Tractat de tot lo cos de la lluna ff. 89-102v 
Capítols de l’orde de la Gerra i del Grifó o de l’Assutzena12 ff. 103-108 
Llibre dels ocells de caça ff. 108v-150 
Flors de receptes. Flors de beutat ff. 151-170 
Llibre de totes maneres de confits ff. 273-184 
Llibre de totes maneres de potatges ff. 185-258v 
Recepta per fer pólvora de duc13 f. 258v 
Recepta per fer vi d’Hipocràs f. 259 
 

Si parem esment tant en la rúbrica inicial del foli antic VIIII (7 
modern), com en les que integren la taula general de rúbriques de capí-
tols (fols. 7-11v moderns) o els pròlegs que donen entrada a cadascun 
dels tractats o llibres (folis 108v, 151r, 172r, per exemple), l’objectiu del 
compilador fou confeccionar una obra científica unitària i pràctica que 
arreplegués en un únic volum les Flors de beutat, el Llibre del ocells de 
caça, el Llibre dels cavalls i de les mules, el Llibre de confits i el Llibre de 
totes maneres de potatges.14 Cadascun d’aquests textos es presenta com 
un llibre o tractat dins del manuscrit. 

 
12 Única còpia que registrem d’aquest text. En castellà es conserva en el manuscrit de la 
Real Biblioteca de San Lorenzo de El Escorial, d.III.25 (BETA 2021, manid 3704). 
13 Aquesta recepta de cuina i la següent van ser afegides per una mà posterior a la còpia 
del manuscrit. 
14 «Asi comensa los libres de madesines fetes de diuerses reseptes que e tretes del tresor 
de beutat segons aquelles e trobades pus nobles he pus aprouades per esperiencia 
dalgunes notables persones. E per so en los presents libres Intitulats Flos deles dites 
reseptes los quals parlan primerament de bayns e estubes e paladors daltres osses per 
modificar les jnmundicies del cos de les dones e dela balessa dela cara e daltres pertides 
del cos. Apres parla de djuerses madesines per ocels de cassa compost de receptes 
prouades. E de manescalia de besties conpost de receptes prouades fetes per diuersos 
doctors e altres en aso esperts». Una segona mà hi afegí a continuació: «E de totes 
maneres de confits de sucre hi de mel. E en cara de totes maneres de potatges de 
cuynar». L’índex que ve a continuació recull les rúbriques dels capítols del «Libre de les 
dones quj tracta de bayns e estubes e paladors e dela balesa de la cara e daltres pertides 
del cos», que conté fins al «Capitol xxxxvij» (foli Xv antic, 8 modern) amb indicació que 
«falten alguns altres Capitols» anotat per una mà posterior (la mateixa que afegeix la 
foliació en guarismes al final de cadascuna de les rúbriques). A continuació, segueixen 
les rúbriques corresponents a «lo segon libre dels alcels de cassa», obra dividida en «Lxjj 
capítols» i, finalment, en el foli XII antic (10 modern) comença lo «terç libre de 
menasclalia de besties», les rúbriques de capítol (el ciiij) del qual acaben en fol. XIIIv 
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5.2 BNC, Ms. 864 (s. XIVex-1550) 

El nucli principal de la compilació d’aquest manuscrit fou posat per 
escrit a finals del segle XIV, si atenem la rúbrica que hom llegeix en el foli 
96va del còdex, afegida pel copista Galceran Marquet, que data el trasllat 
dels textos realitzat a Barcelona el dia 4 d’abril de l’any 1392.15 Hom pot 
distingir, a partir de les cal·ligrafies pertanyents a diferents individus que 
possiblement van posseir el manuscrit o el tingueren a mà en un període 
determinat, almenys tres etapes en la constitució del volum tal com podem 
consultar-lo avui. El nucli principal l’integren textos en llatí i que s’ajusten 
a una estructura de prognosi (humors), diagnòstic (per l’orina) i medica-
ció (a través de receptes d’herbes i remeis empírics). No hi manca, tan-
mateix, l’opuscle de màgia natural sobre les propietats de la pell de la serp. 
 

Nucli principal 
[Vindicianus?]  Teoria dels quatre humors i dels quatre temperaments 1r-2r 
Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra’ili, Liber de urinis o De la coneixença de les ori-
nes (Les urines d’Ysaach)  

2v-3r 

Petrus Hispanus (Joan XXI), Libre de medicina e de cirugia lo qual es ape-
llat Thesaurus pauperum 

4r-54v 

Liber phisicalium virtutum, compassionum et curacionum collectus ex libris 
duobus, et prima videlicet quiranidarum Quirani regis persarum et ex libro 
Arpocracionis Alexandrini 

58r-95v 

 
antic (fol. 11v modern). Vegeu també Santanach (2003: 247-264) sobre el caràcter 
unitari de la miscel·lània. 
15 «Ego Galserandus Marqueti, de loco Barchinona, scripsi totum istud uolumen … 
jouis .xj. die julij anno ad incarnati uerbi misterio M.CCC. Nonagesimo secundo. Deo 
gracias. Facto fine pia laudet a Uirgo Maria. Ffinito libro sit laus & gloria xpo. Amen. 
Laus tibus sit (…) liber explicit iste», fol. 96vb. Desconeixem si el manuscrit fou confec-
cionat per al seu ús personal o fou un encàrrec. Galceran és nom comú en l’important 
llinatge baixmedieval dels Marquet, destacada dinastia de vicealmiralls i mercaders vin-
culats a Barcelona. El copista o compilador possiblement formaria part d’una branca 
secundària. Sobre els Marquet, els treballs imprescindibles són els de Teresa Ferrer i 
Mayol (2007). Cal apuntar, això no obstant, i seria una línia interessant de seguir, atesa 
la temàtica de la compilació mèdica, els Galceran Marquet que apareixen com a clients 
en els llibres de comptes de l’apotecari Francesc Ses Canes (Vela: 2003, 42-44), els 
registres estudiats del qual daten del darrer quart del segle XIV, la mateixa època de 
confecció del nostre manuscrit miscel·lani. 
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Johannes Paulinus. De corio serpentis [Experimenta]. Libre que és appellat 
de vida 

95v-
96v 

Folis en blanc 97-112 
 

Aquest nucli és fàcilment identificable per la cal·ligrafia, una gòtica 
cursiva acurada, així com per la modesta decoració, amb rúbriques en 
vermell, caplletres (principals de tres up i secundàries de 2 up) en blau o 
vermell alternant, amb calderons en color de contrast.16 Al final de la 
còpia de cadascuna de les obres, en Marquet deixà uns folis en blanc (ff. 
3v, 54v-57v i 97-112), que, posteriorment, al llarg dels segles XV i XVI, 
altres usuaris del manuscrit aprofitarien per anotar textos diversos (a 
excepció dels folis 109-110 que queden en blanc). Una segona mà des-
prés de la del copista Marquet, amb una cal·ligràfica itàlica cursiva arago-
nesa, hi afegí uns extractes del Tresor de beutat i el Tractat de les mules 
en castellà:17 

 
Nucli principal + textos afegits segle XVI 

[Vindicianus?] Teoria dels quatre humors i dels quatre temperaments 1r-2r 
Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra’ili, Liber de Urinis o De la coneixença de les 
orines (Les urines d’Ysaach) 

2v-3r 

Petrus Hispanus, Libre de medicina e de cirugia lo qual es apellat Thesaurus 
pauperum 

4r-54v 

Liber phisicalium virtutum, compassionum et curacionum collectus ex libris 
duobus, et prima videlicet quiranidarum Quirani regis persarum et ex libro 
Arpocracionis Alexandrini 

58r-95v 

[Flors de veritat, receptes extretes de Flors de beutat] 
 

56va-
57va 

Johannes Paulinus. De corio serpentis [Experimenta]. Libre que es appellat 
de vida 

95v-96v 

[Manuel Díez de Calatayud] Libro de albeytería de las mulas [trad. Martín 
Martínez de Ampiés] [S. XVI] 

97r-
108v 

Folis en blanc 109-
112 

 
16 Només la caplletra que obre el Thesaurus pauperum presenta decoració de filigrana 
en violeta. 
17 Còpia realitzada a partir d’una de les edicions impreses, incunable o postincunable, i 
que duria abans el Tractat dels cavalls si parem atenció a la foliació de la taula de rúbri-
ques. 
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En altres moments, diverses mans degueren afegir-hi més receptes 

que donen al manuscrit aquell caràcter viu i pràctic que no té el manus-
crit 68:18 
 

Nucli principal + textos afegits s. XVI + receptes diverses (ss. XV-XVI) 
Recepta. Confecció de lytarge IIra 
[Vindicianus?] Teoria dels quatre humors i dels quatre temperaments 1r-2r 
Ishaq Ibn Sulaiman al-Isra’ili, Liber de Urinis o De la coneixença de les 
orines (Les urines d’Ysaach) 

2v-3r 

Recepta molt experimentada per a mal de meturles que·s diu mal de sement 
Per aprés de aver feta la unció desús dita fareu la de rognó següent 
Recepta per fer caure e desegnar les bues del mal sobredit 
Recepta per a tota menjadura que per lo mal desús dit se fa en la boca 

3va-b 

Petrus Hispanus, Libre de medicina e de cirugia lo qual es apellat Thesaurus 
pauperum 

4r-54v 

[Conjur per prevenir l’epilèpsia]19 9ra 
Recepta contra dolor de ronoyns [sic] e de pedra e de còlica passió 
Ítem a la còlica passió 
Ítem a còlicha passió 

19ra-vb 

[Conjur per prevenir l’epilèpsia] 37ra 
Oració a santa Apolònia 
[Recepta per a diversos mals, entre ells els de ronyons, de dents, d’oïda, mo-
renes, i segons es cita al final]20 
Per a macula de ulls 
[Recepta per a macula d’ulls] 
[Recepta per a mal d’ull] 
[Altra recepta per a mal d’ull] 
[Recepta per a desfer la ungla dels ulls] 
Recepta per a cuchs 
[Altra recepta per als cucs] 
Recepta per a mal de sement 

54vb, 
55ra-vb 
56ra-va 
57v 

 
18 Algunes de les quals foren després cancel·lades com, per exemple, en folis 48, 57, 65 i 
82. 
19 «Gaspar me ducat, Melchior me conducat Baltasar me reducat. In nomine Patris et 
Filii et Spiritum Sancti Amen +»  que es troba en el capítol «De la epilepsia». Vegeu El 
Lilio de la medicina, lib. II, cap. XXV, Arco/Libros, Madrid, 1993, p. 559. 
20 «Aquest letovari troba e hordona un gran metge grech appellat Bonadies, de la cort de 
l’emperador Frederich». Resta pendent d’identificar aquest lletovari i la identitat del 
possible autor aquí esmentat. 
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[Recepta per a fer caure o desfer les bues] 
Recepta per a mal de royons e mal de ventrel e còlicha passió] 
Recepta per fer aigua de tagues 
Esborrany de l’inici d’una carta 
Liber phisicalium virtutum, compassionum et curacionum collectus ex libris 
duobus, et prima videlicet quiranidarum Quirani regis persarum et ex libro 
Arpocracionis Alexandrini 

58r-95v 

[Flors de veritat, receptes extretes de Flors de beutat] 
 

56va-
57va 

Joannes Paulinus. De corio serpentis [Experimenta]. Libre que es appellat 
de vida 

95v-96v 

[Manuel Díez de Calatayud] Libro de albeytería de las mulas. [trad. Martín 
Martínez de Ampiés] 

97r-
108v 

Folis en blanc 109-
110 

Anotacions comptables 
Oració contra el dolor 
Recepta per al mal de cap, de dents i de queixals 

111r 
112r 

 
Es tracta, per tant, d’un manuscrit domèstic que ha estat consultat 

i utilitzat i que també sembla recollir la memòria de l’esdevenir familiar 
com mostra l’anotació en el foli IIv de guardes sobre un naixement que 
ens recordaria les anotacions d’aquestes efemèrides en llibres d’hores i 
bíblies.21 
 
6. LES RECEPTES DE LES FLORS DE VERITAT 

 Presentem, a continuació, l’edició de les vuit receptes del ms. 864 
de la BNC, confrontades amb les corresponents dels manuscrits 68 del 
CRAI UB Reserva (Flors de beutat) i BNE MSS/3356 (Tròtula de 
mestre Joan) que també hem transcrit i editat a partir dels originals. Com 
hom pot comprovar, les receptes dels dos primers mantenen la mateixa 

 
21 «Disapte hora de vespres dia de sent Francesch any del mes d’octubre en Tortosa 
nasqué Francesch, fill d’en Guillem Sent Martí e de la dona na Blancha, muller sua. E 
foren compares en Berthomeu Codina mercader e madona Sibila, muller d’en Pasqual 
Belssa. E aço fo en l’any de la Nativitat de Nostre Senyor MCCCCIIII». 

https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.13


ÍTACA 
 

    364 
Ítaca. Revista de Filologia, núm. 12, 2021, 347-376

e-ISSN 2386-4753 | ISSN 2172-5500
https://doi.org/10.14198/ITACA2021.12.13

estructura i ordenació, mentre que en el ms. 3356 les trobem formant 
part de seccions diferents.22 
 

BNC Ms. 864 UB CRAI Reserva ms. 68 BNE MSS/3356 
1 Capítol primer [rúbrica 71] 
2 Capítol segon [rúbrica 87] 
3 Capítol terç [rúbrica 91] 
4 Capítol quart [rúbrica 91] 
5 Capítol V --- 
6 Capítol XVI [rúbrica 1] 
7 Capítol XVII [rúbrica 25] 
8 Capítol XVIII [rúbrica 26] 
9 Capítol XVIIII [rúbrica 26] 

 
6.1 EDICIÓ DE LES RECEPTES 

La nostra transcripció de les receptes ha volgut ésser al més fidel 
possible als manuscrits i per a l’edició de les receptes hem intervingut 
mínimament. Hem seguit els criteris següents d’acord amb les normes 
d’«Els Nostres Clàssics»: hem desenvolupat les abreviatures; hem separat 
les paraules i hem regularitzat l’ús de majúscules i minúscules, seguint la 

 
22 Segons Cabré (2000: 384-386), al text de mestre Joan es poden identificar quatre 
seccions distingibles. La primera d’elles comprendria el tractat de cosmètica i les recep-
tes es basarien, no exclusivament, en el tractat llatí atribuït a Arnau de Vilanova, De 
ornatu mulierum (rúbriques 1 a 75/76, segons la nostra revisió del text). La segona 
secció està dedicada a proporcionar remeis de ginecologia i obstetrícia i seguiria de prop 
l’opuscle francès Des aides de la maire et de ses medicines (rúbriques 76-90). La tercera 
secció la formaria un petit tractat dedicat a receptes per ajudar a propiciar les relacions 
sexuals i arribar al plaer (rúbriques 91-95). Finalment, la quarta i darrera secció seria 
pròpiament parlant una dietètica per a les estacions de l’any i es basaria en la Summa de 
conservanda sanitate, un dels tres tractats sobre higiene atribuït a Petrus Hispanus. 
Com podem observar en el quadre, les receptes que es copien en els manuscrits 68 i 864 
pertanyen a diferents seccions del Tròtula de mestre Joan. En el Tresor de beutat hom 
també pot individuar tres seccions: la primera, que reuneix els capítols 1-59, coincidei-
xen moltes receptes amb les que hom troba en les seccions 1 i 2 de la Tròtula, bona part 
de les quals comencen pel verb prendre «Prenets» o «Prin»; la segona secció agrupa 
receptes (capítols 60-89) que no van adreçades de manera exclusiva a les dones, sinó a 
homes i dones i moltes d’elles comencen amb la formula «A persona qui»; finalment, els 
capítols 90-93 formarien una tercera secció on trobem dues receptes de perfum i una 
per al mal de cama i que s’obren amb la formula «Si vols fer». 
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normativa moderna; unifiquem i/j, v/u, c/ç; hem adoptat els signes de 
puntuació, l’apòstrof i el guionet del català actual; l’accentuació s’adiu a la 
normativa moderna; hem fet servir el punt volat per als casos d’elisió vo-
càlica sense representació en la normativa actual i els casos d’aglutinació 
de les partícules pronominals amb el mot anterior; els numerals romans 
entre punts s’han mantingut però en versaleta i amb punts a cada costat. 
Usem els claudàtors per indicar els errors involuntaris que hem detectat 
en els manuscrits i les claus angulars per als mots sobrers i les esmenes o 
cancel·lacions de mots realitzades pels copistes. Hem consultat la trans-
cripció de Miquel i Planas (1917) i el DCVB d’Alcover i Moll per con-
trolar els termes correcció dels ingredients de les receptes.23 

 
 

BNC Ms. 864 UB CRAI Reserva ms. 68 BNE MSS/3356 
[f. 56vb] ⁋ Bany per lavar 
del cors tota flayror de 
suor, deixa aquell molt 
fresch he ben olent. 
 
 
 
Preneu fulles de murta, e 
de lor, e de romaní, spí-
gol, roses, flor de magra-
nes, fulla de lentiscle, 
melixa de quiscú hun 
menoll, junça, alum, 
gales, de quiscú ·I· lliura; 
màstech, ensens, de quis-
cú ·I· onza. Totes aques-
tes coses simples o com-
postes coheu-les en 
aygua ab la quarta part 
de vi e fets-ne bany en 
degú. E feu-vos-ne ben 
fregar totes les pertides 

[f. 151r] Capítol primer. 
Per fer bany per lunyar 
del cors tota flayror de 
suor, e lexen aquelles ben 
fresques e ben olent. 
 
 
Prenets fulla de murta, e 
de lor, e de romaní, e 
espígol | [f. 151v] e roses, 
e flor de magranes, e fulla 
de lentrisca,melisa, de 
cascú un manol; junsa, 
guales e alum, de cascú 
una<onza mot can-
cel·lat> liura. E màstech e 
ensens, de cascú una 
onza. Totes aquestes 
cosses simples e compos-
tes coets en aygua ab la 
quarta part de vi. E fets-
ne bany, so és en dejú. E 

[f. 20va] Cap. 71: Moltes 
dones són a qui puden les 
exeles e falyre la lur suor, e per 
aquesta rahó a-y molts 
hòmens que no an cura de lur 
paria, o més que més ab eles 
dormir (....) 
(...) Recepta: fuyla de murta, e 
de lor, moradux, majorana, 
melissa, accipe·I· manoil, 
junssa, gales, alum, accipelliu-
ra ·I·, màstec, ensens, accipe-
onza·I·. De totes aquestes 
coses, simples o compostes, 
coetz en aygua ab la quarta |[f. 
21ra] part de vi. E fetz-ne 
bany sovén en dejú, e bregatz-
ne bé les exeles e tots los altres 
lochs, e tot ab draps aspres sia 
ben fregat. E quant exiretz del 
bany, ab drap de lin. E aprés 
raetz-vos e untatz-vos e suffu-

 
23 Expressem la nostra gratitud a Joan M. Perujo Melgar per la seva atenta lectura i 
correcció de l’edició de les receptes. 
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del cors ab drap de lana o 
ab d’altre. E quant exirets 
del bany, exugats-vos ab 
drap de li prim. E aprés 
perfumau-vos bé ab los 
millors perfums que 
poreu aver. E si nous 
poreu fer bany, preneu 
roses vermelles, ·I· lliura, 
e algàlia muscada, spich, 
e junca de mar, mirra e 
alum, de cascú una onza, 
e feu-ne trocets ab aygua-
ros e secau-los al sol. E 
quant ne voldrets, des-
trenpau-ho ab agua-ros e 
posau-ne per tot lo cors, 
e deixar-vos-ha de molt 
bona odor. 

fets-vos bé freguar totes 
les pertides del cors ab 
drap de lana o ab altre. E 
quant axirets del bany, 
exuguats-vos ab drap 
prim de li. E aprés perfu-
mats-vos bé dels milors 
perfums que porets. E si 
nous podets fer banys, 
prenets roses vermelles, 
una lliura, euguàlia mus-
cade, espich, e junsa de 
mar, mire e alum, de 
cascú una onza; fets-ne 
trosets ab aygua-ros e 
secats-los al sol. E quant 
ne volrets, destrenpats ab 
aygua-ros, posats-vos-en 
per tot lo cors e lexar-vos-
à de molt bona odor. 
 

gatz-vos, axí com és escrit en 
los capítols. 

⁋ Bany per strènyer la 
flor sobtosament. 
 
 
Preneu scorça de magra-
na, roses, gales, alum 
[.armuria?], plantatge, 
consolda major, cleda, 
argila vermella, scorça de 
castanyes, fulles de co-
donyer e de server. E tot 
asò cuyt ab dues parts de 
aygua de pluja, e la tersa 
part de bon vinagre, 
banyau-vos-ne en dejú. E 
preneu al’exir del bany 
such de plantatge, | [f. 
57ra] una onza, ab miga 
onza de tanàsia o de 
violeta. Ítem, ensens o 
màstech ab vin mesclat e, 

Capítol segon. Per fer 
bayn per estrènyer la flor 
soptament. 
 
Prenets escorse de ma-
granes, e roses, e guales, 
alum zucariu, mira, plan-
tatge, consolda major, 
cleda, argila vermella, 
escorse de castanyes, e 
fulles de codonyer, de 
nespler e de server. Tot 
asò cuyt ab dues parts 
d’aygua de pluya, la tersa 
part de bon vinagre, ba-
nyats-vos-en en dejú. E 
prenets al’axir del bany 
such de plantatge, una 
onza, ab mige onza de 
tanàcia o de violeta. Ítem, 
ensens o màstech ab vin 

[f. 25rb] [Cap. 87] Bayn a 
restrènyer la flor, rich e mara-
velós. 
 
Prenetz escorsa de magrana, 
roses, gales, alum, sucarum, 
mirra, plantage, consolda 
major, cleda o argila vermeyla, 
escorsa de castanyes, fuyles de 
codoyner e de nespler e cerve-
ra.Tot assò sia cuyt 
en ·II· parts de aygua de pluja, 
e la ·III· de bon vinnagre, e 
baynatz-vos-hi en dejun. E 
con exiretz de la estuba pre-
netz suc de plantage, ·I· onza, 
e miga de atanàsia o de micle-
ta o altre apiata que val a assò 
e lo suc de plantage per si la 
estreyn. 
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mes dins la natura, farà-
la tornar quaix verge. 
 

mesclat e, mes dins la 
natura, farà-la tornar 
quaix[quaix afegida al 
marge] verge. 

Per strènyer les carns 
molles e adoba sobira-
nament lo loch secret. 
 
 
 
 
Preneu de bona aygua-
ros ·II· lliures o més, 
segons la cantitat que 
voldreu fer, e coeu-li-hi 
alum, gales, roses, lido-
ner, nous de siprés, junza 
marina, de casqú ·I· onza; 
clavell, algàlia muscada, 
spich, de cascun ·II·  
dracmes; càmfora, e 
almesch, de cascú hun 
poch. E puys mesclau-ho 
ab lo mesch e la càmfora, 
e stogau-ho en hun vexell 
de vidre. E com ne vol-
dreu, scalfau-ho hun 
poch. E laveu-vos-ne la 
natura, e posau-ne de-
dins ab cotó, tant e tant 
sovent tro que conegau 
que les carns se strenyen 
prou. E banyau-vos-en 
en lo bany desús dit. E 
puys stubau-vos ab 
aquesta stuba següent. 
Preneu scorça de magra-
na, alum, roses, e menta, 
de cascú [om. dues on-
zes; màstech, ensens, 
sanch de dregó, de cascú 
per salt d’igual a igual] 

Capítol terç. Per fer la-
vaments per estrènyer les 
carns moles he fer-les ben 
olens e ben delitables, e 
qui adoba sobiranament 
lo sacret. 
 
Prenets de bona aygua-
ros ·II· liures o més, se-
gons la canditat que·n 
volrets fer. E coets-hi 
alum | [f. 161r] guales, e 
roses, nous de siprer, 
junza marina, de cascu-
nuna onza; clavels, guàlia 
muscada, espich, de cas-
cun <una onza can-
cel·lat> dues dragmes; 
càmfora, almesch, de 
cascú un poch. E puys 
mesclats-hi leu mesch e la 
càmfora, e astoyats-o en 
un vexel de vidre. E con 
ne volrets, escalfats-o un 
poch. E levats-vos-en la 
natura. E posats-ne dins 
ab cotó, tant e tan sovent 
tro coneguats que les 
crans se estrengen prou. E 
banyats-vos-en en lo bany 
desús dit. E puys estu-
bats-vos ab aquesta estu-
ba. Prenets escorce de 
magrana, e alum, e roses, 
e mira, e menta, de cascú 
dues onzes; màstech, 
ensens, sanch de dregó, de 
cascú una onza; trencadu-

[f. 26ra] [Cap. 91] Assò és 
capítol de gran secret de la 
natura que mostra a fer ense-
nyaments entre dona e hom, 
perquè plàcia més la ·I· al’altre 
e lur amor sia pus durable (...) 
 
Medicina nobla per ajensar la 
natura e tolre ço que hi sia 
soberch per embargar bon 
sabor, e fa-la de bon sabor e 
de bona color a la ora de 
dormir, e estreyn les carns 
moiles e fa-les dures, e toil la 
olor de la suor. Recepta: bona 
aygua-ros, ·II· lliures, o més o 
menys, segons que volretz fer 
de les medicines, e coetz en 
ela alum, gales, e roses, e làda-
num, e nous de <cjps can-
cel·lat>ciprers, junsa marina, 
accipe onza ·I·; girofle, galla 
muscada, espich, accipedrac-
mes·II·; càmpfora, musch, 
accipe ·I· poch. E sia confit e 
metetz-o en ·I· vaxell de vidre, 
e con ops serà calfatz-
o ·I· poch, e lavatz-vos-en la 
natura, e metetz-vos-en ben 
dintre. E fets assò sovén, tro 
que les carns sien ben dures. E 
baynats-vos el bayn dit en lo 
capítol de la pudor deles exe-
les, e estubatz-vos ab aquesta 
estuba. Prenetz ecorsa de 
magrana, gales, alum, roses, 
mirra, menta | [f. 26rb]accipe 
onzes·II·; màstech, ensens, 
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una onza; trencadures de 
cartes, ·I· liura, e coets-ho 
tot en bon vinagre.E 
stubau-vos-ne longament 
stant en les stubes, e 
lavau-vos bé dins e defo-
ra. E perfumau-vos ab 
ambre e lignum, aloes o 
ab altre spècie ben olent. 
E asò en la ora del dor-
mir. E auran les carns 
sobiran trempament e 
plaent odor. E meteu-
vos-ne en la boca de 
aquestes pólvores, e 
quant les aureu mescla-
des, lavau-la-us bé ab 
aygua almescada. E ru-
xau-vos-ne totes les parts 
que voldreu. 

res de cartes, una liura, e 
coets-o tot en bon vina-
gre. Estubats-vos longa-
ment estau [sic] en les 
estubes. E levats-vos-ne 
bé dins e defora. E puys 
perfumats-vos ab ambre o 
lignum, aloes o altre espe-
cia ben olent. E asò en la 
ora del dormir. E auran 
vostres crans sobiran 
trempement e plasent 
odor. E matets-vos-en en 
la boca d’estes pólvores. E 
quant les aurets meste-
guades, levats-les-vos bé 
ab aygua-ros o ab aygua 
almescada. E ruxats-vos-
ne totes les parts que vos 
volrets,la qual pólvora se 
contén en lo capítol qui·s 
contén avant. 

bolo, sanch de dragó, accipe 
onza ·I·; trencadura de car-
tes ·I· lliura, e sia cuit en bon 
vinagre.E sien ben estubada la 
natura, dins e defores; epuis 
perfumats-vos ab ambre, o ab 
ligni aloes, o ab altre cosa ben 
olent; e fetz assò més que més 
a hora dormidora, e plauretz a 
vostre marit, e durarà la amor 
entre vós e ell, e tolran ço que 
fa aorrir la natura. E adonchs 
mestegatz pólvora ben olent, e 
puis lavatz-vos la bocha ab 
aygua-ros, o ab aygua musca-
da, o ab càmpfora; e arosatz-
vos-en la cara e les mans, e la 
sàvena e la camisa e les altres 
coses.  

⁋ Perfum a desecar hu-
mors e fer be olent e stret 
lo secret.  
 
 
Preneu alma clara e lau-
daner, <onz mot can-
cel·lat>, de casqú miga 
dracma; ambre, dos 
diners pessats; [almesch, 
tres grans d’ordi pesans; 
om. per salt d’igual a 
igual] e feu-ne pólvora, e, 
pastada ab mel e aygua-
ros ab timiama clara, feu-
ne grans a manera de 
fava. E quant obs vos 
serà, perfumau-vos ab 
ambut. 
 

Capítol quart. Perfum a 
desterrar umors e a fer 
ben olent e restret lo 
sacret. 
 
Prenets alma clara e là-
bdanum, de cascun mige 
dragme; ambre, dos dinés 
pesans; almesch, tres 
grans d’ordi pesans. E 
fets-ne pólvora, e, pestada 
ab mel e ab aygua-ros o ab 
timiama clara, fets-ne 
grans a manera de fava. E 
quant obs vos serà, per-
fumats-vos ab ambut. 

[91. Recepta que segueix a 
l’anterior] 
 
 
 
Fomig rich a perfumar la 
natura e dessecar les umors, e 
que la fa dura e ben olent. 
Ajatz almea clara, làdanum, 
accipe mig dracma; ambre, 
diners ·II· musch, ·III· grans 
d’ordi pesans; e pulverizats 
assò, e ab mel sia comffit o ab 
timiama clara, e fets-ne tros-
sichs a manera de fava. E 
perfumats-vos-en ab embut 
que entre en la natura, con 
obs vos serà. 
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⁋ Pólvora per fer labor de 
plaent odor segons que 
diu en lo capítol de la 
stuba. 
 
 
Preneu roses, clavells, 
nou muscada, cardemo-
ni, garangal, fula de lorer, 
canella per yguals parts; 
càmpfora, musch, de 
cascú un gra de ordi 
pesant; feu-ne pólvora 
ben prima, segons que és 
dit en lo capítol de la 
stuba. 

[f. 152v] Capítol ·V·è. 
Pólvora per fer la boca de 
plesent odor aver, segons 
que diu atràs en lo capítol 
de la estuba. 
 
Prenets roses, clavels, 
nous noscades, guaran-
guau, cardimoni, espich, 
fulla de lor, canyella, de 
cascú per agual; mesch, 
càmpfora, de cascú un gra 
d’ordi pesant; fets-ne 
pólvora ben prima.E 
husats-ne segons queus 
dich en lo dit capítol de la 
estuba. 
 

 

⁋ Comencen los pella-
dors e medecines de la 
cara e levar pèls de aque-
lla. 
 
 
 
Preneu calafò-
nia,·III· onzes de màstech 
en hun poch de armoní-
ac. E primerament la 
calafònia, e puys meteu 
dins | [f. 57rb] lo màs-
tech, e puys l’armoníach. 
E quant serà ben picat e 
mesclat, gitats-o en aygua 
frede, e meneyats-o entre 
les mans pestant axí com 
cera. E posa-o a la cara, 
leverà tots los pèls e 
esclerirà molt la cara. E  
poreu-lo-y tornar tantes 
vegades com voldreu. 

[f. 153v] Así comensen 
les medesines de la cara, e 
primerament dels pele-
dors. 
Capítol ·XVI·è. A levar 
pèls de la cara. 
 
Prenets calafò-
nia, ·III· onzes; e una onza 
de màstech; e un poch de 
armoníac. E primerament 
la calafònia, e puys metets 
dins lo màstech, e puys 
l’armoníach. E quant serà 
ben picat e mesclat, gi-
tats-o en aygua fredre 
[sic], e meneyats-o entre 
les mans pestant axí com 
cera. E posa-o a la cara, 
leverà tots los pèls e escle-
rirà molt la cara. E po-
dets-lo-y tornar tantes 
vaguades com volrets. 
 

[f. 2vb][Cap. 1] De fer pela-
dor a pelar los cabels menys 
de pinses. 
 
 
 
(...) E podetz fer aquel matex 
pelador de calafònia ·III· on-
zes; màstec ·I· onsa, e ·I· poch 
de armoníach. Axí lega hom 
primerament la calafònia, e 
puys mit lo màstech, aprés 
l’armoníach. E, con serà ben 
legat e ben mesclat, gita-ho en 
aygua freda e maura-ho entre 
les mans axí com damunt és 
dit. E com més hi pastaretz, 
pus bela serà e cahoran tots 
los pèls e esclarirà la cara. E 
podetz-l’i tornar quantes 
vegades vos vuylatz. 
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⁋ Altra manera de pella-
dor qui leva de la cara 
pays, pigues, velles e 
novelles, e barbs. 
Preneu ous fre[s]chs e 
posa-u en fort vinagre 
tant entrò que sien mols. 
E puys que sien posats e 
empastrats ab una poca 
de mostaya, en guisa se’n 
faça ungüent spès e ben 
picat. E posau-ne sobre 
la cara, e stigua-y segons 
que conexereu e lo cuyro 
poria soferir. E aquest 
peledor levarà de la cara 
tots panys e pigua, e 
aprimarà lo cuyro molt 
bé. 

[f. 154r] Capitol ·XVII·è. 
Peledor qui leva de la cara 
payns e pigues, velles e 
novelles, e barbs.  
Prenets ous freschs e fets-
los estar en forts vinagre, 
tant tro que sien mols. E 
puys sien mesclats ab un 
poch de mostalla, en 
guissa que·n fasats en-
güent espès e ben picat. E 
posats-ne sobre la cara. E 
estiguex segons que cone-
xerets que·l <cuyro can-
cel·lat>cuyr porà soferir. 
E aquest peledor lavarà de 
la cara tots panys e pi-
gues, e aprimerà lo cuyr 
molt bé.  

[f. 8va][Cap. 25] Com se deu 
enblanquir la cara. 
 
 
[f. 8vb] (...) Encara pot hom 
fer ·I· pelador fort e rich, per 
payns grosses o per pigues 
grosses: prenetz ous freschs e 
fetz-lo trempar ab fort vina-
gre, tant que mols sien, e puis 
mesclatz-o fort ab ·I· poch de 
mostaya picada, e les [sic] ous 
en guisa de ungüent. E 
d’aquell posatz sobre la cara e 
estia gran pessa, que quant 
més estarà més cremarà lo 
coyr. Assò toyl gros panys e 
pigues veyles e noveles dela 
cara, e gros cuir aprima. 

⁋ Altre pellador pus 
simple a remoure de la 
cara panys e pigues e 
baros, e tota cosa mal 
stant, e a fer clar lo cuyro 
e la cara. 
 
Prenets cera blanqua e 
fusa en una casola i me-
tets-hi oli de lambre, e 
un poch de blanch cuyt e 
una pocha de mostalla en 
guisa que façau engüent 
spès e ben picat. E po-
sats-ne sobre la cara e 
stiga-y segons vós conei-
xereu que lo cuyro porà 
soferir. E aquest pelador 
levarà dela cara pays e 
pigues e aprimarà lo 
cuyro molt. 
 
 

Capítol ·XVIII·è. Peledor 
pus simple a remoure de 
la cara panys, e pigues, 
barbs, e fer clara la cara e 
lo cuyr. 
 
 
Prenets cerra blanqua e 
fussa en una cassa, e me-
tets-hi oli de lambre, e un 
poch de blanch cruu e un 
poc de bòrax, e tot mes-
clat a guisa de engüent 
metets-hi un poch de 
càmfora e de gingebre. E 
tot mesclat untats-vos-ne 
la cara. 

[f. 9ra] [Cap. 26] Altra pala-
dor rich. 
 
 
 
 
 
Altre n’i a, fort e bo: | [f. 9rb] 
prin cera blancha e mit-la en 
una cassa, e oli de lambre, e 
puis metetz-hi ·I· poc de 
blanch cuit, e mesclatz-o tot 
ensemps, e sia menat a mane-
ra de ungüent; aprés metetz-
hi ·I· poch de bòrraix clar, 
e ·I· poch de càmphora e de 
gingibre. E quant sia mesclat, 
untat-ne tota la cara e farà-la 
beyla e clara, e nèdea de puyns 
e de barbs, e de tota mala 
estansa. 
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Altre pelador pus simple. 
Preneu cera blanca e fusa 
en una caçola meteu-hi 
oli delambre e un poch 
de blanc cuyt,un poch de 
bòrax. E tot mesclat a 
guisa de ungüent, mateu-
hi com porà de càmpho-
ra e de gingebre, e tot bé 
mesclat untats-vos-ne en 
la cara. 
⁋ Altre pelador per bé 
renovellar lo cuyro dela 
cara e per levar-ne pigues 
e tota cosa mal stant.  
 
 
Preneu acèver sicotrí, 
bòrax, alum de ploma, sal 
de Cardona, blanch 
plom, argent viu, de 
cascú una drachma; 
màstech e càmfora, de 
cascú hun poch; sabó 
francès e fel de boch, tant 
de hun com de altre que 
baste a les dites cosses a 
pastar. E puys posat-vos-
ne en la cara per tres dies 
o per més, tro que cone-
gau que·l cuyro serà ben 
pelat. E puys posau-hi 
blanch ab aygua-ros; e en 
lo segon dia posats-hi 
sclaridor e color com vos 
veureu. E voldrets[sic] la 
[cara] axí com nova com 
de hun petit infant, e de 
fort bella color. 
 

Capítol ·XVIIII·è. Peledor 
per bé renovellar lo cuyr 
de la cara, e per levar-ne 
panys, e barbs, e pigues e 
totes cosses mal estant. 
 
Prenets sèver sicotrí, 
bòrax, alum de ploma, sal 
de Cardona, blanch de 
plom, argent viu, de cascú 
una drachme; màstech e 
càmfora, de cascú<e>un 
poch; de sebó francès e fel 
de boch, tant de cascú que 
bast a les dites cosses a 
pastar. E puys posats-ne 
en la cara per ·III· dies o 
per més, tro que conexe-
rets que·l cuyro serà be 
pelat. E puys posats-hi 
blanch ab aygua-ros; lo 
segon dia posats-hi escle-
ridor e color tant vos 
volrets. E veurets la cara 
axí nova com de un petit 
infant, e de fort blanca 
color. 

[f. 8vb][Cap. 26] Altra pala-
dor rich. 
 
 
 
 
Pelador rich dela cara, que tol 
piges, e barbs, e panys, e totes 
taques: prenetz acèver sicotrí, 
bòrrax, alum de ploma, sal de 
Cordona, blanch de plom, 
argent viu, accipe | [f. 9ra] 
dracma ·I·, màstech, càmpfo-
ra, de cascú ·I· poch; sabó 
francès, fel de boch, de cadau 
que bast a les pólvores a pas-
tar. E d’aquest pelador posa 
hom en la cara per ·III· dies o 
per ·VI·, o tro que sia ben 
pelat lo coyr trencat. E puis 
posatz-hi blanca ab aygua-ros, 
e aprés posatz-hi esclaridor e 
color, quant queus volretz. 
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7. CONCLUSIONS 

Els manuscrits 68 i 864 testimonien que el saber pràctic relacionat 
amb l’autoritat femenina transmesa oralment de dona a dona que hem 
exposat en la introducció s’ha perdut. En un moment determinat pesa 
més la voluntat de preservar-lo per escrit per esdevenir memòria 
col·lectiva familiar a través de l’escriptura que no pas deixar constància 
del paper rellevant de les dones en l’àmbit domèstic de la higiene i la cura 
de la salut. 

La còpia en el ms. 864 manifesta que el text del Tresor de beutat 
encara circulava en el segle XVI, moment en què va ser copiat per un usu-
ari que no sabem perquè va mostrar interès per copiar unes poques re-
ceptes a més del llarg pròleg dedicatòria. Ens preguntem si transcrivia un 
model que ja es trobava en aquesta condició fragmentària o senzillament 
seleccionà dos grups de receptes discontínues (1-5; 16-19). Ens pregun-
tem igualment si les va escollir perquè podrien ser-li útils en la seva pràc-
tica per al tractament de la recuperació de les dones després de l’embaràs 
i el part (estrènyer la natura i eliminar / dissimular les taques de la cara 
que acostumen a aparèixer durant els mesos de gestació). 

De la mateixa manera, la coincidència en els ingredients, les quan-
titats i la preparació de les fórmules, tot i les variants, assenyalarien 
l’existència d’un antecedent remot comú desconegut, possiblement vincu-
lat a la Tròtula. L’estudi de la resta de receptes que conté el manuscrit 68 
i la seva comparació amb les del MSS/3356 ens ha de permetre donar 
una mica de llum a una tradició textual tan fosca. 
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Resum 
Aquest treball repassa el motiu literari universal del somni enganyós com 
a expressió del dolor de l’absència i de l’exili en Homer, Ovidi i Ausiàs 
March. Si somiar l’amada absent o els amics i la llar llunyans és un somni 
dolç, el dolor pot convertir-lo en un somni amarg, agusar la tristesa i con-
vertir el consol en desconsol. Aquests elements també han fet el motiu 
apte per a la carta consolatòria, de manera que Pere Torroella cita el poe-
ma 1 d’Ausiàs March en la lletra consolatòria a María López de Biu. 
Mots clau: somni i cançó amorosa; exili; dolor de l’absència; llunyania de 
la llar; els amics; l’esposa 
 
Abstract 
This essay comments on a universal literary theme, the deceitful dream 
as an expression of sorrow caused by absence an dexile as it appears in 
Homer, Ovid, and Ausiàs March. Where as dreams of the absent belo-
ved or the distant home and friends can be sweet, they may as wellsour, 
increase sadness, andturn consolation into grief. Such topics areal so ap-
propriate for consolatory letters, like Pere Torroella's consolatory letter 
for María López de Bui —which draws on Ausiàs March's Poem 1. 
Keywords: Dream and lovelyric; exili; sorrow caused by absence; there-
moteness of one's home; friends; wife 
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n un treball publicat fa més de vint-i-cinc anys, Lluís Cabré i 
Jaume Torró vam defensar que el poema Així com cell qui en lo 
somni es delita d’Ausiàs March és una cançó d’amor i que més 
tard el primer vers féu el poema 1 apte per a la funció proemial 

del llibre de les poesies d’Ausiàs March (Cabré & Torró 1995; Torró 
2010: 384, 389-390).Així com cell qui en lo somni es delita és un espè-
cimen del subgènere de la cançó d’absència i de llunyania que estigué en 
voga especialment a partir de Guillaume de Machaut i d’Otó de Grand-
son i que conrearen entre nosaltres Jordi de Sant Jordi, Bernat Serra i 
Martí Garcia. El poema d’Ausiàs March combina dos altres elements: 
convertir un somni dolç en una experiència amarga i enormement infeliç i 
incorporar elements de l’exili d’inevitables ressons ovidians (la cobla V). 
Tots dos elements són congènits al subgènere, però mai tenen la gravetat 
que caracteritza el poema d’Ausiàs March. Sens dubte, això és sobretot 
efecte del punt de fuga poètic marquià, de l’obsessió magnificadora de 
parlar pels extrems. 

En la literatura existeixen la tradició i els temes i motius universals. 
És important distingir-los de la tradició i reconèixer-los com a motius 
universals perquè ens parlen sense intermediaris de l’ànima humana. 
Convé no identificar amb la tradició o amb una imitació el que és sola-
ment un document de la unicitat humana. Un dels versos més cèlebres de 
la lírica catalana és Deserts d’amics, de béns e de senyor, per la seva capa-
citat d’evocar els sentiments de la soledat i la desemparança propis de la 
captivitat. En aquesta composició, Jordi de Sant Jordi transposa a la cir-
cumstància de la presó motius i estilemes amorosos de la cançó 
d’absència i llunyania procedents de Guillaume de Machaut i d’Otó de 
Grandson (Torró 2014: 335-336). Per a aquesta transposició en té prou 
amb el primer hemistiqui: Deserts d’amics. Ovidi, el poeta de l’exili com a 
tema literari, enyora des de l’última frontera de l’Imperi els amics, l’esposa 
i Roma (Torró 2007: 383-404). El motiu arriba fins al poema 1 d’Ausiàs 
March en un procés invers al de Jordi de Sant Jordi amb el “Presoner”. 
L’enyor dels amics, la mancança dels parents i protectors, la llunyania de 
la pàtria i de la llar (en estrany loch i en estranya contrada), són des de 
l’inici de la lírica monòdica occidental un tópos de l’exili. L’origen de la 
transformació d’un motiu de la cançó d’absència i de llunyania, d’un mo-

E 
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tiu de la tradició literària francesa dels segles XIV i XV, fou una experièn-
cia personal que posa de manifest la unicitat de l’ésser humà, per la qual 
som capaços de sentir amb persones d’altres temps que ens parlen a tra-
vés dels llibres i de la poesia (Torró 2021: 327-328).  

Vegem, doncs, de quina manera el poema 1 d’Ausiàs March parla 
amb eficàcia d’unes emocions que la literatura occidental ens ha ensenyat 
a expressar des dels temps d’Homer. Per copsar la força de l’elocució 
marquiana comencem amb l’episodi entranyable del gos Argos de 
l’Odissea, que ha sofert durant vint anys l’absència de l’amo estimat. Qui 
està enamorat cegament fins al moll de l’os sofreix  sense mesura, la mort 
i la vida se li confonen en el desig de l’absent. Quan Ulisses retorna a Íta-
ca, només el reconeix el gos Argos, que mor després de reconèixer l’amo: 

 
Mentre s’anaven el dos [Ulisses i Eumeu] parlant així l’un a l’altre, 
un gos que jeia aixecà la testa i les dues orelles, 
Argos, que Ulisses mateix, el de cor pacient, acabava 
de criar, sense haver-ne gaudit, quan partí cap a Troia 
la sagrada. I abans els joves solien endur-se’l 
a les cabres ferestes i a córrer la llebre o el cervo; 
i ara jeia allí, negligit, en l’absència de l’amo, 
sobre un gran munt de fems que a l’indret del portal li tiraven 
de les mules i els bous, esperant que els homes d’Ulisses 
els anessin duent al clos gran per a l’adob de la terra: 
allí estava ajaçat el gos Argos, tot ple de paparres. 
Va reconèixer Ulisses en l’home aquell que venia, 
i, bellugant la cua, acalà totes dues orelles: 
ja no tingué força per córrer cap al seu amo. 
I ell, que ho veié, girà els ulls i va eixugar-se una llàgrima, 
fàcilment amagant-la d’Eumeu... 
I ara té tots els mals: el seu amo lluny de la pàtria 
s’ha perdut i les dones, deixades, no en tenen cap cura... 
Tal havent dit, [Ulisses] entrà en el casal de bon habitar-hi 
i anà de dret a la sala, amb l’aplec dels galants senyorívols. 
I Argos, l’aferrà una parca de mort tenebrosa, 
tot seguint havent vist Ulisses al cap de vint anys. 
 (Homer 2010-2014: III, 101 i ss; Odissea, XVII, vv. 290-305, 318-319, 324-
327) 
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Ulisses, d’incògnit, no pot saludar el seu gos sense trair-se. La seva 
llàgrima furtiva  per Argos és un gest d’amor sentit però discret, que posa 
de relleu l’abisme de dolor que ha patit l’animal fidel, confortat perquè ha 
retrobat l’amo però mancat del contacte amb la seva mà en el punt de la 
mort. Qui estima més és qui sofreix més. La devoció cega i irracional del 
vell Argos és l’expressió d’un amor de donació absoluta.  

Fa vint anys que Ulisses partí cap a Troia i Penèlope ha somiat que 
Ulisses dorm al seu costat. L’ésser humà enamorat que és l’esposa es mou 
en una dimensió psicològica que fa comunicable el sofriment mut 
d’Argos: l’esposa somia que comparteix el llit amb l’espòs. Penèlope i 
Ulisses, ocultant la seva identitat, han mantingut una llarga conversa. 
Penèlope ordena a les criades d’honorar-lo com un hoste d’estima. Vell 
com és, Ulisses accepta de fer-se rentar els peus, en senyal d’hospitalitat, 
solament per una serventa més vella que ell. Penèlope ho ordena a Euri-
clea, la vella i fidel dida d’Ulisses. A Euriclea, li sembla tenir al davant 
Ulisses i mentre procedeix al rentament de peus una cicatriu sobre el 
genoll la posa bruscament davant la més alegre de les realitats: ets tu, 
Ulisses, fill meu! Ulisses imposa silenci a la vella dida, agafant-la pel coll, i 
Euriclea obeeix, continuant silenciosa el bany. Quan Ulisses s’adorm en 
el vestíbul, Penèlope es desvetlla d’un somni plorant i demana morir. Està 
molt trista perquè ha somiat que tenia Ulisses al costat del llit i se sent 
molt infeliç quan es desperta (Odissea XX, 56-90). 

 
ἀλλὰ τὸ µὲν καὶ ἀνεκτὸν ἔχει κακόν, ὁππότε κέν τις 
ἤµατα µὲν κλαίῃ, πυκινῶς ἀκαχήµενος ἦτορ, 
νύκτας δ’ ὕπνος ἔχῃσιν—ὁ γάρ τ’ ἐπέλησεν ἁπάντων, 
ἐσθλῶν ἠδὲ κακῶν, ἐπεὶ ἄρ βλέφαρ’ ἀµφικαλύψῃ— 
αὐτὰρ ἐµοὶ καὶ ὀνείρατ’ ἐπέσσευεν κακὰ δαίµων. 
τῇδε γὰρ αὖ µοι νυκτὶ παρέδραθεν εἴκελος αὐτῷ, 
τοῖος ἐὼν οἷος ᾖεν ἅµα στρατῷ· αὐτὰρ ἐµὸν κῆρ 
χαῖρ’, ἐπεὶ οὐκ ἐφάµην ὄναρ ἔµµεναι, ἀλλ’ ὕπαρ ἤδη.   
(Homer 2010-2014: IV, 41; Odissea XX, vv. 83-90) 
 
Traducció literal de l’autor de l’article: Però un hom té una desgrà-

cia almenys suportable, quan si bé plora de dies congoixat fortament el 
cor, però de nit el son el pren, el qual li ho fa oblidar tot, les coses bones i 
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les dolentes, després que ha tapat les parpelles. Però un déu sol enviar-me 
lletjos també els somnis. Aquesta nit en efecte novament un de semblant 
a ell dormia al costat meu tal com era quan partí amb l'expedició; a més el 
meu cor s'alegrava perquè creia que fos no un somni, sinó ja realitat. 

 
Traducció de Carles Riba: 
 
Comportívol és el mal quan es passen els dies 
sanglotant,  amb un cor espesseït de tristesa, 
i a la nit pren el son que fa oblidar tota cosa, 
bona i dolenta, així que les parpelles ens vela. 
Ah, el que és a mi, són funestos els somnis que un déu em desferma! 
Car anit ha vingut a dormir-me al costat un Ulisses 
com el que va partir amb la host; i el meu cor en tenia 
joia, creient que fos visió real i no somni. 
(Homer 2010-2014, XX, vv. 83-90) 
 
Què posen en relleu Penèlope, Ovidi i Ausiàs March? El dolor 

enorme de l'absència.  
 

Així com cell qui em lo somni es delita 
[...] 
Plena de seny, quan amor és molt vella, 
absença és lo verme que la guasta, 
si fermetat durament no contrasta 
e creure poc, si l’envejós consella. (Ausiàs March, poema 1) 

 
La tornada es pot aplicar literalment a Penèlope, als pretendents i 

als que li aconsellen de no esperar més Ulisses i casar-se. Penèlope ha 
somiat que Ulisses ha tornat i dorm al seu costat, i el somni la fa sentir 
encara més infeliç amb el record de la felicitat perduda. El valor afegit del 
poema 1 d’Ausiàs March a la tradició immediata, que havia elaborat i 
tipificat el motiu del somni amorós, és convertir-lo en cruel, perquè exa-
cerba el dolor insuportable que l'absència causa en l’amant. March no 
llegia Homer però havia assimilat la vena lírica del poemes ovidians sobre 
l’exili, que transmeten el turment implacable d’haver estat exclòs de la 
llar, dels amics i de l’esposa, que el somni fa falsament presents. 
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aut ubi decipior melioris imagine somni, 
     aspicio patriae tecta relicta meae. 

Et modo vobiscum, quos sum veneratus, amici, 
     Et modo cum cara coniuge multa loquor. 

sic ubi percepta est brevis et no vera voluptas, 
    peior ab admonitu fit status iste boni.1 

(Ovidi 1984-1985: I,27; Pòntiques, 1, 2, vv. 47-52) 
 

Traducció: ‘o bé quan m’enganya l’aparença d’un somni millor, 
contemplo les cases de la pàtria que vaig deixar. Ara sostinc una llarga 
conversa amb vosaltres, els amics que sempre he honorat, ara amb la me-
va muller estimada. Així, quan he experimentat un plaer breu i no real, el 
meu estat empitjora amb el record de la felicitat’. 

 
És el dolor insuportable de l’exili, això és de la llunyania, el que in-

teressà a Ausiàs March dels versos de la segona Pòntica d’Ovidi (Torró 
2007). Aquesta lletra mètrica, Ovidi l’adreçà a Paulus Fabi Màxim per-
què defensés el seu cas davant Octavià i obtingués el perdó o almenys la 
commutació de la pena (vv. 67-150); així ho recalca l’accessus medieval, 
d’on els vv. 12-16 del poema 1 d’Ausiàs March. En la primera part de la 
segona Pòntica (vv. 1-66), Ovidi relata els perills i les misèries de l’exili. 
El son no ofereix cap alleujament del patiment, ni cap respir (vv. 41-56); 
els perills convertits en somnis l’aterreixen i falsos somnis el fan tornar a 
Roma al costat dels amics i de la muller estimada, 

 
sic ubi percepta est brevis et non vera voluptas,  
peior ab admonitu fit status iste boni.  
(Ovidi 1984-1985: I,28; 1.2, vv. 51-52) 
   

Traducció: ʻAixí, quan he experimentat un plaer breu i no real, el 
meu estat present empitjora amb el record de la felicitat.ʼ 

March aprengué a desvelar el cantó amarg del somni d’amor llegint 
Ovidi. Vénen ganes d’establir ponts amb el somni de Penèlope, però no 
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sembla que Ovidi el tingués present en la segona Pòntica (Boyd 2017). 
Homer, emperò, li’n forneix un d’igualment colpidor, el fals somni 
d’Agamèmnon a la Ilíada, que havia evocat a les Metamorfosis:  

 
Ecce Iovis monitu deceptus imagine somni,   
rex iubet incepti curam dimittere belli; 
(Ovidi 1929-1932: II,54; 13, vv. 216-217)  
 
Traducció: ʻVet ací que, per advertiment de Júpiter, enganyat per 

la imatge d’un somni, el nostre rei mana d’abandonar el neguit de la co-
mençada guerra.’  

També és torbadora l’evocació dels somnis d’amor que Hero relata 
al seu Leandre absent en l’epístola que li escriu i que feia les delícies del 
públic del segle XV:  

 
Me miseram! brevis est haec et non vera voluptas,   
nam tu cum somno semper abire soles.  
(Ovidi, 1927: 113; 19, vv. 65-66).  
 
Traducció: ‘Pobra de mi, aquest plaer es breu i enganyós, que tu 

sempre sols anar-te’n amb el somni.’ 
El dolor de l’absència és el motiu universal que converteix un som-

ni amable en un somni enganyós que agusa la tristesa, el somni de la dol-
çor a l’amargor, del consol al desconsol. Aquests són els somnis de Penè-
lope, d’Ovidi exiliat i del poema 1 d’Ausiàs March. 

Pere Torroella, deixeble confés d’Ausiàs March, recorda el poema 
entre el Remedia amoris d’Ovidi en la lletra consolatòria a María López 
de Biu per la mort del seu marit mossèn Martín de Ansa (Torroella 
2011, II, 155-165; Torró 2007: 418-420). La consolatòria comença amb 
la sentència «Aquella cosa es perdida sin dolor que sin amor es poseída», 
i acaba dient: 

Aquesta parte del que vulgarmente llamamos vida no es otra cosa salvo un ca-
mino por a ir a la muerte, la cual muerte ocupa aquel que passamos, conduce 
aquel que fazemos, del avenidero certificada; e de aqueste pelegrinatge es aún la 
meatad robado del sueño; y en el restante, cuándo por recordança de males pas-
sados, cuándo por intento de los presentes, e cuándo por rezelo de los avenide-
ros, vevimos, si entre ellos bevir se puede, acompañados de tantas passiones e ta-
les que la muerte, la cual por la más grave juzgamos, como a un bien e fin de to-
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dos sus males desear se devría. E pues cualquier de mil accidentes e viles basta 
quitar la vida, devríemos no lamentar, mas festejando comemorar la muerte de 
aquel que virtuosamente la pierde. 
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erran Garcia-Oliver és un consumat medievalista, catedràtic 
sobre la matèria en la Universitat de València, i un excel·lent 
escriptor. Es pot bescanviar indistintament l’ordre de la frase o 
els qualificatius. Perquè quan publica treballs d’història medie-

val —en bon nombre— es posa en la pell de l’escriptor i quan escriu no-
vel·les, assajos o dietaris també exerceix de medievalista. Amb aquest joc 
de paraules només vull assenyalar que els llibres o articles d’investigació, a 
més de la part erudita que pertoca, de la dissecció del document, prèvia 
recerca habitualment laboriosa, i del complement bibliogràfic imprescin-
dible, tenen la virtut afegida d’una redacció treballada, de l’adjectivació 
escaient, de la frase acurada. N’hi ha que consideren el mèrit com un de-
fecte, perquè se suposa que l’historiador, quan actua com a tal, no ha de 
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fer concessions a la galeria literària. Cal usar —i millor abusar— del con-
cepte intricat i de la frase recargolada; encriptada i tot. Però moltes vega-
des sense la destresa del «trobar clus» dels trobadors. Fins i tot a vegades 
ens trobam amb un treball il·legible, que sembla fet per espantar la clien-
tela llegidora, d’altra banda migradíssima. (Una reflexió que apareix al 
llibre que comentam sobre allò d’escriure per a ningú, o per a un mateix, 
és aplicable a molts camps). Així mateix, quan Garcia-Oliver ha assajat el 
recorregut biogràfic d’un autor a partir dels seus versos, com ha fet i refet 
amb Ausiàs March, li han retret aquesta lectura historicista de l’obra 
marquiana, que se suposa que ha de quedar circumscrita dins els límits de 
la poesia. Una cosa són els versos i una altra l’autor, pensen, com si fossin 
dues repúbliques independents. Els poemes de March serveixen per a fer 
conscienciosos exercicis d’interpretació literària, d’esbrinar-ne fonts i in-
fluències, d’analitzar conspícuament els ritmes i les rimes dels versos, 
però no per a tractar de conèixer i entendre l’autor de carn i os que 
s’amaga (s’amaga?) rere el decasíl·lab, les passions que el movien, els an-
hels i les frustracions, les angoixes i els desencisos, el patiment... És per-
dre el temps, això, o fins i tot una imprudència? Ferran Garcia-Oliver 
també ho treu a col·lació, encara que de passada, en el seu llibre. En tot 
cas ho hem volgut comentar perquè tot plegat —estil i matèries d’estu-
di— forma part de la seva manera d’entendre el quefer de l’historiador, 
que també ha d’ésser un bon escriptor, d’una banda i, de l’altra, s’ha de 
preocupar per l’obra literària com una font més de coneixement històric. 
«Un dia —escriu—, un catedràtic em va retreure que com a historiador 
la literatura em perdia, volent dir que l’escriptura que practicava era més 
pròpia de la narrativa que no la d’una ciència com la historia. El retret, en 
honor de la veritat, el vaig considerar com un elogi». Com a compendi del 
punt de vista gremial en contrast amb el personal i propi —compartit 
amb altres, però segurament pertanyent al sector minoritari del gremi— 
no pot resultar més significatiu. 

L’altra cara de la mateixa moneda és el dietari que comentam. Des 
de fa anys l’autor s’ha endinsat en el terreny literari a través de la novel·la, 
l’assaig i el dietari. Els diferents premis que ha obtingut en totes tres par-
cel·les testimoniegen la seva destresa amb la ploma, ara posada al servei 
de l’àmbit narratiu. I una de les raons és, sens dubte, la lluminositat de les 
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imatges i la transparència de les idees. Apareixen els amics, però també 
els professionals del gremi amb qui ha tengut contacte o que han excel·lit. 
També la reflexió. Aquesta a vegades és personal: «En el meu haver els 
mèrits són exigus, però n’hi ha dos que no m’agradaria que em regateja-
ren: el treball i la generositat. He treballat com una mula i he donat, en el 
pla personal i col·lectiu, a mans plenes. Les tornes han sigut moltes vega-
des inferiors a les expectatives posades amb la millor fe del món. Però 
som presoners d’un destí, del qual un mateix és el màxim responsable. 
Sens dubte també d’altres hauran posat expectatives similars en mi i els 
hauré decebut. No soc cap àngel sinó un garbuix de contradiccions.» En 
moltes altres la meditació té un caire social, ampli. En un determinat 
moment llegim: «les reaccions britàniques entren dins del que podríem 
dir la dramatúrgia de la diplomàcia»: la frase no pot ser més impecable 
per definir l’habitual reacció anglesa cada vegada que a un exsoviètic, al 
servei de sa graciosa majestat o enemistat amb Putin, se li subministra 
una petita dosi d’urani o de metzina en territori britànic. (Cosa que els 
russos d’avui practiquen amb la mateixa solvència que els soviètics d’ahir). 
En parlar d’una visita a Conca fa referència a «l’autonomia, que potser no 
hi feia cap falta». Efectivament... Els congressos d’historiadors, a part de 
permetre coneixences noves i interessants i d’obrir camins són, també, 
«petits carrusels de vanitats». En efecte, també. En poques i precises pa-
raules es resumeix un pensament d’ampli abast. Podríem seguir. 

L’autor transporta als seus estudis històrics l’interès que sent pel 
personatge del carrer, el veí i la veïna amb qui comparteix la primera xer-
rada matinal, el botiguer que es mor, com Juanito el Nap, protagonista 
d’una d’aquestes històries que a vegades passen i que no contam perquè 
no ens prenguin per farsants. Són persones que rescata d’un anonimat a 
què els condemna la història —qui diu història diu present— que només 
contempla la figura coneguda, el mediàtic que sovint és tan inútil, social-
ment parlant, com impresentable a nivell personal. També al llibre hi ha 
un espai destacat, considerable, per als amics i col·legues per als llibres 
que ha llegit i les cançons que ha escoltat, pels viatges que ha fet. No in-
teressen, en canvi, la xafarderia i la xerrameca, allò que potser fa incre-
mentar les vendes d’aquesta mena de llibres. I, sobretot i exponencial-
ment, les d’un altre tipus de llibres, ja que saber intimitats i manifasseries 
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d’altri s’ha convertit en un esport nacional. I internacional. Un llibre 
d’aquest tipus, sobretot si el xafarder parla del «famoseo» a l’ús —un 
reguitzell de gent inútil— té l’èxit assegurat i la tertúlia garantida en mol-
tes televisions. La vulgaritat impera enmig d’una ximpleria que sembla  
—ho diré així per no fer una afirmació del tot rotunda— mai vista. Evi-
dentment aquesta porqueria que inunda la societat només s’explica pel 
grau d’estultícia que campa pel món. Bé, deixem-ho córrer perquè el lli-
bre que comentam va exactament pel camí oposat. 

Quan es parla d’algun personatge conegut (sempre dins els límits 
del que aquí entenem per «conegut») i se’l retrata, ens trobam amb 
l’«homenot» o la «donota» que n’ha fet mèrits sobrats i que Ferran Gar-
cia-Oliver va tenir la sort de tractar, poc o molt. Clar que no es tracta 
d’un famós que ocupi la portada de cap revista del cor. Però sí que 
l’ocuparia, si n’hi hagués, de revistes del cervell. Les caracteritzacions de 
Jaume Riera i de Josep Fontana, traspassats aquell any objecte del dietari, 
són una petita delectança intel·lectual per als qui també els vàrem conèi-
xer, personalment al primer —bé que escadusserament— i de moltes 
lectures al segon, a part d’un breu intercanvi d’amabilitats no fa massa 
anys (deu?) quan vengué a fer una conferència a Palma. En la qual, per 
cert, Fontana pronosticava, en plena crisi econòmica, un futur ben negre, 
però que, vist com han anat les coses, ara semblaria color de rosa. També 
les pinzellades que trobam d’altres coneguts comuns, com l’enciclopèdia 
vivent del Mateu Rodrigo Lizondo, un «savi discret», i alguns més tenen 
l’exquisidesa que qui sap dir amb les paraules justes allò que vol dir. Les 
mateixes, però en un sentit diferent, que aplica a un autèntic bluf espa-
nyol, com és Josep Borrell, una autèntica estafa intel·lectual d’aquestes 
que de tant en tant s’inventen a Espanya. (En el precís moment en què 
redact aquestes línies n’ha feta una de grossa, ridícul superlatiu inclòs que 
serà recordat, a Rússia). Qui diu Borrell podria dir el bluf també majús-
cul d’Alfonso Guerra, per no sortir del mateix partit, aquest que fa temps 
va arraconar la S en nom de la sagrada E. 

El comentari polític és present, inevitable en un que viu en un estat 
com l’espanyol que un servidor, per definir-lo suaument —a l’estat—, 
qualificaria de lamentable. Supòs que el dietarista ha de fer un esforç se-
lectiu per no convertir el dietari en una crònica diària de despropòsits, 
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insults i mala educació, nivell ínfim dels implicats, manifasseries, corrup-
teles grans i petites i, recentment, amenaces d’afusellar milions de perso-
nes (uep! pels qui tenen els mitjans per a fer-ho, que no són bromes) sen-
se que cap togat —un altre col·lectiu del qual ens reservam l’opinió, no 
fos cosa que...— digui ase ni bèstia. Part damunt tot destaca el relat de 
qui l’1 d’octubre del 2017 va viure en persona la salvatge violència policial 
a San Carles de la Ràpita. Aquest dia l’actuació esburbada del govern de 
Rajoy i d’aquella miniatura política (no em referesc a l’estatura) de So-
raya, juntament amb l’odi i l’acarnissament dels piolins, varen obrir una 
encletxa definitiva entre Catalunya i Espanya que s’acabarà de consumar 
el dia que al Principat tot allò «se sàpiga gestionar» adequadament. 

Les evocacions paisatgístiques o urbanes com els casos de Lisboa i 
Praga conformen una altra part de les pàgines del llibre. I les contínues 
al·lusions a les penes i penúries —amb qualque èxit intermitent— per les 
quals passa el nostre món cultural ens fan pensar allò de que per totes 
parts surten bolets. L’habilitat dialèctica amb què l’autor narra aventures 
com «La marató literària de l’equinocci» no té preu. En l’àmbit del medi-
evalista professional era pertinent treure a col·lació el llibre en curs de 
redacció, una obra ja publicada sobre el món jueu als Països Catalans 
medievals que té el doble mèrit —ara fem un incís molt breu sobre 
aquest estudi— de plantejar una insòlita panoràmica de conjunt sobre el 
tema (que sempre s’ha estudiat en relació amb un territori concret), que li 
permet veure com els calls reproduïen, «mutatis mutandis», els mateixos 
esquemes socials, econòmics, antropològics, etc. que la ciutat cristiana, i, 
d’altra banda, se centra en la realitat quotidiana, en la «vida» d’aquelles 
comunitats marginades però alhora imbricades en l’altra societat. Així, 
per exemple, dedica una inhabitual atenció a aspectes com els suïcidis, 
que potser es produïen en major nombre entre la comunitat hebraica, 
atesa la pressió a què estaven sotmesos els jueus, a tots els nivells, com 
totes les minories. Les notes que l’autor insereix al dietari sobre la matèria 
en són un tast. 

Les reflexions sobre l’«erudició», que avui sembla condemnada al 
baül dels records, o les confessions personals sobre l’escriptura confor-
men pàgines amenes per al lector atent a qüestions d’aquesta mena. El 
mateix ocorre quan l’autor comenta els dietaris d’algunes patums com 
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Josep Maria Castellet o Francesc Parcerisas, a través dels quals destil·len 
altres cappares de les lletres. Ell, per contra, dirà que en el seu, vora 
«aquella constel·lació d’homenots i donotes», hi apareixen «els seus amics 
i poca cosa més». En efecte, a part de la trobada, tan llunyana ja, amb 
Fuster, acompanyat d’Antoni Furió, en la qual per sorpresa apareix Rai-
mon, dels habituals contactes amb Josep Piera i altres poetes i escriptors 
(alguns dels quals no aconseguiren campar pel món literari com inicial-
ment semblava que farien), a part d’això, dèiem, és la seva opció. Perquè 
el món de Ferran, el de la persona i el de l’historiador, no és el dels grans 
noms, el dels personatges encimbellats de la història, sinó el dels petits 
herois de cada dia, els que lluiten i guanyen, a vegades, o sucumbeixen. És 
també el món dels subalterns, dels qui la societat deixa al marge, de les 
minories... També de les «minories nacionals», encara que en segons 
quins llocs no siguin tanta minoria, però sempre hi ha l’estat de la majoria 
—de la majoria en relació amb tot l’estat, s’entén— per esclafar-los, per 
ofegar anhels col·lectius justs i democràtics.  

Sobre tot això i més es destil·len els pensaments de l’autor. 
L’amistat, el pas del temps, que comporta malalties i defuncions de per-
sones estimades (ai, que comença a ser de dura la dècada personal dels 
seixanta, menys prodigiosa que aquella altra!), la pel·lícula de Paolo Sor-
rentino sobre una Roma íntima i decadent... La lectura del dietari és un 
plaer intel·lectual excitant i agraït per a qui cerca en un dietari no l’anèc-
dota banal ni el lluïment d’una vida més o menys transcendent sinó 
l’observació, l’anàlisi, la reflexió i l’experiència personal que transporta cap 
als interessos del lector. La ironia i l’humor acaben de condimentar un 
llibre de lectura amatent, però d’aquelles que millor que es facin en peti-
tes dosis, per a gaudir-ne millor. Un d’aquests llibres que sempre va bé 
tenir a mà, tant si un cerca la lectura evasiva, tranquil·la, com si cerca la 
meditació més transcendent, la recomanació de llegir una obra o un autor, 
o veure una pel·lícula, que no coneix. I per al lector que en faci totes dues 
lectures el privilegi serà absolut. 
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onec poques persones que tinguen l’energia i el talent 
suficients per poder traure en dos anys quatre llibres sòlids. 
No compte les conferències ni les ponències, els capítols de 
llibre, els articles, els pròlegs, les introduccions de llibres, les 

presentacions, les ressenyes, la direcció de tesis doctorals, la participació 
en projectes d’investigació ni tampoc l’activisme sociocultural. Antoni 
Ferrando, catedràtic emèrit de la Universitat de València, és un 
investigador infatigable —un bou de faena, que diríem a casa. I ara ens 
regala el seu darrer llibre, Llorente i Blasco Ibáñez. Entre la política i la 
literatura, que encara porta un segon subtítol que llegim en les pàgines de 
crèdits (a propòsit, sobretot, de la guerra de Cuba). Dic regala perquè, 
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com només saben ser-ho els grans mestres, Antoni Ferrando és una 
persona generosa tant des del punt de vista humà com també acadèmic. I 
en aquest llibre ens convida a fer amb ell un viatge per la cultura 
valenciana. 

En la quarta pàgina del volum llegim la dedicatòria que palesa els 
referents personals de l’autor. Dedica aquesta nova contribució a la 
nostra filologia a un familiar, el seu avi, que va fer la guerra de Cuba. En 
segon lloc, apareix el seu mestre, Manuel Sanchis Guarner, aquell que, 
quan entres al despatx de Ferrando a la Facultat de Filologia te’l trobes 
imponent en un quadre només obrir la porta; del seu mestratge, hores de 
conversa i amistat, segurament li ve la seua dedicació vital a la nostra 
filologia i, en especial, a la recerca en història de la llengua i l’interés per 
l’etapa que trobem retratada en el llibre. En darrer lloc figuren els altres 
destinataris de la dedicatòria i que constitueixen l’altre pilar del catedràtic: 
els deixebles i els companys de l’apassionant aventura que és investigar en 
la llengua i la cultura pròpia. 

Efectivament, el pròleg corre a càrrec d’un d’aquests deixebles que 
és, alhora, company seu al Departament de Filologia Catalana de la 
Universitat de València. Rafael Roca aprofita un emotiu i sentit relat 
sobre la relació inicial amb el mestre per introduir-nos en el paper dels 
dos protagonistes del llibre, Vicent Blasco Ibáñez i Teodor Llorente en 
les acaballes de la Renaixença valenciana. Hi sosté que, malgrat el que 
han conclòs alguns estudiosos, aquest moviment literari «no fou cap 
fracàs, ja que aconseguí sobreviure enfront dels qui no la desitjaven, dels 
qui en desconfiaven i l’entrebancaven» (p. 25). A més a més, Roca 
destaca la intuïció i la vista del seu professor per apostar decididament 
per l’estudi del gran patriarca de la Renaixença valenciana. 

El llibre que ressenyem acara les posicions dels dos grans escriptors 
i líders valencians de finals del XIX: Teodor Llorente, ja madur i defensor 
de la recuperació del valencià com a llengua literària, enfront d’un jove 
Vicent Blasco Ibáñez, defensor de l’adopció del castellà. Com a exemple 
d’aquesta polaritat, trobem, en una primera part, un exercici de contrast i 
comparació de la mirada política i literària d’ambdós escriptors davant 
del conflicte colonial d’ultramar. La recerca se centra en la confrontació 
política que es va reflectir en les pàgines dels dos periòdics que dirigien, 
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Las Provincias, el primer, i El Pueblo, el segon, durant el darrers cinc 
anys del segle XIX i en coincidència amb la guerra de Cuba. En concret, 
s’analitzen els poemes Cartes i soldat i Pro Pàtria (1897, revisats 
posteriorment per l’autor mateix el 1902 i 1909) de Llorente, i una 
nodrida selecció d’articles de Blasco Ibáñez, i també de Llorente, Félix 
Azatti i Josep Sanmartín en aquells dos periòdics. En les poesies, que van 
tenir un gran ressò en el moment i que fan gala d’una llengua natural, 
fresca i pròxima, Llorente es manifesta a favor de l’ofensiva militar del 
govern monàrquic espanyol i el patriotisme dels soldats que entreguen la 
vida pel país. D’altra banda, Blasco en els seus articles adopta un to més 
demagògic i vehement i, tot i estar a favor de la sobirania espanyola, 
critica que els rics se’n puguen alliberar i preconitza la substitució de la 
monarquia per una república per tal que es puga mantenir la colònia. La 
constatació d’aquests darrers arguments de resposta a Llorente consti-
tueixen una novetat en la recerca. 

En el llibre trobem, per tant, una aposta lúcida per aportar noves 
dades sobre aquesta etapa, una etapa que ha ocupat Ferrando en altres 
recerques prèvies i que també ha estat objecte d’anàlisi d’altres inves-
tigadors. Ara bé, l’autor eixampla i aprofundeix aquelles recerques i afig 
com a novetat, especialment, en la darrera part del llibre —concretament 
en el capítol 7—, «una perspectiva poc estudiada fins ara: els debats entre 
ambdós escriptors al voltant de la recuperació dels usos cultes del 
valencià, de l’elaboració d’una prosa de creació i de la construcció d’un 
model de llengua que servira per a la difusió de la llengua literària» (p. 28 
i 29) lligats, en bona mesura, al model que trobem en els poemes 
llorentins esmentats. 

A banda del capítol introductori, el llibre està format per sis 
capítols més. En el segon, assistim a un retrat breu, concís i directe del 
context polític i cultural valencià de finals del XIX marcat pel llorentinis-
me i ratpenatisme, i pel blasquisme. Com a historiador de la llengua, 
Ferrando no deixa de banda tampoc l’observació i el contrast amb la resta 
del territori catalanoparlant en aquest període. 

Els capítols tercer i quart examinen, en paral·lel i respectivament, la 
postura política de Blasco Ibáñez i Llorente davant la qüestió cubana. En 
el cas del primer, es fa un seguiment ben documentat i raonat amb textos 
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que retrobem complets en la selecció d’articles que ocupen la segona part 
de l’apèndix final (una norantena de pàgines!!!). Destaca, així mateix, la 
inclusió de fotografies i de caricatures publicades en l’època; de fet, en la 
pàgina 52 trobem reproduïda la mateixa il·lustració que hi ha en la 
portada i que representa «l’entrada de l’arquebisbe Sancha a València, el 
15 de juny de 1894, amb motiu del seu nomenament de cardenal, a lloms 
d’una somera blanca [...], que tenia com a cap el de Llorente; la somera 
anava arrossegada per un mico amb cap d’home, que bé podria ser el [del 
polític conservador] Silvela» (p. 51). El capítol quart, dedicat als 
postulats de Llorente, resumeix el punt de vista del líder ratpenatista, la 
bona relació amb Silvela documentada amb diversos textos llorentins i 
d’altres seguidors del polític. A més a més, aquest capítol aprofita com a 
introducció dels dos següents, que constitueixen un exercici d’anàlisi 
literària (capítol 5), per una banda, i del model lingüístic (capítol 6), 
d’una altra, dels textos llorentins en vers Cartes i soldat i Pro Pàtria que 
ocupen la primera part de l’apèndix final. Es tracta d’un treball minuciós 
que demostra que Llorente va assentar les bases de la construcció d’una 
llengua literària moderna, que hauria estat ben vàlida per a la prosa de 
creació, si l’hagués conreada. 

El seté capítol, dividit en quatre grans apartats, se centra de ple 
directament en les idees i les tries lingüístiques dels dos líders valencians 
de finals del XIX i s’hi demostra que, malgrat les diferències extremes que 
mantenien, acaben confluint en unes postures sobre el conreu del 
valencià que comporten el retard en l’aparició d’una literatura moderna 
en terres valencianes. En definitiva, a diferència d’altres territoris, «no s’hi 
donaven les condicions socials i econòmiques que ho hagueren fet 
possible» (p. 172). 

Així doncs, concretament, en les dues primeres parts d’aquest capí-
tol s’analitza la tasca de Llorente com a defensor de l’ús literari del valen-
cià, malgrat que només el conreà en la poesia, però no en la prosa, ni tan 
sols en les pàgines de Las Provincias durant la seua etapa com a director. 
S’hi explica la negativa de Llorente a escriure narrativa en valencià com 
una concessió a un discurs espanyolista hegemònic, que associava el 
conreu de la prosa a una alteració inadmissible de l’statu quo de l’espa-
nyol; Teodor Llorente, líder del partit conservador i director del diari 
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conservador valencià més prestigiós, no s’ho podia permetre. Alhora, és 
capaç de mantenir unes relacions cordials amb altres lletraferits valen-
cians, catalans i mallorquins davant de qüestions com l’estatus literari del 
valencià, allunyat del model que feien servir els autors de sainets i revistes 
satíriques, o bé l’ús de la denominació de llemosí per a l’idioma. «A 
mesura que passaven els anys intensificà els pronunciaments a favor de la 
convergència literària entre tots els pobles germans de llengua» (p. 119) i 
va acabar substituint aquesta denominació per circumloquis semblants 
als que malauradament encara sentim dir. Finalment, se’ns ofereix una 
descripció nítida i directa de les conseqüències dels ideals del 
llorentinisme —l’exaltació de la fe, la pàtria i l’amor, la idealització de la 
ruralia com a depositària de les tradicions del país i la no polització (en el 
fons política) del conreu literari de la llengua—, que no són altres que 
una aposta decidida per la normalitat cultural del valencià, que hauria 
d’haver dut implícit el reconeixement legal com a llengua institucional. 

El tercer ítem d’aquest capítol conté una nova dismitificació de 
Blasco Ibáñez, que ben prompte es debat en un «dilema personal entre la 
pressió del seu mestre [Constantí Llombart] en favor de l’ús del valencià i 
l’aspiració íntima a triomfar literàriament en castellà» (p. 136). D’altra 
banda, Ferrando fa veure que la crítica de Blasco als ratpenatistes, 
adduint que conreen una llengua arcaïtzant, és només un pretext per a 
justificar la seua opció oportunista pel castellà després d’unes primeres 
provatures en valencià. Cal destacar, en aquest sentit, l’edició filològica en 
l’apèndix de l’únic poema escrit per Blasco en valencià (pàgines 194-197). 
Precisament, la llengua de Cartes de soldat i Pro Pàtria era una 
demostració que es podia cultivar un valencià pròxim al registre 
col·loquial i correcte alhora. 

El darrer apartat ens fa veure que les postures de Llorente i Blasco 
Ibáñez sobre la qüestió de la viabilitat del valencià com a llengua per a la 
prosa de creació no eren tan distintes: el primer, després de lloar en 
diverses ocasions les novel·les de Blasco de temàtica valenciana, va optar 
per no conrear prosa creativa en l’idioma propi; el segon va descartar l’ús 
del valencià a partir del pretext que era un esforç inútil treballar per a 
restaurar-lo com a llengua literària —a banda de l’aspiració oportunista 
en favor del castellà. 
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Els raonaments ben documentats, les argumentacions i les 
exemplificacions justes i necessàries, l’aparat crític molt útil, una prosa 
àgil i llegidora i un estil ràpid i amé ens fan resseguir totes aquestes 
reflexions, notícies i dades revisades sobre un període tan important per a 
la nostra història lingüística, política i cultural com va ser la Renaixença i, 
en concret, els darrers anys del segle XIX i la trajectòria i els 
plantejaments de Llorente i de Blasco Ibáñez, dos personatges que van 
condicionar la vida política d’aquells anys i de tot el primer terç del segle 
XX. 
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dolf Piquer, professor titular de la Universitat Jaume I de 
Castelló, en La identitat narrativa valenciana en el segle XX 
s'embarca en un viatge odiseic per les lletres valencianes del 
segle passat i principis de l'actual. Aquesta és una investigació 

que ja havia abordat en publicacions periòdiques i col·lectives anteriors, 
encara que centrant-se en la identitat catalana en el seu sentit més ampli, 
en revistes com Cultura, Llenguatge i Representació o eHumanista, o en 
editorials de renom com IGI Global, Springer, Ed. Universitat Rovira i 
Virgili, entre altres. Ara bé, sens dubte, el llibre ací ressenyat és la conti-
nuació al seu llibre Narrativa catalana. Discurso y sociedad en la literatu-
ra del siglo XX publicat en l'Editorial Académica Española, al costat del 
qual crea un díptic complementari. 
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Abans d'entrar en el contingut del llibre i a causa de l'actualitat de 
l'estudi i de l'evolució dels autors que analitza, és necessari ressaltar la 
distinció que Adolf Piquer fa entre la noció clàssica de generació —que, 
en aquest cas, no es pot o no s'hauria d'utilitzar— i el context comú en el 
qual naixen i es desenvolupen els escriptors i que deriva cap a la coinci-
dència d'alguns plantejaments de les seues novel·les. 

Després d'una introducció en la qual s'especifiquen els objectius i 
les raons de la delimitació del corpus, el contingut del llibre es divideix en 
cinc capítols. En el primer terç de segle s'observa, sempre centrant-se 
temes locals, la indefinició estètica que oscil·la entre les tradicions romàn-
tica i realista encara vigents i, d’altra banda, els intents de modernització 
posteriors a la Renaixença. Així, encara que hi haja un desig tímid de 
modernització narrativa amb pinzellades modernistes, conflueix amb un 
realisme costumista lligat al món rural valencià i amb elements fantàstics 
i històrics heretats del romanticisme renaixentista. 

En el capítol titulat «Una aturada significativa» s'analitza el pano-
rama de raquitisme literari de la postguerra, les conseqüències del fran-
quisme en les lletres autòctones i la gradual represa de les publicacions 
amb el tardofranquisme i la Transició, fins a arribar a la suposada nor-
malitat de la fi de segle. Així, encara que a partir dels anys quaranta-
cinquanta la literatura torna als cànons determinats pels models del s. 
XIX, la llengua literària reviscola i se li intenta donar un caràcter de majo-
ria d'edat, com ocorre en el cas de Miquel Adlert i Noguerol i Martí 
Domínguez Barberà. És interessant l'esment especial que reben les dones 
de la cultura, com poden ser Maria Ibars, Maria Beneyto o Beatriu Cive-
ra, les quals, malgrat les restriccions per a accedir a l'esfera pública, van 
poder eludir, a vegades, la censura, precisament a causa de la seua margi-
nalitat. 

En aquesta segona meitat del segle es comença a veure la normalit-
zació de la llengua, primer gràcies als cursos de llengua dels anys setanta i 
després a la regulació de l'ensenyament que desemboca en la creació de 
nous subgèneres narratius, com l'infantil i juvenil tan ben aprofitats pel 
prolífic Joan Pla. Aquesta educació literària demostra que si es formen 
lectors infantils i juvenils valencians, també es forma el gust dels adults. 
Quant al final del segle, va suposar la consolidació d'un públic lector a 
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causa de l'alfabetització en llengua valenciana i, per tant, l'augment d'edi-
torials i publicacions. 

En els dos capítols següents, «Visions de conjunt» i «Aprofundi-
ment en autors», Adolf Piquer aprofundeix encara més en l'estreta relació 
entre escriptor i territori i continua abordant aqueix gran repte del segle 
XX, és a dir, la recuperació de la llengua amb funció literària. Quant als 
autors tractats, no es pot negar l'encert de la seua elecció, basat en el grau 
de protagonisme i respecte aconseguit per aquests en diferents públics de 
la literatura catalana: Joan Francesc Mira, Josep Lozano, Ferran Torrent 
i Isabel-Clara Simó. 

Finalment, en el balanç provisional es recapitulen totes les conclu-
sions parcials escampades al llarg del llibre, es reflexiona sobre els passos 
necessaris per a seguir avant amb l'educació literària i la creació i foment 
de lectors en llengua valenciana i s'ofereix una llista de lectures recoma-
nables que no té desaprofitament. 

A nivell personal, considere complit l'objectiu inicial del llibre de 
donar testimoniatge i fer un balanç de les fites aconseguides i les que 
queden per aconseguir en la literatura valenciana actual, a més de reubi-
car l'escriptor valencià entre els qui es dediquen a llegir i escriure en català. 
També estime encertada la valoració flexible de les generacions i de les 
produccions literàries d'escriptors l'evolució dels quals encara està per 
veure a causa de la proximitat de les dates analitzades. És per això que, 
tancar el període d'estudi en els 2000, hauria suposat una limitació im-
portant per a aquells escriptors que van aconseguir la seua maduresa lite-
rària en la primera dècada del segle actual però que igualment són part de 
la modernització formal de les lletres valencianes. 
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incansable Eugeni S. Reig ha publicat en internet el llibre 
Les nostres comparances, un recull de 3.500 modismes com-
paratius que, segons ens explica l’autor, es diuen (o s’han dit) 
al País Valencià, encara que cal afegir-hi que la immensa ma-

joria són comuns a bona part del nostre domini lingüístic. Per a accedir al 
lloc on està allotjat el llibre cal pitjar l’enllaç <https://reig.lletres.net/ 
comparances/>. L’accés és lliure i gratuït. 
 
1. SOBRE L’AUTOR 

El lexicòleg Eugeni S. Reig va nàixer a la ciutat d’Alcoi l’any 1942 i, 
a més del llibre que ens ocupa, és també autor de Valencià en perill 
d’extinció, Les nostres paraules, El valencià de sempre, El borum i els 
gospins –subtitulat El lèxic tradicional d’Alcoi en l’obra de Joan Valls 
Jordà: una aproximació– i Des del meu racó, tots llibres sobre lèxic va-
lencià. Però el senyor Reig, a més a més de lexicòleg, és també un gran 

L’ 
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dinamitzador cultural, com ho fa palès el fet d’haver creat Migjorn, llista 
de difusió en internet sobre llengua catalana, que va fundar el mes de 
juliol de l’any 2002 i que, des d’aleshores ençà, funciona de manera inin-
terrompuda i té més de cinc-cents membres, així com també el butlletí 
InfoMigjorn —revista virtual sobre llengua catalana— del qual, al llarg 
de set anys i quatre mesos —des de l’1 de setembre del 2008 fins al 31 de 
desembre del 2015— va enviar més de 1500 butlletins. Cal aclarir que, a 
hores d’ara, el butlletí continua ben viu perquè a partir del 2016 i fins el 
2018 el va editar i enviar des del Principat l’associació Xarxa de Mots i 
des de gener del 2019 l'edita i envia des d'Andorra el Col·lectiu 7Ciències. 

Encara que no tinc el gust de conèixer personalment el senyor Eu-
geni S. Reig, puc dir que el vaig conèixer literàriament l’estiu de l’any 
2000 —ja ha plogut, ja— quan vaig llegir en la revista Llengua Nacional 
el seu article «Ai que perdem el nostre senyal d’identitat més important». 
D’aleshores ençà he llegit molts dels seus articles i també els seus llibres, 
que tinc a casa. I el vaig conèixer virtualment quan, a darreries del 2010, 
vaig rebre un missatge electrònic seu en el qual em va demanar permís 
per a publicar en InfoMigjorn, a poc a poc, el meu llibre La parla de 
l’Urgell que jo m’havia autoeditat l’any 2002 i que ell coneixia molt bé. 
Amb molt de gust el vaig autoritzar a publicar-lo i ho va fer des del 21 de 
gener del 2011 fins al 20 d’abril del 2012, un capítol cada divendres. Tot 
seguit va publicar, també en InfoMigjorn i de la mateixa manera, el meu 
llibre Netegem i enriquim la llengua catalana i, quan va acabar la publica-
ció d’aquests dos llibres meus, em va publicar una quantitat considerable 
d’articles, alguns dels quals ja havien sortit en Llengua Nacional, en Vi-
laWeb o en altres publicacions en paper o digitals, però alguns altres eren 
inèdits. Tinc un record inesborrable d’aquells set anys llargs en els quals 
Eugeni S. Reig va estar el front del butlletí InfoMigjorn. 

 
2. LA GÈNESI DEL LLIBRE LES NOSTRES COMPARANCES 

L’autor ens diu en la introducció que l’ha escrit entre el 2 de maig 
del 2005 i el 6 de maig del 2019, és a dir al llarg de catorze anys que, po-
dem estar-ne ben segurs, han estat de feina constant i callada i que impli-
quen, com a mínim, unes vint mil hores d’investigació, d’estudi, de bui-
datge d’obres literàries, de recerca, de redacció, de dedicació completa a 
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l’obra, és a dir, de treball, treball i treball. En la ressenya que vaig fer del 
seu llibre Des del meu racó, que l’Ajuntament d’Alcoi va publicar a darre-
ries del 2019, vaig escriure, referint-me a l’autor, les paraules següents: 
«acaba de publicar un altre llibre que podria ser la culminació de la seva 
extensa obra. Llevat que encara en tingui més en ment, perquè el doll de 
la seva producció ha vingut amb ímpetu i amb contingut tan ric que in-
clina a creure que encara en pugui tenir reserves. Aquest llibre porta per 
títol Des del meu racó, amb subtítol Selecció d’articles, estudis i ressenyes. 
Des del meu racó, que suggereix la manera dels bizantins i dels benedic-
tins de treball silenciós, constant i ignorat, al fons del silenci de la cel·la, o 
sota un arbre ombrós, treball que ha conservat tresors de cultura i de 
saviesa i els ha transmesos a les noves generacions. Estil de sacrifici  poc 
agraït —i gens remunerat— però que ha fet un bé immens a la humani-
tat.» I ara ens ha sorprès gratament amb aquesta obra monumental que 
tanta falta feia i a la qual ha dedicat una part important de la seva vida, 
obra que ha tingut la generositat de publicar en internet de manera que 
tothom pugui accedir-hi de manera gratuïta. 

L’edició en internet de Les nostres comparances ha comptat amb la 
col·laboració de SoftValencià —associació creada per Softcatalà en 
col·laboració amb Escola Valenciana per promoure l’ús del programari en 
català al País Valencià en la variant valenciana— i de l’associació Roda-
Mots. L’artífex que ha fet possible l’edició ha estat Pere Orga —tècnic 
informàtic de SoftValencià— que ha fet una tasca impecable. El lloc web 
on està allotjat el llibre té un cercador que permet trobar el modisme 
comparatiu que ens interessa posant en el quadre de diàleg una paraula 
clau que estigui continguda en la comparança i, després, pitjant el botó 
«Cerca». També es possible trobar els modismes comparatius cercant-los 
un a un en les relacions que apareixen davall de cada lletra de l’alfabet, 
relacions que contenen tots els modismes que comencen per la lletra en 
qüestió. 

 
3. EL CONTINGUT DEL LLIBRE 

El llibre Les nostres comparances és un recull de 3.500 modismes 
comparatius d’igualtat (cienciós com un llaurador), de superioritat (més 
perdut que Caparrota) i d’inferioritat (montar menys que un boriol). 
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Quan pitgem l’enllaç per a obrir el lloc on està allotjat el llibre, 
s’obre una pàgina que té, en la part superior, les pestanyes: «Cerca», «In-
troducció», «Annexos», «Bibliografia» i «Crèdits». 

El botó «Cerca» és, com hem dit, el que cal emprar per a trobar els 
modismes comparatius que ens interessen. 

El botó «Introducció» ens mena a la introducció del llibre, escrita 
per l’autor, i que és de lectura imprescindible. El primer paràgraf ens acla-
reix què són els modismes comparatius d’intensitat: 

«Els parlants creem modismes comparatius d’intensitat quan vo-
lem expressar que algun ens —animat o inanimat, real o fictici, material o 
espiritual, concret o abstracte, natural o artificial— té alguna propietat 
—qualitat, habilitat, facultat, atribut, característica, virtut, defecte— i, 
per a aconseguir eixe propòsit, emprem el recurs de comparar-lo amb un 
altre ens que té eixa mateixa propietat de manera manifesta, és a dir, que 
és coneguda i admesa per tothom.» 

Més avall, l’autor ens aclareix per quins motius inclou en el llibre 
3.500 comparances que té la seguretat que s’usen (o s’han usat) al País 
Valencià, encara que la immensa majoria de les que recull també 
s’empren en diferents parts del nostre domini lingüístic. No recull, en 
canvi, modismes comparatius que no li consta que s’empren (o s’hagin 
emprat) en les comarques valencianes de parla catalana malgrat que sap 
que n’hi ha molts i molt interessants. Ens diu: «Jo, per desgràcia, no tinc 
els mitjans adequats per a recollir les comparances de tot el nostre àmbit 
lingüístic.» Ha inclòs, però, en l’annex 1, a tall d’exemple, una relació de 
comparances que es diuen en altres zones del domini lingüístic català, 
fora de les terres valencianes, però, això sí, aquesta llista és nomes una 
relació, sense definicions ni exemples literaris. 

Tots els modismes que trobem en el llibre inclouen la definició que 
ens explica amb exactitud i precisió quin és el seu significat (o els seus 
significats, perquè n’hi ha un bon grapat que en tenen més d’un) i, en la 
immensa majoria, trobem els llibres (vocabularis, diccionaris, reculls, etc.) 
que els arrepleguen. A més a més —i això és una cosa magnífica— una 
gran quantitat de comparances —les tres quartes parts de les recollides, 
aproximadament— inclouen exemples literaris que contenen el modisme 
comparatiu estudiat, exemples que, majoritàriament, són de literats va-
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lencians de la segona meitat del segle XX i començaments del XXI, però 
també n’hi ha molts d’autors catalans i d’altes zones de l’àmbit idiomàtic 
català així com d’autors clàssics. 

Les nostres comparances es va publicar en internet el 23 d’abril del 
2021, dia del llibre i, també, dia de sant Jordi que, a més a més de patró 
de Catalunya i de molts altres llocs com ara Aragó, Anglaterra, Grècia, 
Portugal, Etiòpia o Geòrgia, és el patró d’Alcoi, la ciutat nativa d’Eugeni 
S. Reig. El contingut del llibre és el que l’autor va enllestir el 6 de maig 
del 2019, moment en què va considerar l’obra acabada. Però cal tindre 
present que una edició en internet, a diferència d’una edició en paper, és 
una edició que està sempre oberta a tot tipus de canvis ja que l’autor pot 
afegir, eliminar o canviar tot allò que consideri oportú en el moment que 
ho trobi adequat. Per tant, seria importantíssim que els escriptors en 
llengua catalana feren servir les comparances contingudes en aquest llibre, 
sobretot aquelles que no tenen exemples literaris, i, després, li ho comu-
nicaren a l’autor a fi que pogués anar incloent-hi exemples nous. Hem de 
tenir en compte que la fraseologia lèxica és la part més dèbil d’una llengua, 
una de les primeres que s’hi perden. 

L’autor diu en la introducció: 
«Espere que tots aquests modismes comparatius apareguen reco-

llits en els diccionaris normatius i que els nostres escriptors els empren 
generosament en els seus escrits, tant els que usen habitualment com els 
que estaven adormits en el seu subconscient i també —per què no?— els 
que no han sentit mai i els són completament desconeguts. No oblidem 
que les llengües s’aprenen. La pròpia, també.» 

Només puc afegir-hi: Ita sit. 
 

4. ALGUNES COMPARANCES SIGNIFICATIVES 
En la lectura de les comparances contingudes en el llibre n’he tro-

bat algunes que m’han semblat especialment interessants. Vull ressaltar-
ne només cinc a tall de mostra. Seria impossible posar totes les que són 
interessants perquè acabaria copiant el llibre sencer.  

 
Bo com la mel de catem 
Molt bo. 
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La paraula catem és una deformació de Ca Telm que era el nom 
d’una botiga que hi havia en l’Alcoi del segle XIX la qual tenia fama de 
vendre una mel molt bona. 

 
Costar més que la presa de Calp 
Costar de fer alguna cosa molt de temps, molt d’esforç o molts di-

ners. 
Fa referència a un fet ocorregut en el segle XVII quan uns pirates 

barbarescos atacaren Calp i s’emportaren 302 calpins que costà Déu i 
ajuda recuperar-los. Va costar molt temps, molts esforços i molts diners. 
En aquest modisme, la paraula presa fa referència al fet de prendre els 
calpins com a presoners. 

 
Deixar com un ou que sua 
En sentit real: deixar a algú paralitzat, pàl·lid, amb una suor freda 

pel cos, a causa d’una impressió molt forta. En sentit figurat: deixar a algú 
gelat a causa d’algun esdeveniment sorprenent o d’alguna decepció. 

Aquesta comparança ja l’empra el religiós ontinyentí del segle 
XVIII Lluís Galiana en la Rondalla de rondalles. 

 
Ert com un ciriclosi 
Referit a una persona: tibat, estirat, orgullós. 
L’autor ens explica que la paraula ciriclosi  va ser emprada pels va-

lencians per a denominar diverses espècies vegetals del gènere Verbascum. 
 
Més collons que l’egua de Barça 
Referit a una dona, «que té un caràcter fort, dur, enèrgic» i també 

«que té sang freda, tranquil·litat, capacitat d’autodomini, davant de situa-
cions adverses o molt desagradables». 

La paraula Barça d’aquesta comparança és el malnom d’una família 
de Sueca, però l’autor aprofita l’avinentesa per a fer un estudi molt in-
teressant d’aquest vocable. 
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5. MÉS SORT QUE UN GOS QUE S’OFEGA 
A aquest modisme comparatiu li dedico un apartat propi perquè el 

trobo especialment interessant ja que l’autor ens diu que «s’usa per a ex-
pressar que algú té una sort sobtada, inesperada i immerescuda.» I afig 
que «s’aplica, de manera especial, a qui té una sort repetitiva.» Aquesta 
definició és la que correspon al significat que aquest modisme comparatiu 
té en la llengua viva i que l’autor coneix molt bé del seu parlar tradicional 
d’Alcoi. En canvi, el Diccionari català-valencià-balear —en l’entrada 
sort— ens diu, equivocadament, que significa «tenir mala sort», és a dir, 
exactament el contrari de la veritat. El Diccionari de sinònims de frases 
fetes, de M. Teresa Espinal, el Diccionari normatiu valencià de l’Acadè-
mia Valenciana de la Llengua, el Diccionari de fraseologia (segles XVII-
XXI), de Joaquim Martí Mestre, i el  llibre Espigolant dins l’antigor: re-
franys i dites de la nostra terra, de Jaume Alzamora, es limiten a copiar el 
que diu l’Alcover-Moll. L’autor ens diu que el significat que donen a la 
comparança aquests diccionaris és completament fals i tot seguit escriu: 
«Açò ens demostra que, si no coneixem el significat d’una unitat lèxica 
determinada (paraula, locució, frase feta, dita, refrany, etc.), hem de pre-
guntar-lo a les persones que la coneixen de la llengua viva, de la llengua 
heretada.» I, després, referint-se a les comparances «tenir més sort que 
les bruixes», «tenir més sort que els que assoten» i «tenir més sort que els 
que pengen», també recollits en el DCVB i definides com «esser molt 
sortat», diu: «És evident que un gos que s’ofega no té gens de sort. Tam-
poc en tenien gens les dones que eren acusades de bruixes, ja que, per 
regla general, les cremaven. I tampoc tenen gens de sort els que són pen-
jats ni els que són assotats. Totes aquestes dites nostres no semblen molt 
lògiques, ara bé, hem de tindre present que diem «més sort», no «menys 
sort», «manco sort» o «més poca sort». Tindre més sort que qui no en té 
gens, és tindre’n molta. De tota manera no sembla molt encertat, per a 
expressar la idea de tindre sort, dir que se’n té més que algú que no en té 
gens. Crec que seria més adequat dir que se’n té més que algú que en té 
molta. La dita castellana equivalent, «tener más suerte que un tonto», 
també va en la mateixa línia i tampoc sembla gaire afortunada, però to-
thom accepta que significa ‘tindre molt bona sort’ i ningú s’encaparra a 
dir que significa el contrari. Les dites que ha creat el poble hem 
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d’acceptar-les tal com les ha creades i amb el significat que els ha donat i 
no hem de qüestionar-les ni modificar-les.» 

 
6. EL LLIBRE EN PAPER 

Com he dit més amunt, l’edició del llibre en internet la trobo molt 
ben feta i estic ben segur que és —i serà— molt útil als professionals de 
la llengua (escriptors, correctors, traductors, professors, etc.), però, pot-
ser per la meva edat, per a mi, un llibre no acaba de ser un llibre si no està 
imprès en paper i degudament enquadernat. Desitjo que ben aviat pu-
guem gaudir d’aquesta obra en paper. 

 
7. LA DEFENSA DE LA UNITAT DE LA LLENGUA CATALANA 

L’autor s’ha manifestat sempre com un gran defensor de la unitat 
de la llengua catalana i això ens ho fa avinent tant el que escriu en els seus 
llibres i en els seus articles com el fet d’haver creat la llista Migjorn, de la 
qual és coordinador i moderador des de fa dinou anys, així com el butlletí 
InfoMijorn que va enviar cada dia a més de deu mil adreces electròniques 
de tota l’àrea lingüística catalana durant més de set anys. Ara bé, com a 
estudiós, divulgador i defensor dels parlars tradicionals valencians, per a 
ell, la unitat de la llengua catalana significa coneixement, respecte, consi-
deració i estima i no significa pas docilitat, submissió, sotmetiment ni 
servilisme. Considera que els valencians han d’emprar, preferentment, les 
paraules que tradicionalment s’han dit en valencià que, molt sovint, són, 
precisament, les formes patrimonials catalanes ja que, en molts aspectes, 
els parlars valencians són més conservadors que els parlars del Principat 
que presenten una quantitat considerable de formes més evolucionades. 
Per això usa faena en lloc de feina, perquè la forma faena, usada des de 
sempre en tots els parlars valencians, és la primigènia, és a dir, la més an-
tiga, mentre que la variant formal feina és conseqüència d’una evolució 
posterior, encara que també és molt antiga. 
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Aquest exemplar, 
corresponent a l’any 2021, 
ha estat maquetat a Altea:  
a tocar de la Mediterrània, 

que és la mar que permet navegar 
fins a les platges d’Ítaca. 



 

 



 

 

 


