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ment a A. Hundó, que •'autoritzi 1'accA« a manuscrits exclosos dt 
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paciència i simpatia. 

Què haig de dir dels professors i professores, tant de la Univer

sitat Central de Barceloní, con de la de Hadrid-Alcalà, de la de 
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em suggerí el tema de la recerca; a A. Garcia Gómez, qui em donà 

una sèrie d'orientacions que resultaren imprescindibles; a Garcia 

Oro, qui em donà valuoses indicacions sobre qüestions paleogràfi

ques: a R. Lorenzo i iva Castro, que m'orientaren davant lectures 

dubtoses; a A. A. Nascimento, qui s'encoratjà a adreçar d'ara 

endavant els seus tieballs envers tècniques codicològiques; a 

Antón Santasarina, qui es permeté emprar els mitjans informàtics 

dels quals disposa l'ILGA; a Jordi Redondo i a la pacient Rosa 



López 1 Priato fia han raviaat 1'original 1 t tota alt ooapanys i 

ooapanyea úm la Unív«raitat da Santiago da CoapoateU, que» a'han 

animat 1 ajudat, á tota alia aoltaa gradea. 

Hi ha, paré, duaa persones qua no vull deixar d'eaaentar, les duaa 

a'han fat costat an tot aonent i, aanaa al seu suport, no hatfuia 

estat possible arribar a aaorlura aqueste» línies: són al aau 

Director, Vicenç Beltran, qua a h a dadioat taa*s» consells i 

preocupacions, i Javier Bufalur qua a'ha ajudat an l'elaboració 

dala programes qua a'han servit par editar al rspertori i, con 

all, a tota la aeva faailla qua a'ha guanyat al oai. 
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«lit 

O.1 Motivaoió. latat é* le queetló 

Tot filòleg a*ha enfrontat alguna vagada aab la necee«itat de lo-

¿alitaar ala eanuacrit« o lea adiciona oxi«tanta d'un determinat 

text. Si e« tracta d'un autor recant, «eapre podrà aoceJir a la« 

edición« aab una certa facilitat reviaant ola «Book« in print» 

dala (üvereoe païaoe. Si l'autor pertany a l'època contemporània 

i publice -co»a aolt freqüent- diveraoa eeerita a la preaau^que no 

ban aatat recollit« desprès an una publioaci^ antològica, coeenoa-

rà a trobar-aa aab dificultat« par accedir a la totalitat dala 

texto«, però aab la conaulta da laa heeerotequea podrà ¿aabé reu

nir al eaterial. Avui din lea biblioteques -fina i tot la« 

e«panyole«- diepoeen da tecnología avançada«: ordinadore, oonne-

xiona aab baaea da dadea, oerveia do teleaàtioa, cataloga por ai-

orofitxoa i d'altre«, qua s'actua!itaen periòdioaaent. Aqueste« 

innovadona a'apliquen noraalaant ala fona aodarna; ea?auradaaent 

aneara no s'ha generalitsat una catalogació d'aqueat tipu« par ala 

fona antic«*. 

* Aetualaont a la Biblioteca de la Oniver«itat do Barcelona* 
capdavantera en taeque« d'inforeatitaació deia fon«, «'està 
realitaant la catalogació deia iepreseoe antic«, fina ara aenee 
repertoriar, i a'han realltaat proves de oatalegació da »anueorit« 
(concretaeent «'ha fet la fitxa del núeero 1, el Llibrm d*ls Fmits 
de Jauee I) però la catalogació dele «anu»crit« «eabla que no 
«'«aprendrà «entre quedin altre« fona aenee Inventariar. 
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io por alxè que el medievalista no o« beneficia normalment d'a-

«uestes innovacions oatalogràfiques i ha de oonfcrmar-se aab ola 

vell« métodos. Si vol conèixer quines són loo diversos versions 

que oo conserven dol text que estudia, haurà do recórrer -en el 

aillor dolo caaos- a la consulta d'una bona edició critica, r 

d'algun eatudi aobre la seva transmissió textual on es faci esment 

do les fonts documentáis, o be accedir ala diversos oatàlego do 

fons bibliogràfics antics quo estan publícate, si la tasoa quo vol 

©aprendre és la de fer una edició d'un text poc conegut.* 

Aquests catàlegs daten generalment de finals del segle XIX o de la 

privara aeitat del XX,* i és evident que elc «anca actualitsaoló. 

D'altra banda no hi ha unitat en el mètode de descripció eaprat, i 

per tant no tots aquests catàlegs ofereixen el oateix tipus d'in

formació. He« de tenir present taabé que en aquests anys s'han 

produït importants moviments do fons -a causa de guerres, robtto-

1 Pel que fa e l'estudi de variante s*assagen, cada vegada 
méa, mètodes informàtics adreçats a determinar l's tassa dels 
manuscrits, En aquest sentit vegeu los comunicacions presentades 
en el Col·loqui sobre ¿a prmtimum da* oréinmtmmr» dmm* im critique 
an texres, tingut a Paris el mos do març do 1976 (od. de Joan 
Irigoin i Gian Piero Zari, Paris, 1979). També s'apliquen mètodes 
informàtics als repertoris de manuscrits, cas del CatáJooo-ladice 
dm Im poesia «Ta cmncionmro dvl simio X¥ do Brian Dutton. Vegeu 
taabé Emile van Balberghe i Dirk van don Au wee lo, ^Catalogues de 
manuscrits et oixiinateur. A propos d'un répertoir« des manuscrits 
de droit romain». Scriptorium, XXIX, 1975, vol. 1, p. 111-115. 

* Per als catàlegs impresos dels manuscrits do les principals 
biblioteques, vid. Ouglielmo Manfre, Ou i dm biblioçrmficm ser çli 
itudmnti éi imttmrm a fiiosofim m 1i mmmiMtmrot Napoli, 1976, 
concretament les páginas 91-116; pel que fa a los biblioteques 
espanyoles vid. els que cita Faulheber on mibiiomrmphy of Old 
SpmniBh Tmnt*, Med i«on, 1984, 3a. ed., p. 323-333 (B00ST3). 
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ris, oto.- quo impliquen la desaparició ais o menys fortuïta de 

llibres valuosos. On altre problema quo es presenta os la seva 

«anca d'accessibilitat ja que no s'han reeditat. Generalment a 

Espanya no és fàcil trobar una biblioteca universitària que dispo

si de tots els catàlegs fins ara publicats.1 

Dins 1'ambit de l'hispanisme, diverses obres han vingut a omplir 

aquest buit d'informació, com són la Bibliomrmf- dm ¡m lítmrmturm 

hispànica de J. Simón Dies," font d'innombrables referències a ma

nuscrits i incunables i obra de consulta inexcusable, malgrat que 

no fa esment de tots els manuscrits existents. Altres llibres més 

recents són els repertoris publicats per Dutton,* Frenk* i Steunou 

- Knapp," pel que fa a la pommim dm cancionero, el de Faul haber* 

1 A. Petrucei en ¿a dmscr irionm dml wmnozer itto. Storim, 
probivi, modmllí, p. H comenta: «La situasione mondial* delia 
descrisione pubblica dei mancaoritti soprattutto in scrittura 
latina è lungi dall' eosere soddisfacento; pocho nasioni, fra cui 
la Francia, l'Inghilterra, gli Stati üniti, possono vantarsi di 
una catalogazione a stampa quasi completa dei propri fondi; in 
alcune altre nasioni la situasione è assai peggiore...» 

* Madrid, 1953 (la. edició). 

* Brian Dutto». op. cit. 

* Margit Frenk, Cor pug dm im mntioum Urica popular hi Spa
niern (siglos XV ml XVllf, Madrid, 1987. 

* J. Steunou i L. Knapp, timliomrmfim dm ¿OM cancioneros 
cmstmllmnos dml tifio XV y rmpmrtorio dm tus jéttjrot poético*, 2 
vol, Paris, 1975-1978. Vegeu també Ch. V. Aubrun, clnventairo dos 
sources pour 1'étude de la poésie oastillane au XVe sieole», £*tu-
diot dmdicmdo* m 0. *. Hmnéndmz Fidml, 1953, IV, p. 297-330, Ma
drid; C. B. Bourland, cThe Onprlated Poems cf the Spanish Cancio
neros in the i.M. Paris», ñmvum Hitpmnimmm, 1909,XXXI, p. 541-547; 
J. Gonzales Cuenca, «Caneloneroc manusoritos del Prerrenacimien-
to», *m*i*tm em Utmrmtmrm, 1978, XL, p. m-215 i A. Mussafia, 
cPer la bibliografia dei Cancionero* spagoi'oli», Dmuktchriftm» dmr 



per a la literatura cantellana i el i« Conoheff» per a la oatala

na. Tote« aque«te« obre« «ón i »portant«, vénen a omplir una 

llacuna notòria, però tenen també les «evo« omissions, coa lea que 

s'assenyalaran en «que«t treball. Donat 1*abtat d'aquests pro» 

jactes, no és possible als seus impulsors d*accedir a la consulta 

directa de tots eJs fons refereneiat« i, en noabroses ocasions, 

els cal projectar i'execució d'aquest» reculls a partir d'informa

cions de segona mà. Es treballa emites vegades noces sobre els 

catàlegs de les biblioteques, o sobre els fitxers, en el millor 

dels casos, i això pot donar lloc a confusions o a què es donin 

informacions inexactes.* Totes aquestes obres són, ara per ara, 

l'ajut més gran que té el filòleg, en estar fetes inb criteris 

rigorosos i científics.* 

Per a la literatura francesa és inexcusable recórrer a l'obra de 

Kmi%mriich*n Akmdrwi* der Hi*s*nschmft»n in ffie», 1900, p. 1-24. 

* B00ST3. 

1 B. J. Conchefí, Bit"iofrmphy of Old Cmtalmn T*Mt*, 
Madison, 1985, (B00CT). 

"N'és exemple 1'Arxiu del Palau Recasens. A aquesta 
biblioteca fa referència el B00ST3 com «Arxiu del Palau», dada 
que, sense cap precisió més, fa de molt mal trobar quina és 
realment ?.a biblioteca de referència. Done« bé, el llibre del 
Palau Recasens citat al BO0ST3 es perdé a la guerra civil. Ho es 
diu res, in canvi, de l'únic manuscrit en llengua castellana que 
es va recuperar. 

* Paradigmàtic del seu interès i del seu caràcter dinàmic és 
el cas del B00ST3, que té exhaurida la tercera edició, 1 l'equip 
del qual treballa ja en l'elaboració d'una quarta, que contindrà 
unes dues mil fitxes més que l'anterior. Vegeu les lormes editades 
recentment destinades als seus col·laboradors: Oi. B. Faulhaber-
A. Gómez Moreno, Morses «era el r ST4t Madison, 1986. 
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R. Bossuat*. a i'Histoir* littérmir» ém la Franc»,m als diversos 

repertorio d'inoipits,3 a los obres sobra ta poesia francesa a 

Catalunya,* als catàlegs publicats da les S'̂ ves biblioteques* i a 

la bibliografia de la literatura francesa que es publica periòdi

cament;* per % la literatura italiana, a les nombroses col·lec

cions d'obres antigues7 o bé a la col·lecció de catàlegs de bi

blioteques." Per a la literatura provençal tenia la vella obra de 

Pi llet, acabada per Carstens i publicada al 1933,* i taabé els 

* R. Bossuat, Manual bibliographiqum dm la littérature 
française du Hoymn Mgm, Melun, 1951. 

* Tono 1 - Paris 1735 -. 
3 á. L&ngfors, Lms tncipits dms poémms français antérimurs 

au xvi simclm. Mépm-toirm bibi:oçraphiqu*, Paris, s. d.; J. Sonet, 
Repertoire d'incipit des pnére* en ancien français, Genève, 1956; 
K V. Sinclair, Frmnch devotional tmmts of thm Hiddlm Agms, 4 
Liblfographical manuscr ipt Guide, tfestport-London, 1979. 

* Pagès, A. La poésim française ma Catalogue du XÍIim siècle 
a la fin du XV*. Toulouse, 1938. 

* G. Manfre, op. cit. p. 104 i 160, 

* Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft, 
Band. I, 1956-1958, Band. XXV, 1987 (Begründet von Otto Klapp, 
bearbeitet und herausgegeben von Astrid Klapp-Lehrmann), Frankfurt 
am Main. 

7 F. Zaabrini, Le opmrm volcar i a stampm dm i smcoli Xíll m 
XW, Bologna, 1884; S. Morpurgo, Supplmmmnto coa gl i indici 
generali de i capovmrsi.,., Bologna, 1929; A. Tenneroni. lnizi di 
antichm pomsim italiana rmligiocm m mor al i, Firanse, 1909 i les 
obres de F. Carboni, Incípitario dalla lírica italiana dmi smcoli 
X111-X1V, 2 vol, Città del Vaticano, 1977-1980, incípitario drnÜM 
lírica italiana dmi smcoli XV-XX, 3 vol, Città del Vaticano, 1982. 

* G, Manfre» op. cit., especialment pp. 9S-97 i 148-154. 

* Alfred Pi llet i Henry Carstens, Mibliomraphím dmr Trouba
dours, Halle, 1933. Vegeu el que comenta sobre aquest treball ?. 
Zufferey, Ñmchmrchm* linçuistiqums sur Im* chansonnimrs provmn-
çauM, 1987 p. 7 n. (Zufferey, *mchmrch**ï. 
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clàssic* llibres ée C. Brunei» i de 1. Bart*oh,» I una aotualtt-

sada bibliografia dels cançoners provençals citada per Eufferey.* 

Quan l'estudiós vulgui accedir a una obra general que faci refe

rència a totes les literatures rowan i que«, acudirà al Srméria* 

dar romaní seh*n Litaraturan da* Mttalaltar* f* inestimable obra de 

conjunt; perè si bé és cert que M tracta d'una obra cabdal, també 

ho és que no s'ocupa de manera aassa específica dels »anuscrits i 

que la seva publicació, tot i estar solt avançada, no s'ha comple

tat encara. 

En resuB, poca cosa tenia si el que volea és inforaació sobre els 

manuscrits que avui dia es conserven a les biblioteques del món. 

Ens manca el catàleg de catàlegs que posés a l'abast del romanista 

tota la informació possible sobre els manuscrits que l'interessen: 

un recull que examinés acuradament tots els fons, tant aquells que 

estan catalogats coa aquells que no es coneixen i que donés totes 

les dades d'interès immediat. Són aohs els probleaes que fan que 

aquest sigui un projecte utòpic, gairebé impossible, en les condi

cions actuals de treball (escasetat de mitjans humanr, materials i 

econòmics). 

1 Clovis Brunei, Bibliograph.a da* manuscr its iittérairm* an 
ancian prownçml, 1935. 

• Karl Bartsch, Grundriss zur Geschieht* dar Provmnzali*-
chan Litaratur, Elberfeld, 1872. 

* Zufferey, Macharchas, p. 349-362. 

* Heidelberg, en ours de publicació. 
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Is olar que l'ideal seria un repertori que alhora que proporcionés 

informació sobre les obres conservades -autors, títols, incipits, 

explicits, edicions, estudis, etc.- donés també informació sobre 

les característiques codicològiques dels manuscrits que ens ban 

arribat, però el que ens és més urgent és disposar d'un repertori 

general que doni una informació, el més completa possible, sobre 

el que hi ha a les nostres biblioteques i en quines condicions 

està. Després ja vindran els estudis de detall »obre aquells ma

nuscrits que tinguin més interès. En resum: primer ens cal saber 

amb absoluta certesa què és el que tenim, de quin material dispo

sen ara -i encara- les nostres biblioteques. 

Aquesta necessitat és la que ha donat peu al projecte del reper

tori general. Is una tasca que obliga a revisar manuscrits ja 

descrits, per tal de comprovar si tot és correcte o si s'oblidà 

alguna cosa en fer la descripció, i aquestes feines no sempre do

nen fruits suficientment equiparables a les hores i l'esforç que 

cal dedicar-los. 

0.1.1 Intenció d'aquest treball 

L'estudi que ara es presenta va iniciar-se com una contribució al 
projecte del repertori general. La reoarca, inpulsada pel Frof. 

Carlos Alvar, pretenia establir un inventari general dels fons 

manuscrits conservats a les biblioteques espanyoles, a partir de 

l'estudi directe dels materials. Un treball d'aquest tipus, per 



la seva amplitud, deaaiiava ooordinar an nombre elevat de col·labo

radors que ala diverso«? centres investigadors de 1'ist at espanyol 

s'ocupessin d'escorcollar ela fons de les biblioteques. Per donar 

efectivitat ea pensà que cada persona s'ocupés del» fonr de la se

va pròpia ciutat. 

Aqut •« prasatita 1*estudi de lea biblioteques barcelonines, que ha 

deaostrat la utilitat de la recerca general proposada, en localit

zar textos inèdita i d'altres completament o parcialment descone

guts. 

Ils límits que e» pr.acipi s'assenyalaren per al repertori foren 

de quatre tipus: materials, lingüístics, temporals i d'ubicació. 

Això vol dir que el material sotmès a estudi es limitava als ma

nuscrits oue, pel que fe a la llengua, fossin escrits en qualsevol 

de les llengtle? romàniques, llevat de la catalana,1 que fossin 

copiats abans de l'any 1500 i que avui dia es conservessin u bi

blioteques barcelonines. Aquests limits que s'han seguit escrupu

lós amen t i formen el títol -potser una mica Jl*rg~ d'aquesta tesi, 

seran objectí? de comentari tot sefuit, abans d'entrar a explicar 

la metodologia emprada. 

1 Vegeu el perquè d'aquesta limitació a l'apartat 0.2. 



0.2 Abast i li«its do la reoeroa 

No cal insistir massa en els avantatges que per realitzar un es

tudi suposa tenir un accés directe, de primera mà, als fons a 

estudiar; donada la impossibilitat material d'ocupar-se alhora de 

tots els manuscrits conservats a Catalunya, es decidí aplicar 

l'estudi A aquells manuscrits conservats a la ciutat de Barcelo

na.1 

En un principi es limità l'estudi als manuscrits, deixant de banda 

els incunables. Els estudis actuals de ccdicologia ens demostren, 

cada dia més, la importància de seguir els moviments dels manus

crits a la vella Europa" i revelen com són d'importants les danès 

que ens proporcionen els còdexs oonservats per aclarir-nos con-

* Val a dir «ue s'inclou un manuscrit que avui no es 
conserva a Barcelona, nó a Sant Cutfat del Vallès; es tracta d'un 
còdex del Palau Reca «is, arxiu que era abans a Barcelona i que 
art estè dipositnt a la Biblioteca del Casal Borja, de la Compa
nyia de Jesús, a Sant Cugat, essent aquesta Túnica excepció feta 
pel que fa a la delimitació de l'àmbit geogràfic al qual s'aplica 
1 * estudi, 

a Vegeu les actes del Coloquio sobrm circulrnción ém còdicms 
y escritos mntr* Europm y It* Pininsrlm #n iot siglo* VlII-XHi, 
pelebrat a Santiago de Conpostela, ei setembre de 1982 {universi
dad de Sant i aro de Compostela.. 1988). 
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ceptod sobre l'aotivitftt dels escriptoris medievals,1 sobre la 

Kobilitat dels volums a traven del territori europeu» que de vega-

des ens parlen explícitament de les relacions culturals entre les 

diverses nieions. 

51 repertori general, a fer a nivell de tot l'Estat, voldria reco

llir, és clar, totes les llengües romàniques, pevò s'havia prss 

el criteri de no repetir feines, i pel que fa a l'eitudi dels ma-

nuscrits catalans, s'havien considerat dues línies d'investigació 

en curs. 

Prisi rament els treballs del Prof. Pere Bohigas, qui va emprendre 

-ja a l'any 1926- l'elaboració d'un repertori general dels manus

crits catalans. Nombrosos articles són fruit d'aquesta iníciati-

1 Seria de gran interès aplicar elj métodos de treball de 
Léon Guussen, que arrenquen dels treballs de Jenn Nailon, Pmléo-
qrmphi* romminm, Madrid, 1952 -que canviaren la direcció dels 
estudis codicològics- als fons procedents dels escriptoris 
•onàrfcics catalans avui dia conservats a 1'Arxiu de la Corona 
d'Aragó, de la mateixa manera que seria interessant estudiar aixi 
els manuscrits originaris ue l'escriptori alfotisi. Vegeu L. 
Oilirsen, L'txprnrtis* ¿#* *critur*B médié¥ai»3, Rmchmrch* a une 
method» «y#c »ppiicmtíon è un manuscrit du XI» sièclmt Im Lrction-
nmirm ém Lobbms, codex Bruxrllmsis, 180Í8, Ga^d, 1973, (citat L. 
Gilissen, L'mMpmrtítm) especialment el mètode que es descriu a les 
p. 15-54. Vegeu també el treball de Iiio Ornato, «Pour una 
sémiologi© paléographique et une histoire de l'écriture», Scripto
rium, XXIX, num. 2, 1975, ,». 175-234, qui reflexiona sobre 
dUersoi aspectas del mètode proposat per 1*investigador belga. 
Destaquen també eis estudis del Prof. A. A. Nascimento sobre el 
fons d'Alcobaça dipositat avui a la Biblioteca Nacional de Lisboa. 
Interessa tavbé el llibre de Manuel C. Días y Días, Litros y 
lib:*ríms »n ¡m Riojm mlto.*diival, Logroño, 1979 i els diversos 
articles de N. R. Keer, sobre els cepistes, el fenomen de la 
còpia, les biblioteques i els col·leccionistes de llibres, 
aplegats al vclu» ió©*» Collector* mnd Ltbrmr ¿es. St'idims in thm 
n>dx*v»i Hentmçt <©d. Andrew Q. Hatson), London 1985. 
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va,1 i algina d'ell* han ootat reoentaent rooditatt.* Aqueste 

tasca, ooMüçada pal Prof. Bchigaa, lia »atat continuada pala 

responsables da la sooció do aanusorits da la Biblioteca da 

Catalunya. 

ïn segon lloc, el fet %u« «'acabés da publicar, a» el «oaent 

d'iniciar aquesta teal, «1 repertori d« B. J. Conoheff.» Dayant 

d'això aeablà oportú deixar da banda 1'»studi dala aanuaerlt« aa 

llengua catalana. 

Aqueuta liaitació pel que fa a la 1lengua, va plantejar una aèria 

de probleaea en la eeleooió del Material a estudiar, ie evident 

que fou el provençal la priaera «llengua poètica» eaprada per la 

lírica a Catalunya, i que aqueata poesia anà, progressivaaent, 

«desprovencalitzant-se» i «catalanitsant-se», fina que s'aconaegui 

arribar a una «odes d'expressió poètica que pode« considerar coa 

plenaaent catalana. Dina d'aquest procos «a distingeixen diversas 

«tapes i és aolt difícil establir un tall, una frontera clara i 

* ell repertori de aanuaorita catalana», tstuéis OmivmrMitm-
ri§ Cmtaimn», XI, 1926, p. 121-130; «Bl repertori de aanuaorita 
oatalane. Nisaló a Anglaterra», ib. Ill, 1SÍ27, p. 411-457; «El 
reporteri de aanuaorita catalana, eatat de lea recerques (1926-
1928)», ib. XIII, 1928, p. 530-535; «SI repertori de aanuaorita 
catalans de la Fundació Patxot, aissió de Faria, BN (1926-1927) I. 
Me, en llengua catalana», ib. XV, 1930, p. 92-139, 19*»-230; ib. 
XVI, 1931, p. 82-111, 213-310. 

* Pere Bohigas. Sobrm umnuscrits i bibliotmqu»s, Barcelona, 
1985. 

* BO0CT. Aquest repertori no ét§ tant complot coa s'«operava; 
hi aanquen referències a noabrosos textos d'interès que espero« 
que entrin a foraar part del corpus an noves edicions. 



definida entre l'ú» d'un provençal oatalanitsat i oi d*un català 

provençalltsat. 81 M tractava d'estudiar només oi« textos no 

catalans, què s'havia do fer aab ois cançoners? Por reaoldre 

aquest problema semblà que 1'única solució possible ora aquella 

que ens donava la tradició. Així, no s'han considerat coa «pro

vençals» els posaos on català aprovençaiat continguts on el Cmmço-

»•r ¥mam-M^alú (Hs. ?, 8 i 9 ds la Biblioteca do Catalunya), 

perquè pertanyen a una tradició textual ja distanciada dols troba

dors. Si en aquests reculls es copia alguna poca dols trobadors 

anomenats «clàssics», os noces a tall d'antecedent liric. Taapoc 

no es citen els poeo.es del Cmnconwrmt é* MipoU (Ms. 129 do la 

Secció de Bipoll de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó).1 Recordé» quo 

1 Vegeu Pa*sim cmtaimnm 4mi ». MÏV. Cdtció i estudi 4ml 
Cmnçonmrmt dm Ripoll, Lola Badia, Barcelona, 1983. En aquest 
treball són tractats àmpliament diversos probleaos relatius al 
Cançonermt coa só« la seva importancia dins la literatura catala
na, coa nexe d'unió entre «1'acabament de l'època clàssica de la 
literatura occitana (...) l'últia dels trobadors antics [i ois] 
priaers poetes de l'escola trobadoresca catalana a les darreres 
dècades del s. XIV» (p. xi); el problema lingüístic «uns poetes 
que, coa veurem, tot i la seva catalanitat de soca-rel, pretenen-
amb èxit desigual- d'expressar-se en la aateixa llengua que van 
fer servir Quilloa de Cabestany i Cerverí» (p. xii), cel nostre 
cançoneret és escrit en la llengua habitual de le poesia calaña 
del XIV i començaments del XV: un suposat provençal trobadoresc 
que m realitat es català fortament ocoitanitsat»; la data de 
composició (rebutja tant la hipòtesi de Rubió -primeres dècades 
del s. XIV coa la do Riquer -d. 1346-), situa els personatges 
citats al poema en*-re els anys vint-i-cinc i cinquanta «Al 
coapilador, doncs, li tocaria d'haver fot el seu treball on una 
data no gaire allunyada dols anys que hea esaentat. No hi ha res, 
però, que impedeixi de pensar que alguns poemes peden ser més 
antics i remuntar-se, por exemple, al tombant del segle, si no és 
que l'absoluta catalanitat no dissimulada do la llengua ens fa 
creure que són d'una època ja una mica distanciada de la dels 
darrers trobadors catalans clàssics.» (p. 146); alhora que proposa 
com autor dels dos tra-?tadets, compilador del cançoner i autor 
d'alguns dels poemes, un monjo qui probablement «fos un clergue, 
potser regular, tal com va suggerir Jordi Rubió i'any 1949; això 

http://poeo.es


apareix m un d'olis el te»a de la aalaonjada, aliè a la temàtica 

tradicional de la poesia provençal. 

També era possible considerar «provençals» aquells poemes que ha

vien concorregut a les Justes de Tolosa,* però això podia ésser 

molt discutible, perquè si bé tenia uns quants testimoni« que fan 

referència a poeaes presentats . Toloea, molts dels que podriea 

descartar per no tenir-ne cap podrien molt bé haver-hi participat, 

sense que avui dia en tinguea noticia. D'altra banda, si es vol

gués incloure els poetes que anaren a les Justes de Tolosa, hau

ries de veure perquè no fer esment taabé dels que concorregueren a 

les Justes de Barcelona, i tornariem a trobar-nos aab un problema 

a l'hora de decidir quins poetes incloiea i quins no. 

ts per això que s'ha pres el criteri de la tradició, i noaés es 

tractarà coa a provençal un sol dels cançoners barcelonins: el 

Cançoner Oil (Ms. 146 de la Biblioteca de Catalunya) qie ens 

transmet una sèrie de peces que, tot i que foren copiades per una 

mà catalana, podem entendre coa provençals. Es considerarà, 

doncs, que el Cmnçonmr dm ÑipoJi clou un periode i que a partir 

explicaria la seva faailiaritat aab els autors religiosos (...) 
Aixi, doncs, un clergue, probablement aonjo, de l'extrem nor-
oriental de Catalunya, procedent de l'antic regne de Mallorca, va 
completar versemblantaent entre els anys vint i cinquanta del s. 
XIV les A#fi*s dm Trotmr de Jofre de Foixà aab dos traotadets 
sobre mètrica i un recull de divuit o més pormes lirios de caire 
trobadoresc, algun o alguns dels quals són poss.blenent seus» (p. 
1S2). 

1 Als quals fa esaemt Zufferey a la s^/a Bibliogrmphi* dms 
po*t*M »rovmmçmix dm* XiV ©t XV sièoles, l·líl. 
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del capellà de Bolquera tenia Ja 1'escola oatalana de poesia, quo 

presenta una tradició manuscrita diferent de la provençal, cosí bé 

assenyala Zufferey: 

Aussi bien du point de vum de 1'étude linguistique que de 
oelui de la critique de texte, il eat ©xtrèmement important 
do ne pas confondre les chansonniers catalans qui nous out 
conservé des piece« provéngales avec les chansonniers proven-
çaux qui ont été executés en Catalogue.* 

S'exclouran de l'estudi els poemes en català aprovençalat aplegats 

al Cmnçonmr Vrgm-Aguiló al Cmnçonmrmt dm Ripoll i els citats a les 

Limys d'mmors, considerant que pertanyen a una escola poètica Ja 

catalana. No es farà enaent tampoc dins del repertori a un poema 

del rei En Pere, que presenta solucions proverçaJs." 

La limitació temporal ha estat fixada, per convenció, en l'any 

1500, en considerar tots els còdexs copiats al llarg de tot el 

segle XV, abans de lu difusió generalitzada de la impremta. ffs 

aquesta, doncs, una data escollida de manera arbitrària, que 

coincideix amb el límit temporal triat per altres repertoris.* Is 

dóna el cas que un dels manuscrits catalogats a la Biblioteca 

Universitària i Provincial com del i>. XV, s'ha comprovat que 

pertany al s. XVI. Per això se l'exclou del corpus del repertori, 

però, donat que es tracta d'un text poc conegut, es trobarà la 

seva descripció a la «Part III. Estudis», juntament amb una 

* Zufferey, Rmchmrchm*, p. 227. 

• Reproduït per Marti de Biquer, Històrim dm Im iitmrmturm 
cmtmlmnm, I, p. 538-537. Cap dels poemes del rei Pere citats per 
Riquer apareix al BOOCT. 

• Vegeu per exemple el BOOCT, p. vii. 
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justificació da perquè M corrafeiX la data dol cátale«. 

^ h _ á — - " •• * - • « * • • — . . -*• **-
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0. S Metodologia 

0,3.1 Seleooió de I M dades a recollir en «I repertori. Establi

ment d*un formulari de treball 

Abans de començar l'estudi dels materials calgué establir un qües

tionari bàsic que es pogués aplicar a tota els »anusc?rits.» 

Els principis que inspiraven el projecte d'aixecar un repertori de 

fonts manuscritos, per a tot el pais, eren els d'unitat i d'econo

mia, de manera que no perillés 1'abast inicial proposat, el con

cepte d'un projecte global i unitari, en voler abastar massa. Les 

dades que es volien recollir eren les mínimes i imprescindibles 

peí tal d'oferir una informació de primera mà i actualitsada de 

les fonts manuscritos, seguint el criteri d'altres repertoris con

temporanis. 

Davant la informació que consideraven altres inventaris," es reco

llien també els incipits i explicits dels manuscrits, a més de 

dades referides a la decoració dels volums. 

En poc temps es pogué disposar d'aquestes dades pel que fa als 

manuscrits barcelonins, i davant dels resultats obtinguts i de 

* Vegeu-lo a l'apartat 0,3,8 Documents. Document 1. 

a Com ara el BOOSTS. 



1'exten»ió -baataat reduïda- del oorpue objecte d'eatudi,a al 

frof. A. Coaiea Mot «no indicia que hi havia eltrea aapcotee iapor** 

tanta que convindria taabé regf5.strar en el repertori. Aixi calgué 

Mplant»1*r-te el fonaulari inicial donant-hi entrada a dadea que 

no tf'nr/ieti considerat abana. Mo ea podia, pare, no perdre de 

vista al »arc general on haurien d'incloure'« ela resultats «e-

aolita per aquesta recerca particular, 1 lea aerea finalitats. 

S'havia de donar una inforaació aée àaplia, d'acord, però sense 

pretendre una descripció de tipus codicclògio. Ara bé, lea sug

gestions provocades per lea iecturea i per lea aaables iudioaciona 

d'alguna especialistes, eren aolt difleila de resistir i fou així 

que ela plantajaaente d'aquest treball anaren aée enllà de le« 

parquea, però rigoroaes. propostes inicial«. Aniawva a far un es

tudi aés exhaustiu el fet que el corpus a estudiar era reduït (una 

cinquantena de còdexs) i el tractar-se d'un tipus de aetodologin 

aolc poc earprada en relació ala aariuscrits de la baixa edat 

aitJana, sobretot per als que contenen obres en llengua roaenç. 

S'obvia un non nou aab unes »magnifiques espectatives d'aprenentat

ge i aquest va ésser el caai prea. 

Ara bé, s'havien d'establir unes llaitaciona. Hi havia una aèria 

de dadea iaprescindiblea, que aeablaven de totea totea inexcusa

bles i, en canvi, n'hi havia d'al tree que eren atenys iaportants i 

que seiablà aillor oejetre, per no convertir el treball proposat en 

una feina inabastable. 

1 Sempre des del punt de vista dels Na. barcelonina. 
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fotre totee lee formes ée «catalogació» possible«, es trià una ejus 

s'apropava eoIt a la que Pctrucci» anomena <I1 catalogo somma-

rio»,* i així es redante un formulari bàsic de treball* que rooo-

Uia tota une sèrie de dades essencials.* Constava de cinc parts 

diferenciades: una primera de dascripció físics externa, una sego

na 4« deseripeié interna» una tercera que considerava els elements 

decoratius, una quarta d'observacions generals i una cinquena que 

recollia les notes bibliogràfiques. El aodel de forsulari així 

dissenyat s'aplicà a tots els Manuscrits estudiats." 

1 Op. cit. p. 87-88. 

* Coincideix taube amb aquelles dades triades per fer una 
catalogació de manuscrits de dret rosa aab ordinador per Gero 
Dclezalek, ¥»r*micht»i* der Hmndscht liten tum römischer Recht bit 
1600, Frankfurt mm Main, 1972. La descripció de cada manuscrit 
inclou: l. On asterisc si el manuscrit ha estat examinat per l'au
tor; 2. el nom de la biblioteca; 3. la signatura; 4. les antigues 
signatures si és el cas; 5. l'origen (antics posseïdors); 6. el/ 
el;; copista/tes; 7. el nombre de folis; 6. la matèria suport de 
l'escriptura; 9. i 10. el format; 11. el pala d'origen; 12. el 
lloc d'origen; 13. la distribució dels quaderns; 14. i 15. la da
tació; 16 i 17 l'indicació del text; 18. l'autor; 19. el títol; 
20. l'incipit i 1'explicit, 21. indicacions sobre les glosses; 22. 
indicacions especifiques per els conti Hm i 23. la bibliografia. 
Vegeu la ressenya publicada per imile van Balberghe i Dirk van 
Auweele a Scriptorium, XXIX, vol. 13 1975, p. 111-115. 

• Veure el Document 2. 

* També es tingueren presents les «Normes per a la descrip
ció codicologic© dels manuscrits», redactades per Pere Bohigas, 
Anscari M. Mundó i Amadeu-J. Soberanas, Bibiiotmconomim, m'm. 77-
78, 1973-1974, j . 93-99, reimp. Barcelona 1977, i l'article de 
Gilbert Ouy, «Cessment rendre les manuscrits médiévaux accesibles 
aux chercheurs?», Codicolàgica, 4, ittait Héthodologiquts, Lei
den, 1978, p. £—58. 

• De fet els repertoris actuals •*inclineu tots vers un 
Toodel d'aquest tipus, com per exemple les fitxee-model informatit
zades de la Biblioteca de la Universitat, que recullen: 
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la plantejà taube inicialment la possibilitat d'aplicar en la des

cripció deia »anuicrito IM mètode- codicològic exhaustiu, però ai 

el tipua Ú9 repertori que es pretenia fer, si lea característiques 

deia Bateriala, molts d'ella còpies de tipus, diguem-ne, «perso

nal», aconsellaren enfocar en aquest sentit la recerca, Recordem 

qua aquesta linia d'inveatigeció treballa aobre fona sortits d'es

criptoris monàstica i que tot estudiant ela trete» comuna: lea re-

flures, 1'angle d'escriptura, etc. arriben a poder individuar la 

procedència dels còdexs 1 fins i tot a identificar el o ela copla-

tes autors del volum. * Poquissimb dels manuscrits estudiats pre

sentaven reglura, caixes «arcades, forats, etc., i per tant no 

seablà oportú aplicar-los un aètede que noaéa donaria resultats 

d'interès en un noabre limitadissim de casos. A »és a »és, s'ha

via de tenir present que 1'objecte de l'estudi t a oferir un re

pertori de manuscrits que recollís les dades més importants que 

poden interessar el filòleg i, especialment, el romanista. Si 

durant aquest treball s'ebservava la presència de manuscrits que 

Nom de la Biblioteca i signatura 
Autor [dades aobre la seva vida, anys de producció etc., si 
és el cas] 
Títol, lloc de copia, copista, data [si existeix colofó es 
copia aquí], dimensions 
Nombre de quaderns, nombre de fulls per quadern, numeració, 
alteracions de la numeració, tipus de lletra, nombre de lí
nies per pagina, dimensions de la taca d"«scripture, notes, 
decoració (i aquí s'inclouen els reclams), miniatures, cap
lletres. 
Bibliografia. 

Vid. L. QUissen, t'««parti**, 
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peguessin interessar des del punt ds vista oodioològio, sra svi-

dentaent important asssnyalar-ho. 

Cal insistir, però, en si fst ops no disposen ds treballs ds con

junt que estudiïn materials tardostedieval« i que els Mètodes ea-

prats en els còdexs llatins d'origen monàstic dels s. IX-XII no es 

paàtm aplicar a i*estudi de manuscrits ~dlguea~me laics- en llen-

gua romanç dels a. XIV-XV 

is notori que la paleografia coa a ciència auxiliar de la filolo

gia naixé vinculada a l'estudi dels manuscrits grecs.1 Els textos 

llatins taabé ban rebut una gran atenció per part dels codicò-

legs,a si aés no perquè en l'alta edat mitjana els centres de 

produoció de llibres de l'occident europeu -evidentment en llatí-, 

vinculats tots ells a monestirs, iapriairen a les seves obres 

trets distintius que avui en dia declaren el seu origen, la seva 

trajectòria a través dels anys i, simultàniament, coa foren la vi

da i els pensaments dels homes que fa molt de teaps els crearen. 

1 Pensem en la v«»lla obra de Bernard de Montfaucon, Palamo-
çrmphtm çrttmcm, siwm dm ortu et proçrmstu littermrum grmmcarum, 
Paris, *7O0. 

* Es pren la denominació genèrica de coéicologim per estal
viar aquí la discussió terminológica 1 de camp d'actuació que es 
dóna entre codicologia, codicografia, paleografia, bibliografia, 
«te, i en emprar-la es fa referència a l'estudi dels tres aspec
tes que assenyala S. luis al seu »easel dm codicoíogim, p. 23: 1. 
Arqueologia del llibre manuscrit, en tant que pertanyent a un 
conjunt o col·lecció; 2. Tecnologia del llibre 1 3. Estudi del 
llibre coa a fenoasn cultural complex. 
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Coa Ja a ha avançat, M I diapoaasj d'obre* da oonjunt qua eatudilin 

tota ala aepeutee d'intarèe pal ejue fit §¿1$ oòdax producta ala aa— 

flea XIV I XV. lla alt Jana d« producció IM» canviat; l'aacriptori 

aonaoal Ja no ocupa al priaer I Aale pla da 1'atañólo, ara hl I M 

algú sia qua neceesita Ilibraa, Ilibraa qua aban« noaée aran lar-

praaolndlblaa par a la coawnitat da aonjoa, obligate par la «eva 

regla a llegir-loa 1 aarvir-aa'n an la aava 

da l'aeafioid da lee univ»r«itata, la pràctic* da la lliçó llegi

da, aab la conaegüent gloeaa dala textoa, fa qua tant awatraa atm 

aattadianta aa poain a copiar Ilibraa -o a fer-loe copiar- par al 

aau úa peraona1. II llibre éa ilafit, anotat, gloeaat, poro no 

perd al caràcter d'ob Jacta preció«, un poc sagrat. H a exeaplare 

que servien par a la copia, llogat» par peciea,» ion autentifícate 

pala responsable« univaraitaria. « través d'aquest« controla aa 

volia evitar la tracció a la paraula escrita -que era alhora 

penssjaent i ciència. 

Tenia, donee, qua a l'únic centra da producció de Ilibraa fina a 

aquell aoaent, l'aacriptori eon te*i, n'afegeixen l'ceetacionero» 

pereonatge autoritaat per la universitat par exercir la taaca da 

llibreter i que sovint disposa dal aau propi tallar de copistes; 

l'estudiant qua aa copia ala textos, el burgès benestant o els no

bles que gaudeixen de la literatura o d« la filoeofia i que, de ve-

1 Sobra les pecios vegeu J. Destres, L» eacia émns les 
manuscrit* umvrsitmrims aa if/If« et *U XI¥" siècle, Paria lt88, 
i al recant treball da J. Bataillon, te »r##%c?Je» éu Jivre 
uni¥9rsitmri» mu Heye» Afe. fxeeaiar et eecie, Parla, 1988. 
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vegades, copien ells Mateixes un text, o ei amen oopiar a un 

criat, a utt secretari o a na copiats professional -que seran so

vint noses d'església.* Són ela colofón» als principals transáis-

•ore d'Infóramelo»« aobie aquests copistes o-aeionals, però de 

vegades ée l'estil mateix de la copia el que ena parla de la 

1 Hi ha documentació sobre aquests professionals de la co
pia, (vegeu, £• I irr* mu Move» *##, Konique Peyrafort, «L'essor 
des atelier!» laïes (XII*- XV» siècl-»)», p. ?l~?i). Documents pro-
cedmts de la Corona d'Aragó testimonien coa eren lea relacions 
entre el copista i qui encarregava la còpia; dels contractes da
vant notari conservats es desprèn coa ein copistes oferies* ala 
seus clients «ostres de les seves diverses caligrafíes, qualitat 
dels aaterials, de les il·lustracions i altres particulars (oca el 
teaps de còpia previst) que feien variar el preu de la copia i que 
constaven escrupulosaaent als contractes. Sanenis i Sivera, Bi-
bíiogrmfi» vlrnci*nm, p, 9-10» transcriu un d'aquests contractes. 
Fel seu interès reproduïa aquí uns fragmenta: 

Con vengut es entrt« l'onrat rel ig loa frare Franchasen Maresae, 
prior de Portaceli, de una part, e aossen Pere Cardona, pre
vere, de la vila de Liria, de la part rltra, sobre lo libre 
de Vita Xrispti ape11at del Cartoxa, lo qual el dit «essen 
Pere deu scriure en pergaaine de cabrita per a obs del dit 
prior, en la foraa següent- (...) mossèn Pere es tengut de 
scriure e continuar lo dit libre o volua de semblant letra 
coa es la que Ha donat per mostra (...) es tengut scriure e 
donar acabat lo dit volua scrit entegraaent, de bona tinta e 
vermelló a lea rubriques, dins .XII. mesos priaervinents, 
comptadors del dia següent que al dit aossen Pere sera liurat 
lo original e queerne per començar e continuar la dita obra, 
ab pauta o retgladora de fust ab la qual ha de retglar los 
dits quaderns (...) promet lo dit mossèn Pere Cardona, que 
durant lo dit temps no empararà altra obra fina que aquesta 
sia acabada, e si per ventura dins los dits .XII. mesos no la 
haurà acabada, que ala prea e eatiga en un loch tancat fina 
haja acabat la dita obra segons se pertany, si donchs malal
tia no 1*haurà empatxat. 

Com s'ha vist aqueat contracte especifica que els aaterials suport 
(paper o pergaai) els fornif qui encarregava la copia; si això fos 
generalitsable, s'hauria d'anar aolt en compte a l'hora d'adjudi
car a un determinat copista ? esoriptori tardoaedieval obres simi
lars pel fet d'estar escriten aab el aateix tipus de paper. 



identitat dal s«y autor.* 

Coa conseqüència d'aquest interès dala latos pels 1libras es pro

dueix una diversificació dala centras de copia. Hea perdut aque

lla uniformitat tue suposava l'univers tradicional i tancat de 

l'escriptori aonàstic. Què hea de fer ara? ¿De quines dades ens 

pode« servir per identificar la procedència d'un llibre? Ca« es

tudi genèric no ha provat fortuna en aquestes aigües tèrbolea. En 

el present treball no es troben revelacions màgiques, potser noses 

una proposta de aètode d'estudi. Es donen, però, una aèria ds da

des, reproduïdes de la aanera ¡sée objectiva possible Potser d'a

quí una anys, aab l'experiència que ea pugui acumular, un equip 

d'especialistes ?ugui foraular un aètode que faci parlar aquesta 

manuscrits tardomedievals. 

On cop fetes aquestes obeervacions, cal comentar aab detall lea 

dades que s'han pres en consideració en fer la descripció deia 

manuscrits. 

0.3.2 Descripció externa dels aanusorits 

' On peraonatge acostumat a la redacció de documents 
sotarir.j va fer una copia del Livro ém JOMÉ de Arimmtmim, i 
seguin les seves convencions professionals cada nou foli l'inicià 
amb una caplletra, com ai de l'inici d'un document es tractés. 
Vegeu el estudi d'aquest curió« manuscrit, publioat per A. A. 
Naacimento, «Hábitos tabaliónacos nua manuscrito literario. 0 
Livro <*• J0*é é» Arimeteia», Jfoe#»a#*e a M. *. ¿«es, vol» 1, 
Bolttim ém FiloJogt», 10, 1SS4, p. 119-120. 
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LOA priaoros dados a considerar eren, non do la biblioteca diposi

tària dol text i signature actual, i aquelles que ens informaven 

de los seves característiques físiques «os importants, coa orón ol 

nombre do folis totals i tasibé dels ocupats per l'obra; tipue de 

numeració, pagines en blanc, guardes, folis arrencats, noabre de 

columnes del text, aesuros de la taca d'escriptura, tipus de ro

ll igadura, dimensions dol volum, i estat de conservació. Aquesta 

enumeració suaària s'h« de completar aab algunes precisions. 

0.3.2.1 La matèria suport do l'esoriptura 

0.3.2.1.1 II pergamí 

S'han trobat manuscrits on porgari 1 en paper, alguns dels quals 

combinen ambdós materials. En el cas del pergamí, generalment es 

f» esment de les característiques del primer full (pell o carn) en 

els quaderns. Res no es diu del tipus i color dol pergamí,1 ni 

tampoc del seu gruix.* Aquestes dades són molt interessants pel 

* No ha semblat massa rellevant fer la distinció entre un 
origen animal o un altre (chert« vituiinm, emprin*, mon tonina, 
ovinm o d'altres), més oi tenim present que do vegades només 
l'examen sota el microscopi pot donar llum sobre el seu origen. 
is clar que una llarga experiencia on l'estudi del pergamí, 
1'haver-ne vists molts, dóna a l'especialista competència sufi
cient per determinar-lo només amb l'observació directa del mate
rial. Aquesta qüestió, oca d'altres que comentarem tot seguit, 
queda compresa dins dols aouo més irntediats toaos d'estudi. 

* Per bé que existeixen en el comerç microaetreo per a 
aquesta finalitat, no os plantejà l'oportunitat d'emprar-los. 



que fa a manusorits altomedievals, perquè es vinculen a les 

tècniques ém ' preparació de la matèria suport de l'escriptura, tue 

canviaven d'una sona a 1'altra,» però no nan semblat d'interès per 

al fons objecte del nostre estudi* 

0.3.2.1.2 tl paper 

El paper entrà a Iv.ropa a través de 1« peninsula ibèrica; totes 

les històries del paper insisteixen er« la importància dels molins 

de Xàtiva, el prime- centre paperer important de l'àrea mediterrà

nia europea. Tot i que el paper fou en un principi menyspreuat i 

bandejat dels documents i llibres d'importancia, ja que es dubtava 

de la seva durada i resistència, el seu úa acabà per difondre's, 

atès que era de poc esst i fabricació relativament senailla. Mo

nes l'encaria el transport, i és per això que ràpidattent apareixe-

1 Segons es variïn les condicions de preparació del pergamí 
els resultats finals de l'operaoió seran diversos 1 poden molt bé 
parlar-nos del seu origen geogràfic. 

• Sobre el pergamí com a matèria esoriptòria vegeu espe
cialment el treball de R. Seed, *>ci*nt Skint, Fmrchmints mnd 
UarDer, Londres, 1972; la bibliografia citada perl. Suis, op. 
cit., p. 69-70; Colette Sirat, cLe Parchemin», en ¿e lirrw a« *©-
y#i» 4##, p. 22-23, Paris, 1908 i la ponència presentada al col·lo
qui celebrat a Paris el 1972 (ed. 1974) per Q. Ouv «Qu'attendent 
l'arohcologie du livre et l'hietoire littéreri© des techniques de 
laboratoire?», p. 77-94, especialment p. 89-89, on es ressalta el 
contrast entre els abundant« estudis de conjunt fets sobre el pa
per com a suport de l'escriptura i la seva escassetat pel que fa 
al pergamí, alhora que es fa ressò del projecte del Centre de Se-
cherches sur la Conservation des Documents graphi^ues, inioiat per 
F. Flieder, que té per objecte establir un mètode histologic per a 
la identificació dels pergamins. 



ran sol ins do paper pro» do loo oiutata importants (que taabé orón 

ole lloco on els paperera podien proveir-«» del» teixit» i drape 

vells «ye intervenien on la «ova fabricació). Seaibla que existi

ren aolina a diverso« punta de Catalunya; antro altre» pode« citar 

els de Girona, Olot, Capellades, La tiba i Jonqueres.* 

La majoria dala manuscrits estudiat» vén da papar, da vegada« 

altament-lo amb algun foli de pergamí, general »en t col·locat al 

principi i a la meitat deia quadern«, por donar-loa aés consisten

cia. S'han trobat papers de tipus aolt divers, una de «és grui

xuts, de color fosc i tacte rugós, en els qualr os veien clarament 

les fibres que van entrar en la seva fabricació; d'altres eren aés 

fins, oferien una evperficie regular i llisa i a control lúa 

Mostraven les marques d'aitfua. 

Alguns dels papers semblaven ésser del tipus àrab;* però sense te

nir el guiatge d'un especialista és molt difícil assegurar-ho. Do 

fot en el cas del paper, la consulta s'ha de fer in situ, cap pro-

cediment de reproducció ena plasma totea i cadascuna de les se^es 

1 Vegeu 0. Valls i Subirá, Papar and Hat*rmarks in Catalo
nia, Hilversum, 1970 i «II paper al Al-Andalús i a la Corona 
d'Aragó», ponència presentada al Seottatfo Con§rmso Internacional dm 
Estudios sobra las Cul tur ms dml Mmditarranao Occidental, Barcelo
na, 1975 (Barcelona, 1978, Imp. Vda. Fidel), p. 441-448. 

* Sobre el paper àrab vegeu 0. Valls i Subirá, «Arabian 
Paper ir, Catalonia...», Tha »apmr Haèer, 32, 1983, p. 21-30. 
Sobre el paper a la peninsula Ibèrica vegeu Q. Gayoso, «Apuntes 
para la nistoria del papel en Toledo, Ciudad Baal i el antiguo 
reino de Murcia», Investigación y técnica dat papal, VII, núa. 24, 
1970, p. 443-456 i P. Blanco, «La industria papelera en Jétiva», 
Ibérica, S, nua. 104, 1947, p. 85-89. 



caraoterírtiques. A Valencia el Seminari d'Història Medieval de 

la Universitat va fer una crida ala estudiosos, per tal d" vèncer 

entre tots les dificultat« que hi ha al nostre pais per a l'estudi 

de les »arque» d'aigua.1 tea altra iniciativa recent per encorat

jar la recollida i estudi de les filigranes és la de Qermán Ordu-

na, qui des de les pagines d'lncipit el 1981a predicava amb l'e

xemple i començava la publicació d'una sèrie de filigranes reco

llides al llarg de mol te anys de treball pacient, alhora que con

vidava els col·legues que enviessin nous calcs trets de manuscrits 

datable«, perquè «Un registro como el que iniciamos no puede pen

sarse como obra d& una persona, sino de un equipo de colaborado

res».9 Malgrat això els estudis més importants sobre el paper, en 

els quals s'apliquen complexes tècniques de laboratori, no es fan 

avui dia a Espanya, sino a França i Bèlgica, principalment. Sensa 

acudir a aquells centres per estudiar les noves tècniques d'inves

tigació, ben poc podem dir. Fins ara els estudiosos s'han basat 

en la seva pròpia competència, en la seva experiència formada der-

prés d'haver-ne vists molts, de pap*rs, però aquesta saviesa és 

1 «Una de las caus a J qu > han ht»wl o que el estudio de las 
filigranas no haya avanaado paralelamente a otros ha sido la difi
cultad y carestia de la reproducción de los dibujos.», comenta el 
Prof. José Sánchez Real a «Las filigranas del i*pel», Liç*rzms, 3, 
1971, p, 234; vegeu també del mateix autor, «Criterios a seguir en 
la recogida de filigranas», tí#er#a*, 6, 1974, p. 361-371. En 
aquests dos articles dóna unes indicación» per a la recollida i 
classificació de les filigranes que també s'han tingut en compte. 

* G. Orduna, «Registro de filigranas de papel en códices 
espartóles», Inapit, I, 1081, continuat a ¡nci/nt, II, 1982, 
Incipit, V, 1985 i Inciptt, VII, 1987. 

• Q. Orduna, i*cipit, I, 1981. 
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dif'oilaent transéis« ib le l cal apro¡>»r-se a altre« tèonique« que, 

a través d'aparell» de aesura, permetin fer observacions en les 

quals el ©©aponent aubjectiu es ainiwitai, i Is« dades posseeixin 

una objectivitat cientif ici. 

Malgrat les dificultats citades era aolt i »portant recollir les 

filigranes del paper, si aés no per la seva utilitat a l'hora de 

datar els textos, II problena era quin aètode eeprar en la repro

ducció de les narques d'aigua. 

J. Irigoin* cita sis procediaents possibles per a la seva repro

ducció. Ara bé. entre els procediaents que descriu n'hi ha uns 

quants que s'han de deixar al marge, perquè no es disposa ni de 

les condicions ni dels aparells necessaris per a la sevt aplica

ció. 

Tots els mètodes deaanen cos) a condicions prèvies dues premises: 

treballar aab una bona llua natural 1 triar una aarca que es vegi 

clarament. Fel que fa a In primero val a dir que -en general- les 

sales de reserva de les noutres biblioteques no disposen de les 

•illors condicions de llua possibles, i per a la segona s'ha d'ad

vertir quo les filigranes noaés es veuen senceres en els papers 

¿»legats i» folio -en el nostre cas representen un ÍOX dels casos-

i això quan la foscor, la corrosió de la tinta, o l'atapeïment de 

* J. Irigoin, «La datation des filigranes du papier», 
Codicoloçic», 5, p. y-36. 
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lc lletra no les fan fairebé inidentifioables. La majoria deia 

volums estudiats presenten ela plecs en quart 1 las filigranes 

queden t«Hades. així» a»b aolta sort, trobar«« tu« la «arca 

d'aigua ocupa el foli asdlal d'un Quadern» i (si la tinta no és 

aassa fosca, ni a'ha menjat el paper, i ai la nuaitat no ba malmès 

el full) podre» veure-la i reproduir-la sencera. Però la pràctica 

ensenya que normalment trobem les filigranes en els folis inte

riors d'un quadern1 i si tenia la sort que m manqui cap full 

(cosa vés que freqüent) podren localitzar lea dues meitats de la 

marca, però baures de desistir de reproduir la seva part central, 

si no és hipotètieaaent. 

Entre els procediments de reproducció citats per Irigoin cal des

cartar primerament la xerocopia. Està prohibida a les nostres bi

blioteques la reproducció per xerocopia dels manuscrits. Encara 

que no fos aixi, s'ha de pensar que aiuest procediment presenta 

serioses dificúltate a l'hora d'aplicar-ID a volums relligats, car 

li cal actuar per transparència, i això és gairebé impossible en 

les filigranes tallades pel plec del foli. Aquesta observació val 

també per a la fotografia. Està prohibit fotografiar els manus

crits, d'això s'ocupen els propis serveis de les biblioteques i 

cap disposa dels aparells necessària per proporcionar reproduc

cions fotògrafiques da les marques d'aigm. 

1 Quadern que de vegades té 12 o 15 bifolia, deteriorats i 
feta malbé per la humitat. 
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Semblen preferibles els procediments radicfotogràfioe, oom la be-

tafrafia. * Aquest procediment consisteix en fer lliscar entre ele 

folie una font emisora 4« partícules i, ejue pot ésser una placa 

molt fina 1 tova, ideal per fer-le acribar al »ateix plec. Lea 

partícules emeses impressionarien una placa fotogràfica col·locada 

a 1'altre banda del full i així tindríem una reproducció exacta de 

la filigrana.* 

El sistema del calo (si no es pot usar cap dels procediments òp

tics) és el més fiable, s'ha de considerar qu*, és perfecte per a 

treballar amb documents solts, fulU l'un arxiu, per exemple, pero 

si s'ha de fer el calc d'un manuscrit es presenten en la pràctica 

uns problemes a afegir als suara descrits, perquè dissortadament 

els volums no sempre estan en un bon estat de conservació, més 

aviat es cauen a trossos, i pel que fa a les venerables relligadv-

1 Descrits per J, Irigoin, «La datation par les filigranes 
du parier», en Codicoïoqicm, 8, p. 19-20. Sobre aquest mètode, 
aplicat a les r ques d'aigua per primera vegada a la Unió 
Soviètica per D. P. Krastov el 19S6, **aen publicat diversos 
articles, el primer, resumint el que publicà l'investigador rus en 
1960 aparegué el 1961, J. Simmons, «The Leningrad Method of 
tfatermark Reproduction», Book Collector, 10, p. 329-330 (Cif. E. 
Ruis, Mmnuml dm codicoiogim, p, 246. En el col·loqui de 1972 Lms 
techniques d» Imbormtoire dans 1 ètude des menuscrits, J, Irigoin, 
J. L. Boutaine i A. Lemonnier presentaren una ponencia sobre 
l'aplicació de la betaradiografia a l'estudi dels manuscrits, op. 
oit., p. 159-176. 

* I. Ruis, en el seu Hmmumi dm codicoiogim, a més d'oferir 
aquestes dades comenta el baix preu d'aquest procediment, ara bé, 
el problema és com fer-se amb un d'aquests aparells: «El problema 
reside a nivel de la comercialisación del producto y de la legis
lación vigente en determinados países sobre los radioelementos 
artificiales.», p. 248. 
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rea, aquestes no suporten segons «yine« «anipulaciona. ID qualse

vol d# les nostres biblioteques agafar un volua i obrir-lo de bat 

a bat per tal d'introduir-hi la placa de vidre 1 posar-lo davant 

de la font de H U B éti una operació que faria posar els pèls de 

punta als bibliotecaris de la sala, perquè si bé s'obtindrien 

dades importants per a l'estudi dels manuscrits, no es guanyaria 

per a les oportunes restauracions. 

Tots elo mètodes de reproducció que es basin en col·locar el full 

contra una font de lluu i treure la imatge per transparència són 

inútils, segons e1 que s'ha exposat, per a la majoria dels volums 

que aquí s'han ertudiat. 

Com que no es disposa de cap medi que sigui absolutament inocu per 

als manuscrits, s'ha fet una còpia d'algunes de les marques d'ai

gua observades; els calcs s'han fet únicament de filigranes 

centrades en ei foli i només si les condicions del volua ho 

permetien.* deixant per a més endavant" la seva reproducció 

exacta. 

Es donen les dimensions de les filigranes, se'n fa la descripció i 

1 Preferentment s'han fet calcs <* folis sense escriptura, i 
sempre s'ha tingut cura d'emprar un llapis molt tous, que no 
pogués afectar per res el paper. Només amb el Us. del Palau 
Recasens es va emprar una placa prima de vidre per obtemir un 
calc nitid. 

* Quan, bé un centre d'escudis especialitzats, bé les 
biblioteques, disposin del material adient per % la recollida 
d'aquest tipus de dades. 
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8i han «etat recollides /ela reparto.is de Briquet o de Valls Su

birá, o apareixen entra les publicades per Q. Orduna, es dóna el 

seu número de referència i, si és el cas» es fa esment de la data 

i de l'àrea geogràfica en què eutan documentades.* No ¿omet, 

però, la reconstrucció del tamany de la forma, que es pot trobar 

en 1*índex pertinent.* Gairebé tots, per no dir tots els manus

crits barcelonins han estat guiílotinats al p&ss&r pel relligador, 

i és impossible reconstruir exactament les mesures originals del 

full, tal com aquest sortí de mans del paperer. 

En un principi s'havia pensat incloure totes aquestes reproduc

cions en un apèndix, però, com que moltes d'elles ja apareixen 

recollides als repertoris citats va semblar més just donar-hi la 

referència que els correspon, i només reproduir aquelles que no 

s'hi troben. 

* També s'anotaren les distàncies que separaven els punti-
cons entre els quals es trobava la filigrana, però no ha semblat 
oportú introduir-hi aquesta informació, que es reserva per al 
moment en el qual es pugui emprendre a fons, i de la manera més 
científica possible, l'estudi de les marques d'aigua. 

* El tamany de la forma varia seffons països i èpoques. A 
«La datation par les filigranes du papier», en Codicologicm, 5, p. 
13, J. Irigoin comenta: «Au XIII" siècle, les feuilles de papier 
Italien étaient toutes de dimensions voisines (32 x 48 cm). Dès 
le XIV* siècle, il y a qvatre formats, qui s'étagent entre 30 x 44 
cm et 50 x 74 om. La variété des formats croftra au cours des 
siècles suivants, à mesure que la fabrication se développera dans 
des pays different!.» Hi havia uns formats més o menys generalit
zats en el paper occidental italià, a partir del s. XIV: «impe
rial», «real», «medio», «rezute» i venecià. Vegeu les seves mides 
a E. Ruiz, op. cit., p. 61 n. 
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la general noaée es fe esment dele quaderns que formen ele voluec 

quan alguna irregularitat en la seva composició afecta l'ordre 

actual del llibre o e una pèrdua de folis.» No s'omet aai la 

referencia a la numeració dele quédeme si aquesta és viaible, 

indicant-ne la situació i el tipus," pel que significa con ins

truccions per al relligador, qui no sempre lee segueix fidelment.* 

Sempre que es veuen recias» s'anoten la seva posició i lee eeves 

caracteri st i ques. 

Pel que fa a la lletra, coa que es treballa sobre manuscrits de 

moit divers origen i copiats en mitja dotsena de llengües diferen

tes, que corresponen a tradicions eecripturals aolt diversee, no 

ha semblat oportú posar-se a establir de bell nou una terminologia 

amb la qual «donar nom» a totee i cadascuna de lee lletres. is 

ben sabut que els tractats de paleografia a l'ús, poques vegades 

consideren textos de llengües diferents, i que a cada pals la 

terminologia paleogràfice canvia. No hi ha cap tractat de paleo

grafia qui« pugui fornir-nos d'una terminologia unitària, aalgrat 

* Petrucci, ep. cit, p. QB, comenta que tant l'estructura 
dels quaderns coa la indicació sobre el tipus d'execució de la 
reglura ée important descriure-les en els manuscrits antics: 
«fino a tutto i i secólo XII», cas en què no ens trobarem, ja que 
el fons estudiat es composa de manuscrits dele seglee XIV i XV. 

* alfabètica, numèrica, mixta, etc. 

* Vogeu el cas del manuscrit 116 de la Biblioteca de la 
Universitat. 
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els treballs que s'han emprés en aquest sentit.1 Haig d'agrair 

aquí, »oït especialment, al Prof. García Oro, de la Universitat de 

Santiago de Compostelc, pel temps que dedicà a les neves consultes 

en aquest sentit. 

0.3.2.2 Dades excloses d'estudi 

Fins aqui s'han presentat les dades que es consideren com les de 

descripció externa més importants, a recollir en cada text. 

Altre®, nogensmenys importants, relacionades amb els estudis 

codicològics, s'han deixat de banda. Aquestes són les tr-s fan 

referència al tipus de marcat de les caixes (punta seca o humida) 

al tipus de punxades (rodones, anguloses) i a la seva posició (al 

marge, al centre, etc.),* a una mesura de les caixes que conside

rés els espais entre les ratlles marcades per dibuixar-les, el 

1 Per exemple, ©Is del Colloqum Internatíonal dm Pmléoçrm-
phim, celebrat a Paris el 1953, algunes de le« propostes del qual 
foren acceptades per Joachim Kirchne, Scriptttrm lmtinm libraría m 
saeculo primo usqum ad finmm mrdiíatvi , Monachii, 1955, i Scrip-
türm gothicM Jibrmrim, München-tfien, 1968. Pel que fa als segles 
XIV-XV és també interessant l'exposició de F. Bartolini, «La no
menklatura delle scri-ture documentarle», en el X CongréMso in-
ttmazionalr di scirttzt Mtt»rich», I, Firenze, 1955, p. 434-443. 

* Veure els treballs de Leslie Hebber Jones, «Pricking 
system in Mew York manuscripts», Miscmllmnma Giovanni Hmrcati, VI, 
Città del Vaticano, 1948, p. 80-92 i «Pricking manuscripts: the 
instruments and their signifiance», Spmcuium, 21, 1846, p. 389-
403. 
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twany del reeglé,* «1 Ductus, l'ssttl d'escriptura. las aesures 

de la raglww* i les que peraeten calculan l'scgl» i el pes de 

l'escriptura, el ductus i l'estil," coa taabé 1« ooaposició deis 

Quaderns, o el tipas i color de la tinta eaprada.* Dedicar-les-hi 

un interès especial ens bagues dut a redactar un formulari de tre

ball bon divers,« però tampoc no calia ignorar-les, així sempre 

que s'ha observat la presència de forats, o s'ha identificat el 

a La unitat de reglura (im) és una asnera de aesurar ei aé* 
fidelaent possible 1'aaplada que correspon a una línia i s'obté 
dividint la longltut de la cuixa -en aa- pel noabre de línies, 
restant-ne una si la priaera és escrita. Sobre aquest concepte i 
els que aab ell es relacionen (coa en de l'alçada aèdia de les 
1Ierres i el aòdul d'escriptura, i la asnera de calcular-loa; 
vegeu L. Qilissen, LoMportißo, p. 21-32, espeoialaent, i 1*amplia 
reasenya-comentari d'aquesta obra, publicada a Scriptorium, 1975, 
XXIX, nua. 2, per Eniio Ornato, p. 181 i 208 i ss. 

• Sobre la reglura veure els treballs de J. Irigoin, «Pour 
une étude des centres de copie bysantins», Scriptorium, XII, 1958, 
p. 208-227, XIII, 1959, p. 177-209; L. Gilissen, «On element codi-
cologique peu expioité: la reglure», Scriptorium, XXIIJ, 1969, p. 
150-169, Julien Leroy, les types de réçluro des »»»userits erees, 
Paris, 1976, i l'estudi de J. P. Ouabert sobre tècniques de pautat 
de manuscrits «Ruling by Sake and Board. Notes on some late ao-
dieval ruling techniques» presentat a 71»« Pol* of thm Book i» 
»•difvml Culturo (Proceedings of the Oxford International Sya-
posiua 23 aepteaber - 1 October, 1982), ed. Peter Gans, Ärepols-
Turnhout, 1986, p. 41-54. entre altres estudis d'interès. 

* Vegeu L. Oi liasen LouportiMo. 

* Vegeu entre altres l'estudi de N. Zerdoun Eat-Yehouda, Los 
otero* moiro* mu Hoye» Amo Ous ou on iéOOf, Paris, 1988 i els tre
balls de Moniqu* de Pas: «La composition dee eneres noires», po
nència presentada al col·loqui Tochniquos éo Lmbormtoiro dmns 
létuéo éo» eenifscrit«, Paris, 1972, p. 119-132, i «Itooherches sur 
les eneres noires aanuscrites», ta pmiéofrmphio groc quo ot byzmn-
ti»e, (col·loqui tingut a Paris el 1974), p. 55-60. 

* II docuBont 3 reprodueix un aodel de formulari de treball 
eaprat en lee recerques codicològiques. is l'aplicat en aquests 
estudis pel Prof. A. A. Nascimento, qui a la universitat de Lis
boa, dirigeix ele cursos d'especialitsació en ciències documentals 
del Seminari de Codicologia. 
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material quj serví per fcraoat les caixes (punta M O A , ploma eina 

de pla« o ambdues plegada*), se n'ha pros neta i es fa constar en 

les respectives descripcions. S'oset» però en el oas de la reglu

ra a punta «er», cap oomentnri relatiu al sinteaa d« traçat,1 ni e 

si esté fet sobre el cantó oMn o el cantó pell del perfaai o del 

recte o verso del paper. Per a donar le» Mesures de lee oaixe* 

s'ha adoptat *1 sistema qur peraet indica, els espais deixats com 

a aarfes laterals i la distància entre les columnes, tot i que 

aquests siguin poc (significatiu» en have- estat guillotinat« la 

majoria dels exemplars en el moment de relligar-los.* 

Si ens neguessin trobat amb un fons homogeni, sembla que el millor 

mètode ñ emprar hauria estat un que consideres a fons tots els 

aspectes esmentats, que seguiria molt d'aprop els treballs de 

Giliasen. En aquest supòsit hauria aparegut una problemàtica 

addicional: on i con aprendre el mètode? Una possibilitat era 

desplaçar-se a Bèlgica i altra assajar una incerta aproximació 

autodidacta, seguint el que hi ha publicat. No fou possible la 

primera opció i la segona hagués estat massa agot arada, vistes les 

dificultat* que plantejava recollir totes les dades que es tenien 

per essencials. 

1 Full a full >>>, full si, full no >!>! o quadern a 
quadern. 

a Vegeu el Document 4. 
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0.3.1 Descripció interna 

Un segon grup de dades faria eument a la datació del volum i a les 

qüestions de descripció interna. Pel que fa a la datació, sempre 

qui* pugui haver discrepàncies es fa constar la data que figura als 

catàlegs i aquella que sembla ésser més aproximada; també es cita 

la data de creació del text, si is coneguda. Senpre que és possi

ble en dóna el lloc d'origen del manuscrit. Immediatament després 

es tracta la llengua. Es fa constar la o les llengües que aparei

xen a cada manuscrit i seguidament les dades de i'otra o de les 

obres: autor, títol, nom del c . 4.sta i del traductor, i si ^1 text 

és escrit en prosa o ̂ n vers. 

In el cas de les obres en vers, s'estudia la versificació, el nom

bre d'estrofes, el nombre de verso« per estrofa, el de síl·labes, 

el tipus de rima i la corabinaeió estrófica. La manera d« disposar 

aquestes informacions, pel que fa als cançoners, no és la »nat ei xa 

p*»r a tots els casos. ¥mv a la descripció dels cançoners proven

çals s ha seguit el criteri més usual, que és aquell que dóna 

l'autor, l'e^ribució del manuscrit si n'hi ha, el priner vers, la 

versificació, la referència als repertoris de Pillet i de Frank,* 

completant això amb unes anotacions sobre el nombre d'estrofes 

copiades realment al manuscrit estudiat, o d'altres peculiaritats 

d'interès. Ils cançoners que transmetien poemes en altres llen-

* I. Frank, Repertoire métriqae ém la pc»#sie éw* troubm-
dours, 2 vol., Paris, 10S8. 
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güoE han estat tractats aab aquest mateix criteri (substituint les 

referències a Fillet i Frank, per les dels repertoris de poesia de 

cançoner de Dutton, M. Frenk i St©unou-Knapp),* s'exceptua el cas 

del Ms. 118 de la Biblioteca de la Universitat, que conté obres en 

vers i en prosa, que ha estat descrit indicant Inc. i Exp. de cada 

una de les peces, a más de la resta de dades d'interès. 

Ira també important donar l'incipit í 1*explicit dels manuscrits. 

Si l'obra duu pròlegs, taules o colofons, es copia també l'inici i 

ei final d'aquests textos. Pel que fa als volums que contenen di

verses obres» es dóna l'inici i l'acabament de totes elles; ais 

cançoners, però es dóna el primer vers de cada poema. 

Tambx era molt interessant fer constar alguna de les lectures 

probateriea," a través de les quals és possible identificar els 

manuscrits citats en nombrosos inventaris medievals.3 En un 

principi correspondrien a les primeres paraules del segon foli, i 

aquesies foren les úniques que es pensà de recollir inicialment, 

però, poden citar-se també altres fragments, com l'inici o el 

* Abens citats. 

a Vid. On. B. Faulhaber, «Las àictionms probrntonmrn en los 
catálogos medievales de bibliotecas», El Crotalón, I, 1984, p. 
891-9U4, en referenda als estudis fets sobre aquestes dades. 

* is coneguda aquesta pràctica d'identificar els còdexs n 
través de les lectures probatorios per assegurar que, si un lliKe 
es deixava per fer-ne una còpia, al retornar-lo, fos precisament 
l'original el que es retornés i no una còpia d'inferior qualitat, 
o bé, senalllament, per identificar-lo en un inventari de bá o 
en un document de venda. 
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final del darrer foli escrit. Faulhaber1 esrenyala la diversitat 

real dels fragments citats oo« probatori*;* en aquest repertori 

es trobaran coa a probatorios les lectures recomenedes per 

Faulhaber. Per a un manuscrit a tota plana, s'anoten f. Ir. fi / 

lv. inici; lv. fi / 2r. inici; 2v. fi / 3r. inici; -2r. inici;-

2r. fi; -2v. fi / -Ir. inici; per als textos a dues columnes les 

lectures reproduïdes són. Ir.(a) fi / lr.(b) inici; lr.(b) fi / 

lv.(a) inici; lv.(b) íi / 2r.(a) inici; ~2r.{a); -2v.(b) fi /-

lr.(a) inici; -lr.<a) fi / -ir.(b) inici; -lv.(a) inici; -lv.(a) 

fi / -lv.(b) inici. 

0.3.3.1 Decoració deli volume 

Un tercer bloc de dades considerades seria aquell que té relació 

amb l'ornamentació del text. áixi s'esmentarà la presència de 

miniatures, el seu nombre, tema i la seva qualitat: anotacions 

sumàries que permeten fer-se una idea d'elles. No s'ha emprès 

l'estudi en profunditat, ja que aquest material és ara objecte 

d'especial atenció pels historiadors.3 

* Art. cit. 

a In un corpus de 90 documents examinats troba fi9 possi
bilitats diferentes d'identificació per probmtorim i assenyala que 
la preferència per unes o altres hagi variat en el temps. 

• Ens consta que s'està preparant una tesi sobre la icono
grafia dels manuscrits romànics, que considera els fons de la 
Biblioteca de Catalunya. 



També s'anoten I M peculiaritats de les orles, les caplletres i 

•Is calderons. S'indica el tamany de les caplletres a través d'un 

index numèric posat sobre la lletra (nomore de ratlles de l'escrit 

que ocupa). Una «A*» significarà que tenia una caplletra CA» que 

ocupa quatre ratlles del text; *[A]*» voldrà dir que el copista ha 

deixat en blanc un espai que hauria d'ocupar una cA» coa a 

caplletra, de quatre ratlles d'alçada. 

Dins d'aquest apartat es fa essent ais altres detalls gràfics del 

volum, coa poden ésser petits dibuixos al aarge, o mans que as

senyalen fragaents del text, notes afegides pels lectors, etc. 

0.3.4 Observacions generals 

Un apartat de notes recull tots els coaentaris que no troben un 

etspai concret en ©Is altres blocs d*informació, coa la presència 

de notes en els marges del volum, o d'altres informacions puntuals 

sobre les antigues signatures, el nom dels destinataris, dels an

tics posseïdors, etc. 

0.3.5 Referències bibliogràfiques 

Tancava el formulari inicial un apartat destinat a recollir la 

bibliografia, dividit on tres parts: una de bibliografia sobre el 
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manuscrit, una sobre loa edición« i una altra «obre els estudis, 1 

una altra: «Material per a la bibliografia», on es prenia nota de 

les fonts bibliogràfiques consultades. 

0.3.6 Disposició dels materials en el repertori 

Totes les dades que s'han recollit a través d'aquest formulari 

s'han reorganitzat després per tal de construir el repertori que 

aquí es presenta. L'ordre escollit ha estat el topogràfic. Així, 

es trobaran les biblioteques de Barcelona ordenades alfabèticament 

i, dins de cada biblioteca, els manuscrits apareixeran ordenats 

per la seva signatura actual. Dins de cada manuscrit les obres 

seran descrites en el mateix ordre en què apareixen. 

Acompanyen el repertori una sèrie d'estudis que han sorgit al 

treballar sobre còdexs poc coneguts, com també les edicions d'al

guns dels textos que semblen inèdits.* 

Tanquen aquest treball dos apèndixs gràfics. in el primer s'han 

reproduït, el més exactament possible, les marques d'aigua que no 

es troben als repertoris citats, classificades alfabèticament per 

motius. Formen ©1 segon apèndix les reproduccions d'almenys un 

full de cada manuscrit. 

1 Al menys no s'ha trobat cap referència en els repertoris 
consultats. 
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0.3.0.1 Precisions gràfiques 

Les abreviatures presents als textos citats als inciiits, expli

cits i probatorios, s'han desfet i reproduït en cursiva. Pel que 

fa a la nota tironiana, que representa la conjunció, s'ha trans

crit segons apareixi en el text. Si no n'hi ha car> de desfeta, 

s'ha reproduït per una <*>. Es regularitza l'úa de í llarga i í 

curta; es aantenen les grafies <v> i <u> tal i cos apareixen. Ho 

s'ha fet cap altra correcció ni canvi. Per facilitar la lectura 

s'han desfet 1 lganes amb l'ús bé d'apòstrofs, bé de punts 

volats i s'ha puntuat. Les lectures dubtoses vénen entre []; 

aquests mateixos signes quan apareixen [...] indiquen que el text 

és il·legible, o bé que hi ha un forat. Quan s'omet algun text 

per raons de brevetat s'usen els parèntesis rodons. 

0.3.7 Els Índexs 

Acompanyen el repertori una sèrie d'índexs destinats a facilitar-

ne la consulta. Gairebé totes les dades recollides poden localit-

zar-ee a partir de les sevjs entrades. 

Autors, copistes, posseïdors, traductors i destinataris, permeten 

accedir ràpidament als personatges citats. Els de títols, d'inci-
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pita, d'explicits i els d« lo« lectures probatorias ajuden a iden

tificar un tarnt, bé r-" las seves primeres paraules, bé per la 

menció que en faci un inventari medieval, o bé pel títol pel qual 

se'l coneix. Els primers versos dels poemes recollits ala reper

toris estan ordenats segons les diverses llengües. L'índex crono

lògic és, forçosament, petit i poc precís, en no disposar de data

cions segures més que per a una part molt reduïda dels manuscrits. 

0.3.8 Documents 

Els fulls que segueixen reprodueixen els documents que s'han citat 

en la introducció. II primer és una traducció catalana del formu

lari de treball creat en un principi. 11 segon document correspon 

al qüestionari que s'ha aplicat als manuscrits. El tercer és un 

exemple dels que s'empren als estudis codicològics exhaustius. El 

quart document reprodueix un full d'un manuscrit hipotètic que 

serveix de mostra per a la presa de mides. 



0.3.8.1 Doov»ent i; Fonsulari inioial 

BlbLIOTiCA . . . . . . . . . . Signatura . . . foll« . . . . 

AUTOR . TRADUCTOR . . . . . . . . . . . 

T I T U L • • • • • < > * • > t . • • • * . . . . ^ . , . . . , , , 

» * * » • » • » • • • * • • • • • • • * * • * • • » » • # * , • • • 

DATA (indicar si consta en el text; / ^distingir entre data de 

1'original i de còpia) 

LLENGUA VERS 0 PBOSA (ratlleu) 

TIPUS Dl VIES 

IMCIPIT 

lr foli . . . . . . . . . . . 

2n foli 

COLOFÓ 0 COMCLÜSIO' 

MIMIATOMS tí / no Quantes? . . . . Qualitat (excel·lents, 

bones, regulars, dolentes; 

Caplletres decorades si/no Altres detalls 

DATA SI EL CATÀLÏQ MATEBIAL . . . . . . . . . . . 

BIBLIOGRAFIA I OBSERVACIONS 

IHV1STIGA\X)E 
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Ciutat Data Biblioteca Signatura 

Núm. tctal folis Húa. folla obs* Mite. colusnes 

Forats si/no te? D« quina foraa? 

Quaderns (peculiaritats) 

Material Distensions 

Estat de conservació: Text escrit - Exemplar en general 

Re lligadura 

Estat de conservació 

Teixa (text) 

(característiques) 

Data: creació còpia catàleg 

Lletra 

Llengya autor Títol 

Traductor Copista 

Prosa i/o vers (Versificació) 

Incipit 

Dedicatòria 

Pròleg 

Taula 

Text 

Explicit 

Colofó 

Probatorios 
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um 
í. Ir fia / Ir Inlot 

lv fio / tr inici 

2v fin / 3r iniol 

12r inici 

~2r fin 

-2r fin / -lv inioi 

(textos a dues coluanas) 

lr»fin / lrb inici 

lrb fin / lv« inici 

Ivb fin / 2ra inici 

-2ra 

~2vb fin / -Ira inici 

-Ira fin / -lrb inici 

-Iva inici 

-Iva fin / -lrb inici 

Miniatures si / no 

excel·lent) 

Cap11etros Ornad er 

Orles 

Filigranas: 

Quantes? Qualitat (dolenta, bona, 

Conservació 

Il . luBinades i / o min indes 

a l t r e s d e t a l l s 

Motiu 
Mides 
Característiques 
Briquet si/no; num. 
Valls si/no; nua. 
G. Orduna si /no; nua. 
Altres si/no; núm. 
Observacions 

Direcció (eix) 

; procedència 
; procedència 
; procedència 

; procedència 

; data 
; data 
; data 

; data 
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1. Bibliografia uo'ure al asnu«orit 

2. Edicions 

3. tatúala 

* Material por a la bibliografia 

— • • — 1̂ 1 i « £ J i a. ** .,•» - •*.. a- ^ .. *. A- fc- «. •* » 
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0.3.0.3 Ikmmmt St fonwlirl d an* l i t i oodioold#«ca. PaouHtt 

d« l l t t r t i d« Liffboa. 

/ÜAL!« CMICWJSILA flOlA n? 1 / 

COOICE 

PUMO Of »Í6IMA -

f o l . as! . Lr 

f o l . co l . Lr 

f o i . co l . Lr 

f o l . col . Lr 

MATERIAL. p«r§Minho 

BIBLIOTECA 

modi da da f ¿ l l o t : h 

La / 

La / 

La / 

La / 

tuceas¡o P/C 

COTA(S) 

X V 

Uft 

UK 

Uft 

Uft 

papal: f 

CAOERKO n? 

fó l lot 

estrutura 

reclamo;local 

orientació 

ass i natura:loe. 

piques, locj] 

i ¡ i te« t mmm 

processo 

pautado V 

H 

processo 

sistema 

foüotaçio 
paginaçao 

escri ta 

morfología 

modulo 

mio 

ornamentació 

i ni ei ais 

capitulares 

parágrafos 

bordeduras 

(.historiadas 

Miniaturas 

i 1 i grana 

1 

verç*turas 

• 

m 
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C 8 0 1 Ct • l W. I OTtCá r i CHA nt I /_ 

EMCAKNtAÇAd: ori gin« 1 prwarvadt «fa» otça» ftchot 

cobartura: simp lat / dupla; cor dacorada brocho* 

planet: oriq. r>aprovaitado» tat «at canta;—«»^ri« / b¡i«l 

i is tama da articulació. Volta •/wó Sigma.* Sigma .8 Saw! *f igwa.l 2 

narvoa: nf I i tot radondot racortadot jus tapo» tot mataria 

tranchafila: »¡»tama caeaça pi lin#*ata radonda racta 

COPISTA / ILUMINAOOR 

colofón 

OATA carta dtduiida 

TEXTO 

autor 

obra 

inciplt 

axplici t 

anotacoat taxtuaia (a l . ) 

tradlcIonalt(: i Uga.mào) f.rCtieas ( facta , fa l ta . . . ) 

ccr racçóas ^ ^ 

ORlGEM 

PR0CED€NCIA_ 

P0SSUI0OAE$_ 

PROdATlOHES 

CONCLUSAS 

hanofonai dada / dlvarginciat 

intaratta: conttúdo 

codico1ógico_ 

uto 

BlBUOGRAflA partinanta 
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0.3.8.4 Loouaent 4: Presa de aides è* I* reglura 

20 5 70 10 7§ 35 

— — i i m — — _ _ • — • . a n M a B n a B n a a a B M 

• » i B a a n B a m — mt m i — — — » — < — — — II • I ——— 

40 

230 

45 

Vegeu un exemple de coa es donen les mesures de les caixes, en un 

cas hipotètic. 

(40 • 230 • 45) x (20.5 • 70.10.75 • 35) sa 

Si volguessin calcular la ü*B, dividirles] la long i tut de la caixa 

(- 230) pel nombre de linies menys una (cas de la primera linia 

escrita), per exemple posem-ne que aquí fossin 24 linies, així: 

öl s 230 : (24 - 1) = 10 



0.3.9 Remarques final« sobre la metodologia emprada 

• A i m m 

Ce« ja s'ha exposat, es començà considerant unes dades minim**; a 

•ida que es treballava, 1*Abundant bibliografia sobre el tena 

obligà a un replantejament serió« del qüestionari inicial. Apa

re i xeren innombrables problemes, alguns de molt mal resoldre, ja 

que exigien la consulta directa d'especialistes i, dissortadament, 

no hi ha massa investigadors a Espanya que s'ocupin de l'aplicació 

de tècnique codicològiques a l'estudi de manuscrits tardomedie-

vals. 

aquestes tècniques s'han anant aosajant a mida que avançava la 

tasca d'escorcoll i aquí es presenta el resultat obtingut. Ho 

pretén ésser exhaustiu, de fet s'està ara a un nou punt de parten

ça. S*ofereixen uns resultats que s'han d'entendre com a una eina 

per al treball posterior. 
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0.4 POM estudiat! 

0.4.1 Les biblioteques de Baroelona 

El primer pas va ser recorrer toten le« biblioteques de la Ciutat 

i comprovar Quines, ultra les Bis grans, custodiaven manuscrits en 

els smis dipòsits. Evidentment eren coneguts els magnífics fons 

conservats a la Biblioteca de Catalunya, a la de la Universitat, a 

1'Arxiu de la Corona d'Aragó i a l'Ateneu Barcelonès. Altres 

biblioteques, coa la de 1*Arxiu de la Catedral de Barcelona, i la 

del Sea ir. ari Episcopal -també dipositàries de manuscrits- podien 

eventualment ocupar-nos. Fons petits, però interessants eren els 

de la Biblioteca de 1'Academia de Bones Lletres i el de 1'Arxiu 

del Palau Recasens. 

Es visità cada una d'aquestes biblioteques i es procedí a consul

tar els seus fitxers, i les espectatlves inicials es veieren 

confirmades. 

A la Biblioteca de Catalunya almenys una quarentena de fitxes es 

referien a textos d'interès; a la Universitat el nombre era més 

petit, però almenys quatre llibres serien objecte d'estudi, i els 

diversos fons de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó CRipoll, Sant Cugat, 

Cancelleria) aportaren nou volums d'interès. Més petit fou el 
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trobat an la Biblioteca de l'Atmeu Buroelones (ncméa doa voluaa), 

o a l'Acífcdtoia dw Boes« Lletres i a 1*Arxiu del Palau Recasens (un 

manuscrit a oada lloo). 

L'escorcoll fou negatiu a la Biblioteca del Seminari Ipisccpal.» a 

l'Arxiu Diocesà de Barcelona»* a 1*Arxiu de la Catedral de Barce

lona* i a 1'Arxiu d'Història de la Ciutat; aquestes biblioteques 

contenen aanuacrits medievals en 1lengua catalana,4 però no tenen 

cap còdex aedieval er lea llengües objecte d'estudi. 

Ara bé, són noabroaes les biblioteques i arxius pertanyents a 

esglésies, ordres religioses i altres inatituci ona dependents de 

l'Església. Aquests fons són generalment petits i estan foraats 

moltes vegades per materials de tipus documental. GeneraImant no 

és senzill accedir-hi. perquè no són fons consultats normalment i 

ttnen horaris molt rest rets." Anar a comprovar un a un aquests 

1 Vegeu el catàleg publicat per ángel Fàbrega Grau, «Inven
tario de manuscritos de la Biblioteca arzobispal del Seminario 
conciliar de Barcelona», extracte de Anmimctm Sacra T i m c o m u » , 
XXXVII, «Miscelánea de estudio» dedicados a Barcelona archidióce-
sis», Barcelona, 1985. 

* Vegeu: Sanabre, Gai* ém l Arxiu Dtoctsà ém Bmrcmljn», 1034 
i Marti Bonet i L. Niqui, Ca»* ém 1 Arxiu Díocmté, 

* Oliveras, «Codicua in sanctae barcinonenois ecclesiae. 
Segregat is asservatorua tabulae», Ser mi um, fase. VII, 1952, p. 6-
1«. 

* L'Arxiu de la Catedral posseeix una ¥iém ém Smntm Hmrqmri-
t* que ens interessa especialment. 

* On o dos dies a la setmana, una hora i mitja, pels matins, 
per exemple, era l'horari de 1'arxiu d'una església del centre de 
la Ciutat. 
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dipòsits, aalgra¿ é*ser la millor ún les solucions, no era Kassa 

factible. Sortosament s'ha publictt un repertori que recull totes 

les biblioteques 1 tot« als arxius de 1'Església a Espanya:1 do* 

nant coopte del tipus de fotis que contenen. La consulta d'aquesta 

obra ha confirmat la sospita que no existien fons d'interès en les 

biblioteques i els arxius religiosos de Barcelona, llevat del ja 

assentat del Palau Recasens, ara custodiat a la Biblioteca del 

Casal Borja de la Companyia de Jesús. 

Per últim hem de fer esment als fons recuperats recentment que 

pertanyeren a la biblioteca del Convent de Santa Caterina de 

Barcelona. Segons explica en Salvador Misser,* aquests llibres, 

que jeien oblidats a les golfes de l'actual seu del Parlament de 

Catalunya, al bell mig del Parc de la Ciutadella, van ésser 

trobats pel Dr. Joan Ainaud i de Lasarte. La majoria d'ells 

provenen del Convent de Santa Caterina, a través del de Sant 

Domènec de València, altres de H. D. de Betlem, de Sant Jaume de 

Cardelles i uns quants de diverses ordres religioses (trinitaria 

descalços, franciscans, caputxins, agustins descalços i carmeli

tes). 99 còdex que contenen unes 140 obres, moltes d'elles 

manuscritas, però que pertanyen als s. XVI, XVII i XVIII, i par 

tant no interessen en el present estudi. 

* Guia 49 lo» mrchtvos y dm 1ms bibliottcms dm Im Iglesim #» 
EspmZm. Vol. J Archivos. Vot 11 Bibliotecas - Pmrsonml. Leon 1985. 

* S. Misser, «Significativa recuperació d'uns llibres de 1§ 
Biblioteca de Santa Caterina, després de cent cinquanta anys», 
ÑmviMtm Catmlmnm <*# T»O1O§ÍJ, 1987, p. 217-222. 
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0.4.S lit «Mtàlcga, Igtet, actual de lit inforaaoió 

Si observe« la situació de ia informació sobre els fons de les 

biblioteques a Barcelona, haurea de repetir el que s'anotava a 

0.1: els catàlegs generals són molt vells. Veiea-ho aab detall. 

El catàleg de aanuscrits de la Biblioteca de Catalunya1 publicat 

ei 1959 -i que arriba fins al Ms. nua. 1805- s'ha de rcnplstar aab 

les i.otes d'adquisició publicades al Butlletí dm la Biblioteca dm 

Catalunya i més tard a ï* Anuari dm Ja* Bibliotaqums Popular*. Al 

But Hat i dm im Bibliotmcm dm Cat ml un y sortiren publicades 

coapletes descripcions de aanuscrits i i'arribà fins al nua. 159, 

que és l'últim descrit." A partir d'aquesta signatura la informa

ció disponible sobre els aanuscri* ingressats es fa cada cop més 

breu. Per saber dels Ms. ingressat* del 1959 ençà cal recórrer a 

les Cròniqum* publicades a 1'Anuario dm ia Bibliotmcm Cmntrml y dm 

" »- Popularm% y Espacíalas, que any rera ai*y publicaren breus 

llistes dels us. entrats a la Biblioteca; llistes formades per les 

dades següents: signatura, titol, autor i data aab una breu menció 

* Ouím dm im Bibltotaca dm CataluMa, Diputación Provincial 
de Barcelona, 1959. 

• Butllmtl dm Im Bibliutaca dm Catalunya, VII, 1923-1927, 
pp. 339-346. 
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da lea donacions.» Al astil«*! 4m im tiàliataca ém Cataitiwy«, 

IX, SttS •« fs lHwaotart dala fona anträte des da 1973, Na, 

mjÓKtà. I24t al 2657;« i al volua X, 1981-1984, al dala núas. 2658 

al fi14.* Co«?loten aquesta inforaaoió une fulla daetilografiata, 

guardats en una cárpete a 1• Sala de Reserva, que contenen la 

relació dala manuscrits ititfreasats al dipòsit fina a l'any 1987 

(inclusiu), Ms. núas. 2856 -1 3365, entrats entre 1982 i 1987. En 

aquestes 11latea consten lea dades citades, a aés del noa del 

uonant, si F'escau. On altre aitjà de tenir inforaaoió sobre els 

fons de la Biblioteca de Catalunya eren els fitxers de la Sala de 

Reserva que de vegades, a aés de les dador cenarais,4 tenien breus 

anotacions a llapis fetes pels bibliotecaris aab referències a 

estudis publicats sobre el manuscrit. Aquests fitxers foren 

retirats de la Sala de Seaerva a aitJana de 1988 i a hores d'ara 

no els han retornat al seu antic lloc. Raó d'això seabla ésser 

que hi ha el projecte de redactar i publicar un nou catàleg de 

manuscrits. 

• 4»«arj0, 1957-1960 [publicat el 1964], p. 56-58f Mi?. 1804-
1877; 1961-1983 [1965], p. 46-47, Ms. 1804-1877; 1961-1963 [1985], 
p. 46-47, 1906-1950; 1964-1985 [1966], p. 47-48, Ms. 1951-1977; 
1986-1967 [1968] p. 35-36, Mi. 1978-2023; 1968 [1969] p. 28-29 Us. 
2024-2044; 1969 [1970] p. 41-43, Ms. 2045-2062, p. 387-382 
inforaació sobre el llogat de Manuel Perdigó i Cortea (Ms. 3006-
2022); 1970 [1971] p. 31-34, Ms. 2063-2120; 19H [1972] p. 39-41, 
Ms. 2121-2214; 1972 [1973] p. 32-34, Ms. 2215-2245. 

• Pàgines 119-140. 

3 Pàgines 385-375. 

* Autor, titol, data, noabre de folis i taaanv. 



II catàleg de manuscrits de la biblioteca de 1*ateneu Barcelonès 

el redact« Masé torrents, quan aquesta t'enriquí amb l'adquinició 

ds la bibliot-ca d'en Miquel Victorià Amer. Fou publicat a la 

ffeyjísf* d« 8ibü0§rmfi? Cmtmimnm,* juntamenv asb un fitxer que té 

les dades mes essencials aobre cada manu«, crit. II catàleg de 

l'Ateneu presenta unñ descripció acurada i documentada dels Mite-

rials, proporcionant a l'estudiós gairebé totes les dadra que pot 

desitjar sobre les característiques ¿'un manuscrit, -tr»t, però» de 

certes precisions cod ico lògiques que seria d'ii mrès conèixer. 

Problemes: és difícilment accessible a l'investigador de fora de 

Catalunya, per la seva data i lloc de publicació. 

Pel que fa als fons de 1'Arxiu del Palau Recasens, sembla que el 

ir un catàleg descriptiu molt complet dels seus manus

crits li donà m&la sort. El 1906 el Pare ignasi Casanovas publicà 

a la R·viatm d» Bíbliogrmfia Carai«»«,* un catàleg detallat dels 

manuscrits de 1*Arxiu. Anys després, en mig dels aldarulls de la 

guerra civil, desp&reixeren els còdexs del Palau mercre eren 

transportats a un dipòsit més segur. Només ¿res volums es recupe

raren acabada la guerra.* L'Arxiu avui pertany a la Companyia de 

-Jetús i a la seva Biblioteca del Casal Borja, on el custodia ara, 

a Vol. I. 1901 p. 12-67 i II, 1902, r. 154 i Uh. 

• Vol. VI. 1906, p. 5-42. 

3 Trobats després a un pis de Barcelona. Aquesta desapari
ció/aparició fa pensar més en un robatori encarregat que en la 
destrucció fortuïta, i per tant és possible que tornin a aparèixer 
més llibres d'aquest Arxiu. 
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hi ha dipositat un noabre important de manuscrits hebreu«, à »és 

del cavàleg de referència disposa aquest centre d'un fitxer deH 

seus fons, accessible a la sala de lectura. 

La Biblioteca de la Universitat posseeix un important catàleg en 

auatre volums fet per F. Miquel Rose11 entre 1958 i 1961 i 

completat aab índex generals el 1969 i el 1971 per J. Mateu II ara 

en sengles articles publicats a la revista Bibiiotmconomim.* El 

catàleg conté una descripció bastant detallada dels manossrits aab 

indicacions freqüents sobre la seva procedència, pero en l'elabo

ració d'aquest treball s'han pogut comprovar mancances qne a/ecten 

la descripció d'alguns còdexs. També es pot accedir al fitxer de 

la sala, on poden consultar-se fitxes ordenades per autors, 

matèries i dates, cosa que fa fàcil la consulta dels fons. Coa 

comentàvem a l'inici, es treballa ara en catalogar i informatit

zar les dades, d'un abundant fons d'impresos antics no catalogats. 

És important destacar que juntament aab aquests impresos s'ha 

relligat algun quadern manuscrit. Un cop enllestida aquesta 

catalogació tindrem a l'abast un nou material d'interès. 

A l'Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona no hi ha catàleg; dis

posen però d'uns fulls dactilografiats on hi ha la relació dels 

textoc conservats. 

* J. Mateu Ibars, «Los Ms. de los s. XV y XVI de la Biblio
teca Provincial y Universitaria de Barcelona», &ibiiot»c<*»omim, 
XXVI, núa. 69-70, 1969, p. 63-141 i «Los Ms. de los s. X Ä XIV de 
la Biblioteca Provincial y Universitaria de Barcelona», Bibliotz-
conomtm, XXVIII, núa. 73-74, 1971, p. 83-123. 
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Ém cert quo no s'han produït ingr«ssos M M in« d* «anusorits en 

«1« darrer» anys, però en realitat «te poques i «olt dispars 1«« 

dades «i« ens donen «Is catàlegs. 

II repertori que segueix dona una inforaació unificad« »obre els 

fons barcelonins, «Is descriu el «és acuradament possible i «Is 

aplica una Metodologia unitària i aplega totes les dades disperses 

que han estat publicad««. Vol fornir el« especialistes d'una guia 

«del que tenia avui a Barcelona», que vol ésser una petita 

contriUició al repertori general de Manuscrits de tot l'Estat. 
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0.5 Abreviatures ©»prades on la deaoripoió deia »anusorits 

Aramon i Serra, R. «Dues cancona populara italià«»« im un BUMUM-

crit català quatrecentista», ístudís Rosantes, I, 1947-1948, 

p. 159-188 (Aramon i Serra «Dues ...») 

Bartsch, K. Grundriss zur Geschichte del Prtttrmnzal i sehen Litmrm-

tur , (K. Bartsch, Grundriss) 

R. Beer, «Los manuscrits del Monastir de Santa Maria de Ripoll» 

[Traducció catalana del seu Dim Handschríftmn dms Klosters 

Santa fiaria dm Ripoll, Vienna 1980, per P, Barnils), Boletín dm 

Im Rmal Academia dm Buenas Lmtras dm Barcelona, V, 1909, p. 

230-330 (R. Beer, Manuscrits dm Ripoll) 

Boñigas, P, Linca trttbadvrmsca dml seqle XV. Joan Basset i 

altres pomtms tnédits dml Cançoner Veça-Agui16. (Bohigas, 

Lírica trobadoresca) 

Bohigas, P. «11 cançoner català Vega-Aguiló», en Mommnajm a la 

mmaoria dm D. Antonio Rodrígumz-McMino (191O-1970Í Madrid, 

1970, p. 115-138. (Bohigas, «II cançoner ,..») 

Bossuat, R, Manual bibl íoqr aphique dm la littératurm françaism du 

Moyen Agm, (R. Bossuat» Manuml ) 

Bout i'»re, Jean - á. H. Schut« - I. M. Cluiel, Biographies dms 

trobadours. Tmntms provençaux dms XI Hm et XIV" SÍècles. 
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(idition refoodue par ...> (Boutiera) 

Briquet, C. M. I»* fJJIfraae*. Mctimmirm histotigue 4mm margues 

dm pmpimr. <De tew apparition rars i 282 jusqu'au if 00) 

(Briquit, Les filigranes)* (Briquet)* 

Brunei, C, Bibliographie dm» manuscrits litter air es en ancla» 

provençal, (Brunei, Bibliographie) 

Carboni, F. Incipitmrio delia urica italiana dei »ecoli Xlll-Xl¥, 

2 vol, (F. Carboni, tncipitario X1U-X1¥) 

Carboni, F. Incipitario delta Urica italiana dei »acoti X¥-XX, 3 

vol, (F. Carboni, Incipitario X¥-X1X) 

Cátedra, P. M. Poemas castellanos de cancionero* bilingües, 

(Cátedra, Poemas castellanos) 

Cerveri. Obras completan del trovador Cerveri de Girona (Ed. M. 

de Riquer) (Riquer) 

Cerveri de Oirona. Lírica, (2 vol.) (Id, Coromines amb la col·la

boració de B. S. Fitzpatrick) (Coromines) 

Concheff, B. J. Bibliography oi Old Catalan Tents, (BOOCT). 

Dutton, B. Catalogo-Índice de la poesia cancioneril del siglo XV 

(B. Dutton, Catalogo-indice) 

Faulhaber, Charles B. Bibliography of Old Spanish Tents, Madison, 

1984, 3a. ed., p. 323-333 (B00ST3) 

Favati, Q. Le biografié trovadoriche, testi provenxali dei secc, 

XI11 e XIV. Edizione critica a cura di ... (Favati) 

* A les notes a peu de plana. 

* In les descripcions dels Ms. en parlar de les filigranes 
la citació se simplifica i es troba únicament 'Briquet'. 



Frank, M. Corpus dm Im mntigum Urica populmr hispénicm (siglo» XV 

mi XVIII. (lt. Frmnk, Corpus) 

Gallardo, J. B Ensmyo dm unm biblíotmcm mspmMolm dm libros rmros 

y curios*»*. (Gallardo, Ensmyo) 

García Villada, Z. Bibliothmcm Pmtrum Lmtinorum Hispmnimnsis. II 

Sand. Wach den Aufzeichnungen Rudolf Bmmrs bearbeitet und 

her ausgegeben ¥on (Z. Garcia Villada, Bibliothmcm Pmtrum) 

Gilissen, L. L'mMpmrtism des ézriturms médiévmlms. Kmchmrchm 

d'unm aéthode mvec mpplicmtion à un mmnuscrit du Xlm siòclet Im 

Lmctionnmirm ce Lobbesr codm* Brunmilrnnsis, 18018, (L. 

Gilissen, L'mMpmrtism) 

Grundriss dmr r omarnscheu Liter aturen des Hittelalter s, (GRLMA) 

Jeanroy, A. Bibliographie sommmtre dms chansonn¡ers provmnçmuz 

(mmnuscrits et edit ions >, (Jeanroy, Bibliogrmphim) 

Lángfors, A. Les tncípits des poémms trancáis mntérimurs mu XVI 

símele. Repertoire bibllogr aphique, (A, Lángfors, Lms incipits) 

Massó i Torrents, J. «Bibliografía dels antics poetes catalans», 

Anuari de 1 ' Institut d'Estudis Catalans , V, 1913-1914, (Massó, 

«Bibliogrefia») 

Matiso Torrents, J. «La cançó provençal en la literatura catalana», 

Miscel·lània Prmt dm la Ñiba, 1923, p. 346-36Ó, (Massó Tor

rents , «La cançó provençal, . .») 

Massó Torrents, J. Cmtàlmg dels mmnuscrits dm Im Bibliotmcm dm 

l'Atmnmo Barcelona?, formmt per ... (Hasse Torrmnts, Cmtàlmg 

Atmnmu) 

Massó i Torrents, J. Mmpmrtori dm Im ant ige litmrmturm cmtmlmnm. I 
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¿a pom*im, I, (Massó, Mmpmrtori) 

Massó Torrents J. i J. Rubió i Balaguer, «Catàleg dols manuscrits 

d© la Biblioteca du Catalunya», Butllmtí dm ¡m Biblioteca dm 

Cmtmlunym, 1914 - (Cmtàimm)1* 

Menéndez y Pelayo, M. Bibliotmcm latino-clàstca dm traductores 

(Menéndez y Felayo, Bibliotmcm Imt-cmt. ) 

Menéndez y Pelayo. M. Bibliotmcm trmductorm* españoles (Menéndez y 

Pelayo, Bibliotmcm trad.) 

Miquel Eosell, F. «Catàleg dels llibres manuscrits de la Biblio

teca del Monestir d© Sant Cugat del Vallès existents a 1'Arxiu 

de la Corona d'Aragó», Butllmtí dm la Bibliotmcm dm Catalunya, 

8, 1928-1932, p. 143-240, (F. Miquel «Catàleg»/ 

F. Miquel Resell, Inventario omnmrml dm mmnuscrito» dm la Biblio

tmcm Univerfitar ta dm Barcelona (Inventar io) 

Morpurgo, S. Supplmmmnto con çli indict generali dmt capoverst , 

(S, Morpurgo, Supplmmmnto) 

Moxó i d© Francolí, Benito de. Memorias histórica* dml Ñmml 

Monasterio de San Cucufatm dml Va*té§ . . . , (Moxó, Mmmcrims) 

Pagès, A. La poéste françatse mn Cataloçne du JfJJl* sièel© a la 

fin du XV*, (A. Pagès, La poéstm *rmnç,mi*m mn Cataloçne) 

Pedrell, Felip. £atúl§?ch dm la Biblioteca Musical dm Im Diputacié 

dm Bar zalona ab notms històriques, bioçr afíques y erítiqum*, 

tramet ¡petons en notació modmrnm dels prmcipals motius 

mustcml* y facsímil dml* docummnt* »és importants pmrm la 

cibliografia espanyola 2 vol. Barcelona, 1909, (Pedrell, 

3 Només a les citacions d© poemes. 



IX XVI 

Cmtmlmch) 

Petrucoi, M. Lm descr izione d*l mmnoscritto. §torímp problemi, 

modelli (A. Petrueei, Lm descr tzione) 

Piccard, Die Ochsmnkopf~maBserzeichen i Teil. Find Buch 11, I, 

(Piccard, Di* Och., 1 Teil. I» 

Pillet, á. i H. Carstens, Bibliographie der Troubadour», (Pillet-

Carstens» Bibliographie)* (Fillet)* 

Poesia catalana del *. XIV. Edició i estudi del Cançoner et de 

Ripoll, Lola Badia, (Lola Badia, Edició Cançoner et de Ripoll) 

[Raimon Vidal] The Razos de Trobar of Rainon Vidal and associated 

Texts (Ed. J, H. Marshall), (Marshall, ed.) 

Riquer» M. de, Història de la literatura catalana, (Riquer, 

Histbr ta) 

Riquer, M. de, Los trovadora* (Riquer, Tr . ) * 

Rubió, J. «Del »anuscrit 129 de Ripoll», ReviMta de Bibliografia 

Catalana, VII, 1905, p. 301-321, (Rubió, J. «Del »anuscrit 129 

de Ripoll») 

Sanvisenti, B. 1 primi mltjssi di Dante, dal Petrarca m dml 

Boccaccio Mulla letter atur a spagnola, (Sanvisenti, 1 primi 

tnflusti ) 

Schiff, M. La bibllothèque du marquis de Sant ti lana (Schiff, La 

bibllothéque...) 

m A les notes a peu de plana. 

* In les citacions dels poe«es proveiçals» la citació se 
simplifica i es troba únioaaent 'Pillat*. 

* Només a les citacions de poemes. 
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Simón Dia*, J. Bibliografía de la literatura hispánica (Simón 

Diaz, Bibliografía) 

Sinclair» K. V. Frmnch devotional tmnts of thm Middle Afw. A 

biblxoçrtphicml manuscript Qttiém, (Sinclair, Franch devotional 

t&MtM ) 

Sola-Solé, José M. «Una composición bilingüe hiapaño-árabe on un 

cancionero catalán del m. XV», Hispanic Revi**, 40, li?2, p. 

386-389 (Solá-Solé «Una.,,») 

Sorot, J. Ñépertoire d tnc1ptt ees pr teres en M C J > R trancáis, (J, 

Sonet, Aép#r to ir a ) 

Steynou J. í Lothar Knapp, Bibliografía dm les cancioneros 

castellanos del stglo X¥ y repertorto de sus géneros poéticos. 

(Steunou-Iínapp» Bibliografia) 

Tennerofii, á. Inizt di anttche poesia italiana religiose e mor all, 

(á. Tenneroní, imxi) 

Ugolini, F. A. «II cansoniere inédito di Corvorí di Girona», 

Remle Ac cadeni a Nationale det Lineen. *Memoriw*, aerie VI, V, 

fasc.V, Ü3i, (Ugolini» 

Valla i Subirá, 0, Paper and Mattermarks tn Catalotia (Valla, 

Paper and WatermarksV (Valls)-

Valls i Taberner, «II cançoner del a. XV de 1'ateneu Barcelonès», 

(tirada a part del Butlletí dm 1 Ateneu Barcelona*, I, 1P15) 

(Valls i Taborner) 

' En lea notes a peu de pàgina. 

* to la descripció deia Ma. e« aiaplifica la citació, i 
només apareix 'Valls'. 
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Villanueva, J, ¥imj* lífrmrim m im» igltsims de Et pata (Villany©-

wmt Vimi*) 

Wittlin» Chart J. «Les manuscrits dita 'del papa Luna' dans deux 

inventai res de la Bibliothèque d« Gaspar Johan Sánchez Munyoz a 

Teruel» Ettuéi» Kommnic», XI, 19S2» p. 11-32 (ttittlio, «Les 

Ms. dits *4©1 Papa Lima*») 

Zaabrini, F. i« opere volqmr i m stampa dei »»coli XIII • XIV, (F. 

Zrabrini, L» fípmre volcar i) 

luttmrwy. F. Piío§rmphi9 der poétts prowençmuM des XIV et XV* 

siècles» (F. Zuftmrwy, Biïl¡oqrmphte ) 

lufferey, F. Recherche* linguistiques tur leu chmnsonrner s pi oven-

çmuM, (Zufferey, Ñmcherchet) 
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1. BIAL ACADEMIA DI BONIS LLÏTRIS DI BARCÏLONA 

A J L ik, -1« * - « - » - -^ _A, 
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II Raison Vid*l d« Besalú, Judioi d'amors 

Uns quants folis dactilografiats, continguts en una carpeta, 

fonsen el catàleg de \'Acadè»ia de Bones Lletres de Barcelona que 

la bibliotecària, amablement, fa a Bans de l'investigador que ho 

sol·licita. Noaéa una obra pot atreure la nostra atenció, el 

pergamí que ens ha conservat un fragment del Judici d'mmors de 

Raimon Vidal, text conegut des de fa molt de temps, que ja apareix 

al repertori de Brunei i que fou editat pel seu antic posseïdor I, 

Noliné i Brases,1 membre de l'Acadèmia. 

Aquest manuscrit es va trobar OH A ©5 cobertes d'un llibre de poca 

importància procedent de Mallorca." 11 tex% tot i presentar els 

efectes d'haver ésser emprat en una relligadura, està en bon estat 

i la seva lectura no presenta gaires dificultats. 

El fragment va ésser donat pel seu editor £. Kiolin* a l'Acadèmia 

de Bones Lletr-js de Barcelona, i passà a enriquir el fons de la 

seva biblioteca, on no té cap signatura determinada, conservant-se 

1 Al Bolmtin d# Ja Rmmí Acmdemim de Buenms Letras dm 
Barctlonm, vol. VI, 1911-1912, p. 454-488. 

* De la mateixa manera que el fragment de la versió catalana 
del Forum lud i cum que avui es conserva a la Biblioteca de Catalu
nya, trobat també servint de reforç a un llibre. 
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dins d'una carpeta. 

L'edició de Moliné fou rebuda amb certes critiques.1 En un segon 

article,- Moliné reproduí l'edició oritica de M. Comioelius,* pel 

que fa als fragments conservats al manuscrit, alhora que aprofità 

per defensar-se de les acusacions d'edició desacurada i publicà 

unes poques correccions al text editat. In confrontar ambdues 

versions s'observa que el fragment de Barcelona interpola 156 

versos que no apareixen en cap de les variants anotades per 

Cornicelius. 

No he trobat cap edició moderna del text, però tinc notícia que un 

professor d'una universitat belga s'ha interessat pel nostre 

manuscrit, potser per fer-ne una nova edició critica que de segur 

seria ben rebuda pels romanistes. 

Un dels aspectes d'interès de l'obra de Raimon Vidal és la seva 

referència continuada a poemes de trobadors, tot intercalant 

* J. Massó i Torrents, a «La caneó provençal en la litera
tura catalana», Miscel·lània Prat de l» Riba, I, p. 346, tot 
referint-se al fragment editat per Moliné comenta: «La inclusió 
Moliné, és un xic més complicada per ésser extensa i perquè 
i'edició d'aquest frag&ent no és ben feta i acurada de bon tros 
com la d'en Rajna». 

m Boletín de la Remí Academia d» Buenas Letras dm Barcelona, 
VII, 1013-1014, p. 137-140. 

3 Raimon Vidal dfc Besalú, Sé fo e'l temp» c om era iays. 
Novela von Raimon Vidal nach den vier bisher gefundenen Hands
chriften zum ersten Mal heurausgegeben. Inaugural Dissertation, 
Max Cornicelius (ed.), 1880. 
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fragments dins la seva narració. Massó Torrents1 va estudiar 

aquestes citacions i va identificar els poemes als quals perta

nyen. Tot i que no sigui aportar cap dada nova, per tal de reunir 

el màxim d'mfomació coneguda, al final de la descripció del 

manuscrit es trobaren aquestes citacions, aab menció d'autor, 

primer vers, estructura estrófica i referència que els corresponen 

dins els repertoris generals de poesia provençal. 

* * * 

Ms. 1 

Descripció: 

Pergamí. Folis totals: 2 (1 foli de 430 x 400 mm que plegat 

ofereix 4 cares d'escriptura). Dimensions 215 x 200 mm; 2 col., 

caixes: 163 x 65 mm (tallat pel capdamunt del foli). 

Enquadernació: Fulls solts, sense relligadura. 

Ornamentació: Caplletres de dos renglons d'alçada, en verweil i 

blau, amb rasgats en lila. Calderons en vermell i b'iu. 

Conservació: Bona, però la humitat i algun forat dificulten la 

lectura. 

Data: catàleg s. XIV 1/2 

Op. cit. p. 363-365. 



Antios posseïdors: Molina i Brases, I. 

Folis obra: lr-4v 

Autor: Raimon Vidal de Besalú 

Títol: [Judici d'Asior] 

Llengua: Provençal 

Copiat«: copiat a pais català 

Data oreaoió: XIII 2/2 

Data oatàleg: XIV 1/2 

Versificació: parlats octosil*labios 

Inoipit 

Text: lr. (a) la domna failhe se es vers; lr. (b) Als savis 

per so car amors; 2r.(a) Y taimen deu hom; 2r.(b) Auiats d'en 

Perol 

Explicit: 2v.(b) Qe vos a dich vertat con es ! Ni con si maestat 

iuiatz 

Note«: 11 fragment, procedent d'una relligadura, va ser trobat a 

Mallorca. Els folls van ser tallats per dalt pel rel 1 igador, de 

manera que no ens queden restes dels marges superiors ni de la 

numeració antiga. El text consta dels w . 1285-1316, 1322-1346 i 

1354-1385 de l'edició de Coinioelius amb moltes variants i 

interpolacions. És interessant perquè interoala nombroses 

citacions de trobadors, que ja va assenyalar Massó Torrents. 
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mrstmn ttml hmrmusgmgmbmn. Inmuçurml Dissmrtmrtion. (Ed. Max 

Cornicelius), Berlin, 1888 

Rajna, P. Studi di filologim Roumnzm, V, 1891, p. 1-64 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el «anusorit 

Riquer, Històn», i, p, 115-116 

3.2 Sobrm i"obrm 



Mi^mr, Mittòrim, I# p. Ü i - f H 

I I I 

Citeoione de Trobedore al Judioi d'aaore 

0.1 

l r (a) w . 18-18. 

... lépero qui tot sell« afee 

autor: Sayloea l a i d l t . 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Vereifioaoió: abbbcodddaa; 7 

7 7 3 7»3'3 7 4 7 7; 8 d 10. 

Bibliografia: Pillet 167, 43; Frank 863: l; Massó Torrente, «La 

cançó provençal ,..», 40, p. 362 

Motee: Fragment de *No »'alegra chans ne crits», ooblr, «-arta, 4 

darrere versos. 

0.2 

lr (b) w . S-12. 

... Qe en amor a santas lele 

Autor: Raimon de Miravall. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versifioació: ababccdd; 7 7 

7 7 7 7 8 8; 6 u 8 , 2-4. 

Bibliografia: Pillet 406, 6; Frank 382: 100; Massó fórrente, «La 

cançó provençal ...», 41, p. 382 

Motee: Tercera oobla de «Ar'ab la forca de freie». 



9 

0.3 

lv (a) v. 1»~22, 

...I aell qm man[ten] faidits 

Autor: Bertran de Born. 

Llengua: Provençal. Qènere: sirventés-cançó. Versificació: 

abbaodadeff; 7 7 7 7 7*7 7 7 7 7 7; 8 u 11, 2-4. 

Bibliografia: Pi llet 80, 38: Frank 610: 1; Massó Torrents, «La 

cançó provençal ...», 42, p. 382 

Note«: Fragment de «S*abrils e folhas e flors», w . 18-22. 

0,4 

2r (a) w . 7-15. 

... E si eu per so fu forsats ni mespres 

Autor: Perdigón. Atribució: Folquetz 

Llengua: Provençal. Qènere: cançó. 

Bibliografia: Massó Torrents, «La cançó provençal ...», 43, p. 363 

Notes: Fragment d'un poena de Perdigó atribuït a Folquet, v. 19-27 

de la n. XXVI de l'edició de Stronski, Folqumt é* HmrswiUm... p. 

103. 

0.5 

12r(a) v. 26-27. 

... Que sell remain en mala oospeios 

Autor: Folquet de Manelha. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versifioaoió: abbacddc; 10 
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10 10 10 10»10 10 10*; S y •» f-4. 

Bibliografia: Pi llet 155, 18; Frank 624: 20: Massó Torrents, «La 

cançó provençal ...», 44, p. 383 

Notes: Fragment de «Per Dieu, aaors, ben sabets v«ra»ent>, w. 

15-16 del n. XII de l'edició de Stronskt ebene citada, p. 57. 

0.6 

2r(b) v. 3-5. 

... leu sai d'nmor lo milhor sen 

Autor: Peirol. 

Llenaba Provençal. Gènere: cançó. Vorsifioaoió: abeccdd; 

10' 10' 10' 10 10 10 10; i u 7, 2-3. 

Bibliografia: Fillet 366, 1, Frank 447: 2; Massó Torrents, «La 

cançó provençal ...*, 45, p. 363 

Motes: Darrers versos de la cobla IV de «Ab fren joi mou eaintas 

vets e coaense». 

0.7 

2r(b) v. 16-24. 

... Car ja li pros e.1 tesps que n'es passats 

Autor: Guillem de Montanhagol. 

Llengua: Provençal. Qonere: cançó. Versificació: ababbccbb; 10 

10 10 10 10 10'10'10 10; 8 u f, 1-b. 

Bibliografía: Píllet 215, 10; Frank 328: 6; Massó Torrents, «La 

cançó provençal ...», 48, p. 364 

Motee: Frageent de «Huihs oai no val ni deu esaer presets* w. 



3f-4§. 

il 

0.8 

2v(a> v. 10-1S. 

... Don die gu«#a folhora 

Autor: Caucel« Faldity, 

Llengua: Provençal. Gener«: cançó. Vnraiíioació: aaababccbcce; 

5 6 8 8 5 8*5 8 8*5 8 8; 8 • 12, 1-8. 

Bibliografia: Pillat 18?, 18; Frank 60: 1 

Massó Torrents, «La cançó provençal ...», 47, p. 364 

Rota«: Fragment d« 1* cobla III d« «Da fairt chanto...». 

0.9 

2v(a) vv. 26-33. 

... Una r#s a'a alheujat 

autor: Cadtntt. 

Llengua: Provençal. Senara: cançó. Versificació: ababccdde-ff; 

7 7 7 7 7 7 7 ? ?'7'10 10; 5 u 12, 2-4. 

Bibliografia: Pillet 108, 22; Frank 3ö2: 8; Massó Torrents, «La 

cançó provençal ...», 48, p. 384-365 

Rotat: Fragment oe la cobla III de «S'au pogués aa voluntat». 

0.10 

2v(b) vv. 15-23. 

... Hau aui folh • car j entén 

autor: Öausbert da Poieibot. 



Llattfua: Pvavaaoal. M M » « : oanoo. Vmif ioaoid: aaaboaaabboo; 

f S f S f i f f S S f f j l i i ï i » I-?. 

Bibliografia: P i l la t 173, 7; Frank 66: 1; Massó Torrent», «La 

oançó provençal . . . » , 40» p. 365 

Hotee: Fraoent de la cobla XII d« «01 «ai« de vo« ateu». 
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2. ARXIU ME LA COBOHA D'ARAttf (Pot» d« Sant Cutftt 1 d« Eipo l l ) 
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it [Lleis d'asort) 

Segons Anglade,* tenia aquí una copia en «prose catalánisée» de 

les Lley« d amor. Aquest text té el neu origen an el desig de 

disposar d'un codi de lleis gramaticals que servís per Jutjar «i-

llor les poesies presentades a les Justes de Tolosa i es pensa que 

el nostre aanuscrit és una copia que el Consistori barcelonès féu 

fer amb la mateixa finalitat. 

Biquer* dóna com a característica més rellevant de la primera ver

sió el fet que mostri «una decidida tendència a mantenir 1» puresa 

de la llengua clàssica, i d'acord amb aquesta finalitat, els tro

badors són considerats autoritats lingüístiques», Zufferey» que 

s'ha ocupat de la poesia provençal tardana,* assenyala que aquest 

manuscrit -que sigla X'*~ depèn del Ms. X de Toulouse," presenta 

el text lleugerament abreujat, però conserva textos esborrats i 

» Molinier, Quilhem. ¿»» Flor* dml 6ey 5a*er„ (Id.) Josep 
Anglada, Mesones dm i"Institut d tatuáis cmtmlmns. Secció Filo-
lògic», 1/2, 1928, p 35. 

• Eiquer, Mítt&rim, I, © ~?.l. 

• F. Zufferey, Sibliafrmphim, p. xxxiii-xxxiv. 

• Massó, Hmmmrtori, p, 259 el sigla«, Salvat • en Hélmnoms 
Boutíérm, I, p. 507 i Anglada Bm en Bulletin dm la Socimté Archéo-
logiqu* du Midi dm Im France, 45, 1915-191?, p. 237-238, Cif. 
Zufferey, Biblioqraphi*, p, xxxvii. 

• Archives de 1'Academic des Jeux Floraux (500.007). 



le 
loeaplaoata a I» I d'»qui el seu latere«. 

Sobro el uanueorit destaoarea la nota enganxada al tercer full de 

guardes aoderne», adreçada al i. Careeaar i que es reprodueix en 

l'apèndix de texto». In aquest eeerlt es diu que 1« llengua del 

text és el oatalà. 

Abane d'iniciar la descripció assenyales que existeix una copia 

d'aquest aanuecrit feta per J. Taatú en 1837 (Bibl. Masarine, Pa

ria, MS. nua. 4526).» 

Ms, 13 Sant Cugat 

Descripció: 

Paper aab filigranes: 1. ) Bou aab ales i .íiab, té un llibre entre 

les potra, eix vertical, 60 x 57 asi, f. 63, Briquet no dóna cap 

de seablant, però per la forma de lee banyee, del niab i de les 

ales pot relacionar-se aab aquelles que deeoriu proposant-ne un 

origen italià. 2.) Carro. Aquesta és la filigrana que Tastú 

deeoriu coa «una surte de tripled supportant vers le ai lleu des 

roues, et au-descús deux foie deux branches de candelabro».* Eix 

vertical, 45 x 20 aa, Briquet nua. 3540, doouaentada a: Pistola, 

1470. 3.* Torre aab una finestra, eix vertical, 70 x 25 aa, f. 

* Vegeu l'edició de lee LÍ*Y* é'Mort d'Anglade ja citada, 
vol. IV, p. 136 i se. 1 el treball que pub licit el aateix J. 
Anglade ale AnnmJ·s du Midi, 33-34, 1921-192S, p. 16f-17i, *La 
copie dee ley» é'ámer* (•«. Am Baroelme) par J. Taatu». 

* Vegeu 8. Molínier, L»i* émmers (od. J. Anglade), vol IV, 
p. 136n. 
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111, semblent a Briquet 15865, però amb els »erlets rodons, BO 

angulosos, documente^ a Prato, 1417; Pistoia, 1430 i Fabriano, 

1430; origen italià. 

Folls totals: 151, als de la taula hi ha una numeració antiga en 

xifres aràbigues en el «arge inferior dret; la numeració moderna, 

a llapis, feta en el marge superior dret, comença en el priaer 

foli del text * Els folis VIv-Xv estan en blanc. Dimensions 347 x 

260 asi; 2 ool., caixes: [35 • 252 • 60] x {4b • 65.30.65 (130) * 

55] m (f. 2r.), 40 línies per pàgina. Les caixes de la taula no 

coincideixer. exactament amb les del text i dins del volum també 

s'observen algunes petites variacions" entre 175/150 x 233/252 mm. 

Primera linia escrita; reglura a ploma, el trac vertical sembla 

fet amb mina de plom, mentre que el trac horitzontal sembla fet 

amb ploma.3 Al marge inferior diet, hi ha restes de la numeració 

dels quaderns (f. 13 = vi, 14 = b2, 15 = b3, 16 = b4, 17 = b5» 18 

= h6 ...) senions generalment. Al mig del primer qulnió una tira 

de pergamí plegada, molt prima, reforça la oootura. Reclam ho

ritzontal, en el marge inferior dret, sota la segona columna, que 

* Es donen íes probatorios de la taula i del text. 

* Vegeu les mesures preses a diversos folis: 
Ilr. [47 • 233 • 67] x [45 • 60.20.70 (150) • 55] mm 44 línies 
lr. [*7 • 233 • 67] x [35 • 75.25.70 (170) • 55] mm 40 línies 
2r. [47 • 233 • 67] x (47 • 70.25.70 (175) • 50] mm 40 línies 
20r. [35 • 257 • 55 j x [45 • 65.30.70 (185) • 50] na 4S línies 
40r. [38 • 252 • 57] x [45 • 70.25.85 (160) • 55] mm 44 línies 

* Al f. 38r. es veuen molt bé les ratlles tirades a pi 
però al »arge dret es veuen unes ratlles traçades a mina de pi 
que no coincideixen exactament amb les horitzontals del text. 

^ É — ^ r j. ^ —. _ •«. A. ^ . .«. i^ fc- .. •* \Àg 
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no es veu a tots «Is quaderns. 

Enquadernació: en pell, bastant bona, amb les inicíalo del mones

tir. A ia tetxa: €LèS LLI j Dl \ £»..J fOtt«», daurat sobre 

sarro. 

Ornasentació: Caplletres finaaent dibuixades en verseil i blau aab 

rásgate en lila. Calderons en vermell i blau; títols en verseil. 

Cor. «er vac ió: 

Del text: bona, però afectat per husitats i reactius quisles.» 

Del volus: té els marges inferiors trencats. 

Data: copia s. XIV catàleg s. XIV mx. 

àntios posseïdors: Consistori de Barcelona? 

Folis obra: I-Vv • VI-X (en blanc) • l-141v. 

Autor: Ouilhes Holinier 

Títol: Leys d'Asors 

Llengua: Provençal 

Copista: Copiat a Catalunya 

Data creació: 1328-1337 Data còpia: s. XIV 

Data catàleg: s. XIV ex. 

Prosa i Vers 

* Vegeu 0. Molinier edició citada, vol. IV, p. 138 nota. 
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Taula: Ir. (a) A«si ooaensan las leys d'aaors i la pr i »era 

oausa perquè; Ir. (a)-Ir. (b) co fan dipttongueo] ! Dels 

diptongas que son trobat; Ir. (b>-Iv. (a) et en -or ! De . t. o 

.g. denen fes o ge; Iv.(b)-ÍIr.(a) [dels riss singulars] ! de 

rlas capcaudati, ?v. (a) e priaeraaent de quay si pedas. ! Deo 

gracias 

faxt: lr.(a) Ayssi comensan las leys d'aaors, T*res causas ! 

son ne¡cessaria» tots te»ps i en far obra; Ir.(a)-lr.(b) pat 

et [piers S la segona oausa. I»t enoaraa per autra raso; 

lr.(b)-lv.(a) gaya sciensa de troSbar e aaiornen; lv. (b> — 

2r.(a) generals las quals ! no son d'esta soienoia; 2r.(b) 

tais dictats deu hoa far.* 

Bxplioit: 140*.(a) letras per orde; 140r.(b) bona botona brotona 

bayona; 140v. (b)-141r. (a) dels penedens perd[on] ¡ flors de 

pur i tat; 141r.(a)-141r. (b) e val aytan ses a ! coaa ab 

aquilas; 141v.(a) flors de pun tat e querent i a bona; 

141v.(b)-141v.(a) no fa re ab ornat. ¡ De pedas vist hevea; 

141v.(a) [fi] dels quals have» tractat lassus. ! Deo gràcia». 

Motes: Als aarges de la taula hi ha unes notes antigues, que fan 

referència a les parts del llibre, p.e. f. 2r.(a) cii part», f. 

* Coa el text podria citar-se tanc pel començament de la 
taula (folis !-V) o pel del text, es donen les probatorias en 
aabdós casos. 
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5v. (a) «vi tart». Ai*b llapis, sxxlernaaent, s'ban anotat ala 

núawroe dal» folia qua corresponen a la nuswraoió rodena, I qua 

facilitan trobar alguna apartat a, ooa p.a. 1'inici de lea p*irt« 

f. 2v. (b) «ill part» «Si». Al llarg dal taact hi ha taaba nota» 

qua corregeix» paraula« 1 taabe alguna« nana que aaaanyaisa frag-

aents f. Sir. 
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