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•43 Vandatta dl Vaapaaiano. 3torla dal turoo 

Poca folin, an on tornat poo uwual antra ala la. conaervats a Bar

celona, traaaaatan laa duet estrofes tíñala d u n poena 1 un altra 

da ooaplet, tota doa ari italià. Lo nuaeració dala aarges paraat 

conprovar qua aquests fulla pertanyien a un racull aéa gran dife

rent, paró, d aquell dal qual forai part la Vitm dm Mitt* tUrghm-

rítm qua a*ha daaorit. 

L'any 1988 a han raataurat aqieata fulla, i ara aatan relligats an 

un patit volum, abana ala folla aolta aa guardaven an una carpeta 

da paper. 

lla doa poeaea són da tana religiós. II priaar» només rapraaantat 

par las duaa darraraa estrofes, és la Vmmdmttm d i U—p*ai*na, i 

1 altre, coaplat aagona aeabla, porta al titol da Imtoris áml grmn 

turcho qatnda fo roto a Bmlgrtda in QngmriM, poeaa qua tot i no 

éaaer cap prodigi d'art poètica, denota l'intent da l'autor d as

solir un cart nivell d'aatil i revela, an contraat aab la Vit* dal 

Ma. anterior, una acurada versificació, un intent da donar al taaa 

una estructura digna a través da paraules escollides i aesuradea. 

Consultat al conservador da la Secció da Manuscrits da la Biblio

teca de Catalunya, Amadeu Sobaranaa, no té noticia que s'hagi fat 

i* * a u »• .~. - -. .. n- ^ .w A. fc. .. ..* . t,4^A.-
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cap edició o estudi sobre aquests posses; its seablat oportú fer la 

transcripció d'uns textos que no s'han pogut posar en relació aab 

cap versió editada, is potser i'ocasió d'insistir novaaent en la 

•anca de bibliografia adient a Barcelona, per tai d'©aprendre 

1*estudi d« textos d'aquestes característiques. 

IIB poeaes estan copiats ocupant cada cara dels fulls tres estro

fes de vuit verso« (excepte la Vmnémttm) aab un espai entre elles. 

II pautat consti, de tres grups de nou linies, separats per un do

ble espaiat. La lletra és bona i no presenta a penes abreviatu

res. 

Sí tenia present ei primer vers de la tercera estrofa (foli 2r.), 

la coaposició del poeaa és de aitjans s. XV, coa a minia (d. 

1456).» 

La filigrana no coincideix exactament aab cap de les de Briquet, 

qui comenta que el aotiu, d'origen italià, es troba cap a finals 

del s. XV.» 

Ms. 1802 

Descripció: 

Paper aab filigranes: 1. ) Sagetes creuades, tallades pel plec del 

1 «Delo iilie quatrosento e cinquanta sei / chascanduno me 
escolta con fermo inteleto.» 

" Briquet, 6278, Venecia, 1479. 
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full, eix horitiontal, 40 x 20 MI, f. 3 1 5, Briquet no en recull 

cap i'igual. 

Folia totals: 12, numeració vella a ploma, en el aarge superior 

dret, del 24 al 24, no hi ha cap numeració moderna; una altra 

numeració, «és antiga, apareix en el »arge superior esquerre del 

v-rso, i així el foli 2? amb tinta al recto és el 29 al verso. 

Dimensions 198 x 185 nau; 1 ool., caixes: [25 • 155 • 18] x [30 • 

92 • 433 ma (foli 2); primera línia en blanc; reglura a ploma. Ho 

es veu cap mena de reclam. 

Enquadernació: folis solts que l'any 1988 s'han restaurat i 

relligat en pergamí. 

Conservació: 

Pel text: bona, algun vers borrós. 

Del volum: paper amb humitats i forats, però bastant ben conser

vat. 

Data: catàleg s. XV 

Folis obra: 1-1lv. 

Autor: Anònim 

Títol: [Vendetta di VespMiano. Storia del turco] 

Llenjua: Italià 

Vers 
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Inoípit 

Taget: ir. A queia festa se batiso Katano; Ir-lv. facta es. 

A»ord«[...] ! Xstoria del gran turebo; lv-2r. lo rede 

Barbaria. ! De lo alle quatrosento; 2v-3r. nobele baronia ! 

drieto «1 stindardo 

Ixplioit: lOr. ,1 cosi ferito; lOr. [fi] veschevo de Maionza; 

lOv-llr. un gran fracasso. J fuieno pagani; llv. ,1 finito io 

son rimacto; ilv [fi] dite quests sera una Ave Maria. ! 

Finis. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBBÏ II MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guia dm im Biblioteca Cmntrml, p. 112 

* * * 

143.1 Vendetta di M. Jesu Cristo fatta per Yespasiano 

Folis obra: Ir. 

Autor: Anònim 

Tltol: [La Vendetta di M. Jesu Cristo fatta per Vespasiano] 

Llengua: Italià 

Data catàleg: s. XV 

Versificació: endecasil.labs, irregulars, ABABABCC 2-8, octava 

rima 
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Inoipit 

Text: lr, [Acèfal] A queia festa s* batiso Natano 

Ixpiíoit: lr. de Vespexian ©©»pit© • la sua asteria. I Deo grat i as 

Cá peu d« pagina:] «Qui si fraise« la vendecta ... ¡ Anoi de 

üetSS! Només tomo dues estrofes del poena, 1« nota a peses es 

ix. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA GOBRK IL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs da la Biblioteoa 

6uim é9 Im Biblxotec* Central, p, \\2 

a a a 

143.2 Istoria del gras Turcho quando fo roto a Belgrado lo 

Ongaria 

Folis obra: l~12v. 

Autor: Anònim 

títol: Istoria del gran Turcho quando fo roto a Belgrado in 

Ongaria 

Llengua: Italià 

Data catàleg: s. XV 

Versificació: isosil.làbic, »oïts endecasíl.labs, ABABABCC, 82-8 
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Inoipit 

fit©!: lv. latetia é*l gwm Tmmlm quando fe teto • Belgrado 

i» Onfmria 

Taxi: lir. P'roncipio faao da mm balm iatorU 

Ixylicit: llv. diuotaaente dita queata aara una àua Maria \ finia 

BIBLIOORáFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MAÄÜSCRIT 

1.1 CaUletfa da la Bibliotaoa 

ßuim dm Im Bibiiotmcm Cmntrmi, p. 112 



398 

144 Llibre d'hores, sab oracions 

Els llibres d'hores han estat principalment llibres de luxe i ban 

interessat més als historiadors que no als filòlegs, pel fet d'in

cloure, generalment, precioses miniatures, objecte d'estudi dels 

especialistes en art i iconografia. Tot i tractar-se de llibres 

redactats en llati, sovint duien alguna part en llengua romanç. 

De vegades, l'aparició de la llengua vulgar es reduïa al santoral, 

però, d'altres, arribava a les pregàries, í trobem juntes pregà

ries llatines i en la llengua romanç de la sona. is per això que 

s'inclouen en aquest repertori tres llibres d'hores; entre tots 

els examinats* els Ms. 1850, 1861 i 1852 són els unios que 

inclouen oracions en llengua vulgar: francès, provençal i casve-

ilà. 

Les oracions franceses i les provençals poden trobar-se al Mèpmr-

torí de Sonet;- l'oració en castellà no s'ha pogut trobar enlloc. 

in el moment en què la impremta començà a estendre's hi ha hagué 

* Biblioteca de Catalunya, Ms. 853 Cal catàleg en francès i 
llatí) no conté oracions en aquella llengua; Ms. 1848» 1849 i 1853 
(procedents tots ells de la col·leció Espona) són en llatí. 

* Completat més tard per Keith val Sinclair, Priérms wn 
arteten françmis, nouvellmr references, rminswí^m*mmnts cowplèmmn-
tmir»30 indicat ions bibltoqr aphiqu+s , cor r met ions et tmttl»* dm* 
articles du fíépmrtoir*' d* Sonmt, Hamden, Conneticut, 1978. 
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un cert tipia de i libras, sobre tot« el« altres; que continuaren a 

fer-se »anuscrits: el llibre d'ñoras fou un d'aquests. Llibres 

específicaaent de lux* -senyals de 1'elevada posició social dels 

seus posseïdors- exigien la intervenció de pintorr i miniaturis

tes, sense la qual, aquests llibres, petites peces d'art, no 

podien existir.* 

Els tallers de copistes de Flande.i s'especialitzaren en la realit

zació de llibres d'hores,- amb un estil de producció gairebé *in-

dustricl»" i una qualitat d'escriptura que anunciava ja el llibre 

imprès,* 

Els tres manuscrits que ens ocupen (Hs. 1850, 1861 i 1852) prove-

* Recordem que aquests pinte.fs, tan prompte podien executar 
les miniatures d'una Bíblia historiada com encarregar-se de pintat-
els sostres i les cambres d'un castell. En un document de la can
celleria de Pere d'Aragó, el conestable de Portugal, apareix un 
pintor de no« Alonso de Córdoba, a qui se li encomana decorar una 
Bíblia, i un cert temps després, rep l'encàrrec de real itsar di
verses pintures en la capella reial. Vegeu M. Lópem i Casas i 
Gemma Avenoza i Vera, «Un »utff cancionero del s. XV. II Ms. 118 
de la Biblioteca Universitaria de Barcelona», Inctpit, VIII, 1988, 
p. 57. 

* I de Flandes prové el Ms. 1852. 

3 «Des enluminateurs multiplicaient à l'envi des scenes 
destinées à illustrer les grtades fites litúrgiques, des copistes 
exécutaient la partie commune du livre d'heures tandis que 
d'autres se chargeaient d'ajouter les caleodriers propre« à chaqué 
diocese. . .» explica M. Peyrafort a «L' 08301" CÍCI8 Sv@J. 3.©Ï*S 1 ft 1 CS 
(XII*~XV~ siècle)», en l* lívrm mu Hofn Agm, Paris, 1988, p. 75. 

* Ibid. p. 75. 
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nen ém la ool·l«ooio de fantitgo ispona i Brunet1 i en presentar 

característiques comunec ha semblat opcrtú dedicar-los una únic« 

introducció a tote tres. 

11 primer d'aquests llibres d'hores és el més ric rn textos en 

llengua vulgar. Després del calendari (folis l-14v ) conti lea 

rtméitmtions ém smint Agustín mn parlmnt ém Dimu (folis 15r-20r.); 

una oració en llatí, que comença al foli 20v. i queda en l'aire 

perquè al foli 21r. conença (mancant-li tres versos i mig de l'i

nici) una oració en francès, que també quedn interrompuda; al foli 

22r. hi ha una altra oració llatina tanibé acéfala. El següent 

text és una oració en franrès a la Verge (folis 24r-24v.), text 

que Sonet reprodueix amb una certa variació: 

Ave Maria, gracia plena ', corns» tres doulx mos yei a ! doulcr 
dame de paradís (6 st ophes} 
Aucun« indication sur la provenance du Livre d'Heures d'ou 
fut tiré ce poème; peut-ètra ms. d'une collection privée. XV* 
s. Sd. Charles Buelens, dans le BuJlmtin du Bibliophil* 
bmlgm, t. Ill, 1808, p. 58-64.» 

Segueix un colofó amb la data de cò??ia i el nom del copista: 

L'an de grace mil quatre cens mt vn ! furen faítez ces heures 
per Colín le Bese. 

Després d'una miniatura aab els quatre evangelistes i dels textos 

dels evangelis en llatí, sejueixen diverses miniatures i oracions 

en llatí fins al foli 172r. ou hi ha d'altres oracions en francès: 

Lm* M¥ joyms ém Hetrm Dmmm, Lms smpt rmqumstms (amb una oració a 

* L'inventari dels llibres donats per S. Espona a la 
Biblioteca de Catalunya es publicà amb el títol, Invmnímrio ém los 
libros conreos por D. Santiago fsponm y Brunrt, Barcelona, 1980. 

* Sonet, Mépmrtoirm, p. 24. 
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la aa. a Crau afagida al final) i una« oraolona a tinti Oanovava i 

a sant Danta. 

ana nota a llapia enganxada a loa tapas dal Na. 1881 di«f «Hiíaal 

da II? áltela { x 7431 | Av*o prièraa an ©atalao-ftaneala I a la 

fin, ana d'eiles an vara t contenant 88 varsas.» Trobea an agueat 

llibre dl hores due« oraeiona an proaa i una an vara, dadioadaa a 

la Mara da Déu, les traa an un provençal tardi. Una váralo fran

cesa da la segona oració cO Ragina excelent> apareix al Mpmrtoàrw 

da Sonat.1 

Poo aéa afagiraa respecte 1al tarea- Banuaerit (Ma. 1852), alnó 

aasanyalar qua la oració ineoaplata éa an llengua castellana. 

Na. 1850 

Descripció: 

Olia lapona, o; pargaal. Folia totale: 71 • 202, nuaeració 

•odarna an liapia, an al aarga superior drat. Dimensions 157 x 

115 BB; 1 col., oaixea: [16 * 104 • 471 x Ç25 • 80 • 30] BB (foli 

13); 15 Unies par pagina; priaara Unit an blanc. Hi manquen 

alguna folia, i el an 24v. hi ha un colofó: «L'an da grace ail 

quatre cana «t un ¡ furant faltas cas heures pa»r Colin la Base». 

Mo hi ha raelana. 

* Sonat, op. elt, nua. 886, qui la recollí c*un Ha. da la 
Bibliotaea «acional da Paría, fr. 884, dal a. XVI. 
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Snquadernació. bona, cuir ropuMot a»b les tanques de metall 

originals. 

Ornaaentació: 24 miniatures excel·lents. Calderons, capiletreo, 

i ori es ffl*niade&* 

Conservaoi 6• bon a. 

Data: còpia 1401 catàleg s. XV in. 

antics posseïdor»: Santiago Espona i Brunet 

Folis obra: l-202v. 

autor: Anònim 

Títol: [Hores de la Verge] 

Llengua: Francès i llatí 

Copista: Colin le Bese 

Prosa i vers 

Incipit 

Text: lr. [Notes a pioaa» lletra posterior» «Beata ápolenia 

...»]; lv-2r. [«iniatura a tota pàgina]; 2v-3r. [en blanc] ', 

Kalenda»* Januíer a .»ai. jour 

solicit: 20ir,l Pone domine ;u»todia»; 201r. [fi] de dens l'egli-

se; 201v-202r. precare Iherttstlmw ne ! ne sinus de»oni-s; 

202v,,l Ibs Mazareous ren iudeorna 202v. ifi] in gloria. fm»n 
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BIBUOQfcAFlA 

t BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1,1 Catalegt de In Biblioteoa 

Mumrio, lfS?-lfiO» p. S§ 

Espona, p. 11 nú». 5 

^F ^ß ^F 

144.1 Meditaoions saint Augustin en parlant a Dieu 

Folie obra: lSr~20r. 

Autor: Anònia 

Títol: Meditacions aaint Augustiíï en parlant a Dieu 

Llengua: Francès 

Prosa 

Inoipit 

Títol* lBr. Se sant les aeditacion« saint ! Augustin en 

parlant a Di 

Text: 15r. S»ire j'sy a dir© ure secrete I parole 

Explicit: 20r. ne repena qui tant longueamt ! «'as esparghie. 

Aaen. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE IL MANUSCRIT 

l.S Repertoris bibliogràfica 

Sonet» Mépmrtoir*, 2028 
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E IDICTOMS 

2.2 De l'obra {fetes «oto« altre« •anu·orit·) 

Caaus, J. en la #•*«• des Lan gums Rommrnts, XXXV, 1801, p. 185, 

feta sobre el Ms. de Modena, Biblioteca d'Este, etr. 24. (Cif. 

Sonet, Mépmrt&ir», 2020) 

TP ^p ^^ 

144.2 Oració 

Folis abra: 190r-194v. 

Autor: Anoni• 

Títol: [Oració] 

Llengua: Francès 

Prosa 

Incipit 

Text: 21r. [Acèfal] pechie en toy Sire, qui es »on í createur 

je confesé 

Explicit: 21v. apelle son fila Sire a [Incomplet] 

Notes: Hi »anca l'inici i el final á'aquesta oració, per la qual 

cosa es difícil d'identificar, al foli 22r. continua una oració 

llatina, taabé »aneada del eo»enea»ent: «... Pater noster, in 

•anus tuas. . .». Hi »Mica probábleaent un foli. 

* * * 
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144.3 Oració 

Foli» obra: 24r-24v, 

Autor: Anònim 

Títol: [Ave Maria, gratia plena] 

Llengua: Francès 

V*ri 

Incipit 

Títol: 24r. A*ve Maria gratia plena 

?i*act: 24r Moult biaux BOS ! yci a douce Dane de Pa ¡radis 

Explicit: 24v. dire du euer et du ccura.'ge a jointei «ains. Ave 

Maria 

Note«: Sonet, Repertoire, 126» reprodueix un text una «iea 

diferent: «Comie tres doulx «os yci a doulce Dame», diu que són 6 

estrofes < coaenta; cAucune indication eur la provenance du Livre 

d'Heure« d'oü fut tiré ce poèae; peut-itre Ms. d*une collection 

privée XV. s.» Cita una edició de Charles Euelens, Butllttit, du 

Bibliophil* B»/##» III, 1868» p. 58-64. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRÍ EL MANUSCRIT 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

Sonet, Rép0rtoir*, 126 

2 EDICIONS 
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i.2 De l'obra (fetes sobre altre« »ajauaorita) 

iuel·iis» «iarles Bmttímtím ém Bibliophil* »•!##, HI» lSil» p. 

58-64. (Cif. Sonet* àmpwrt&irm, 128). 

• • • 

144.4 Les XV Joyes de Notre Da»e 

Foli« obra: 172r-177r. 

Autor: Anèoí» 

Titoi: [Les XV Joyes de Notre Da«e] 

Llengua: Francès 

Prosa 

Incípit 

Text- 172r, IPouce daae de «isericoride, »ere de pítie 

Explicit: 177r. ses que par s« difne puissance í il leur dont es 

passe daaander ! leur vie, A»en. ! Ave Maria, gracia plena 

Notes: Comença el text sota una miniatura que ocupa mig foli i 

està er-voltat per una orl.a. Sonet, Repertoire, 458, cita l'edició 

de V. Leroquais, Ltt livrtn d"heures Hss. ée ¡m Bibl. Hmiionmie, 

II» p. 310-311, nua, V. 11 final d'aquest Ms. és una nica dife

rent del de l'edicid. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.2 Repertoris bibliogràfics 
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Son«t, Hepartmárm, 4§S 

2 EDICIONS 

2.2 De l'otoa (fates toto« altre« aanusorits) 

Leroquais» V, Lm* tívre* é'hmura* Us*, ém ¡m Bibl. National», II, 

p. 310-311» nún. V 

^ P 1 ^^ flip 

144,5 Les sept requestes 

Folis obra: l??v~180v 

Autor' Anònia 

Títol: [Les sept requestes] 

Llengua: Francès 

Prosa 

Incipit 

Text: i77v» D^ouls Dieu, doulz pere, ¡ sainte Trinite et un 

Dieu 

Explicit: 180v. vray conteo et repentant aourir. ! Pater nostres 

qui es in celis 

Notes: II text coaença sota un» ainiatura qu® ocupa mig foli. 

Aquesta oració sol seguir a la de «Le« XV Joyes de Notre Dane». 

Sonet, Répmrtoirm, 504 cita una edició: V. Leroquais, Las livra* 

d'hmurtf Us*, ém la Bibl. Nationale, II, p. 303-310, nú». IV. In 

aquest Ma. apareixen les oracions en un ordre variat i s'afegeix 
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una al fi nd que es considera en el registre següent. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MAHÜSCPIT 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

Sonet, Repertoire, 504 

2 KDICI0H6 

l.í de l'obra (fetes sobre altres aanusorits) 

Leroquais» V. Les livres d heures »*#. de la Bit!, nationale, U 

p. 309-310, «ÜB. IV 

• * * 

144.6 Oraoió a la sonta Creu 

Folis obra: 180v. 

Autor: Anònim 

Títol: [Oració a la santa Creu] 

Llengua: Francès 

Prosa 

Inoipit 

Text: 180v. S*ainte brai© Crois adouree 

Explicit: 180v, vray eonf*s et repentant mourir. 

Notes: Segueix a les Sept rcouestes. 
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144. f Oració a tant Denit -

Foli« obra: l«0r-lS4v. 

Autor: Anònim 

f i t o l : tOració a sant Denis] 

Llengua: Francès 

VsMiif i c m i ó ; poema compost per 18 quart et es monorritnes 

Incipi t 

Text: 190r [Acèfal] de toute pestilence ¡ et remplir d© 

vertus de !«®urs et de science 

Explicit: 194v. sa grace »e otltroít Paradis, àmm. 

Motos: Sonet» Rèpttrtoir*, 1214, recull la primera quarteta: «Mon 

seigneur saint Denis, tresor de sapience, / a'an© et »on corps 

comyande ©n vostre providence / »on corps veuiller garder de toute 

pestilence, / a'ase ©apiir de vertus, de meurs et de science.» 

Manca el final de l'oració llatina anterior, que queda en l'aire i 

tres versos i mig d'aquesta. Segurament deu mancar in full. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI KL MANUSCRIT 

1.2 Repertoris bibliogràfica 

Sonet, Rèpmrtoírm, 1214 

2 EDICIONS 
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1,1 D« l'obra (fetea aobre altret »anusorita) 

Sonet, #**•#• *#ir», 1214 (M\Q16 parcial) 

t e a 

144.8 Oir ison de Sa in te Geneuieue 

Folie obra: 197r-198r. 

Autor: Anèmia 

Titol: Oiríson de saint© Geneuieue 

Llengua: Francès 

Versificació: 27 octosíl·labs dels 30 que segons Sonet té el poe»a 

Incipit 

Titol: 197r. Oirison de Sainte Geneuieue 

T«ct: 197t. Vierge doulce, vierge benigne 

Explicit: 198r. ottroit vrajr repòs en sa gloire. 

Motea: 11 text cowmça sota una «iniatura que ocupa roig foli. 

Aquesta oraoió apareix dedicada de vegades a la Verge i de vegades 

a santa Genoveva. Sonet cita una edició de Ph. Aug. Becker, 

frmtiüím imààzkgoskúny¥ m XV. szazodbol, p. 62, però demanada a 

diverses biblioteques d'Europa a través del Servei de Préstec 

Interbiblíotecari de la Universitat de Barcelona, no ha estat 

possible localitzar aquesta edició. Vagueu l'apèndix textos. 

BIBLIOGRAFIA 
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1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL HAKÜ8CRIY 

1.2 üepertorit bibliogràfic« 

Son©t, Hépmwtmírm, 2314 

f EDICIONS 

S.S D« l'ojr» (fetes »obre feltres »Anusorit») 

Becker, Ph. Aug. Fmxim tmadsacoskunyv m MV» sznxodzol, p, gg 

(Cif. Sonet, ftépertoi/c, 2314) 

- » - • ^ i 



545 Llibre d'bore« de la Verge, a»b oraoions 

Ms. 1851 

Descripció: 

Oli» Ispona, 6, pergamí. Folis total»: 135; ©Is foli® 2v. , 62v., 

109 i 134v. són en blanc. Dimensions 148 x 108 mm; 1 col.» 

caixes: [20 * 82 + 48] x [22 • 63 * 33] ma (foli 1?); 14 línies 

per pàgina; primera línia en blanc; reglura a ploma; forats 

allargats, fora de la caixa. Recia»« centrats, lletra molt 

petita, però molt acurada, amb algun detall de decoració. 

Enquadernació, bona, pell sobre fusta» davant «0EASS1T» en or. 

Ornamentació: 8 miniatures excel·lents. Caplletres miniades. 

Orles, calderons, i titois miniats i il·luminat». 

Conservació: molt bona. 

Data: catàleg s. XIV ex. 

Antics posseïdors: Santiago Espona i Brunet; abans Grassot 

[Portada] 

Folis obra: l-134r. 

Autor: Anònim 
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fftol: [Horas 4a la Varga] 

U«i§Ma: Provençal i 11 at i 

Dat« catàleg: a. XIV •*. 

Inoipit 

faxt: Ir. Secundum I oh arme». I*n principio ©rat uerbum, 

lr-lv. omnos ardarant per í i llum non orat illo lyx; lv-2r. 

uiri sed ox Deo ! nati sunt et uerbum; 2v~3r. [en blano] Ï 

KL" Januior .iii. a la cirooncision 

Explicit: 133r.,l Que a lo rey del col; 133r. [fi] dono as vergas 

hu¡BÍel; 133v-134r. de la vida pr»¡®en nos Mne; 134r. [fi] 

tos temps eternalaen. Asen 

Hotos: Al foli llOr., cu el margo inferior hi ha un dibuix d*un 

hoae que ataca un drac amb un pal. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOME EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs da lt. Biblioteca 

Anumno, 1957-1960, p. 58 

Espona, p. 11, nua. 6 

* « * 

845.1 Oración da Mostra Dona sjot deuota 
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Folia obra: U7v-125r. 

autor* Anònia 

Títol: Oración ae Nostra Dona mot deuota 

Llengua: Provençal 

Prosa 

Inolpit 

Títol: 117v. Oración d« Mes*ra Dona ¡sot ! dmiota 

Text: 117v. P"regue te tres ! qß» excellent regis© doli i 

cels 

Kxplioit: 125r. in,' finits 3 eg les dels segles. ABO», 125r. 

Innocent pap© autreget a 5 tota persona disant 2a sobre ! 

dicha oració cent jorns de perdón 

Notes: No "ïe r/ha trobat cap d© semblant en ©Is repertoris consul

tats. 

a * a 

145.2 Autre oración de Nostra Daae 

Folia obra: 125v-129v, 

Autor: Anón i» 

Títol: Autre oración de Nostra Das» ben deuota oración 

Llengua: Provençal 

Prosa 
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Znoipit 

Ti tol: 12iir. autre oración i* Moatra Daae ben deuota oración 

tat: 12Sv. §"lori©*a fenfe» Maria f IltSr.] ©erta iptnoit, 

leal confort 

Explicit: lfiv. vu.'elha an lui pardurableawn eolioear. Asen 

Notet: Sonet» Aé^ert^ïr», 68S cit» a«iue«ta oració, però en fran

cès, versió que ea conserva en un •anuacrit de Paris (B.H. fr. 

984» f. ?-8 «. XVI). 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBPE IL MANUSCRIT 

1.2 Repertoria bibliògrafici 

Sonet, Ñéptrtoir*, 686 

* * t 

845.3 Oració 

Foli« obra: 130r~134r. 

Autor: Anònim 

Títol: [Oració a la Verge] 

Llengua: Provençal 

Versificació: 68 versos, 7 laíses nonorriaes 

Inoipit 

Text: 130r. <F regina excelert, Verge« de pietat 

Explicit: 134r. lay mum en Paradís toa ¡temps et e m al men. Amer» 
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846 Llibre d'hores de la regió de FIandas 

Ma. 1852 

Descripció: 

Farga»!. Folis totals: 2S3; els folis 23, 15v., 37, 26, 47, 58, 

77, 88 i 185v-166r. són en blanc. Dimensions 115 x 87 mm; 1 col.» 

caixes. [70 • 86 • 22] x [17 • 53 • 17] na (foli 15); 18 línies 

per pàgina; priaera linia en blanc, reglura a llapis vemell. No 

es veuen reelaas. 

Enquadernació: pell sobre fusta, ben conservada, »ante els 

daurats. 

Ornamentació: Cries molt decorades. 39 Miniatures excel·lents. 

Caplletres i calderons ainiats i il·luminats, 

conservació: BO It bona. 

Data: catàleg s. XV-XVI 

Antics posseïdors: Santiago Espona i Brunet 

Folis obra: l-239v. 

Autor: anòoi» 

Títol: [Llibre d'hores de la Verge] 



Llengua: Castellà 1 llatí 

Prosa 

Incidit 

fact: lr. Kl* jaiwiarius habiet dies; Ir-lv. felieis in pincis 

5 xviii b; lv-2r. iii c ! Ri* februarius habet dies; £v-3r. 

lo«ani mmrtiria \ Klm Mareius habet dies 

IjqpHoit: 238r.l, substancie sed q«#; 238r, Cfi] qua» nisi quis; 

238v~233r. bendigo a¡doro • creo; 239v.,1 veys que lohe; 

239v, [fi] obres con que non de [Incoaplet} 

Motes: Llibre d'hores procedent de la regió de Flandes, inclou al 

final una oració ?n castellà incompleta. 

BIBLIOGRAFIA 

1 PIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

i.l Cntftlegs de la Biblioteca 

Anuario, 1957-1960, p, 58 

Espona» p. 11, num. 1 

* * * 

148.1 Devota oration de Muestro Señor 

Folir obra: 238v-239v. 

Autor: Anònim 

Títol: Devota oration de Muestro Señor 



Llenfua: Castellà 

Pros* -

Incipit 

fi tol: 238v. Deuota oration d© Atoes tro S#Hor 

faxt; 238v. 0» way alto et •isodieordí ¡oso Sefíor» 

soberano 

ÏXPÜoit: 239v. que te busqu« fuerea que Z9 } halle obres con 

nam ám [Incoarplet] 
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147 Canoionero de do» Pedro de Aragón 

is aquest un còdex qc+ piuría dels seus orígens en dur la preciosa 

rel ligadura del s. XVII amb les arnes de Don Pedro Antonio de 

Aragón* tan ben descrita per Pere Boñigas,* qui donà una completa 

ressenya del volum, enumerant totes les obres que conté i fent 

referència a les antigues signatures w Aquest manuiícrit fou vist 

a Poblet pel P. Jaume Villanueva, qui el qualificà de «excelente 

Ms. del siglo XT».* faitre la seva custòdia a Poblet, monestir al 

qual D. Pedro donà la seva biblioteca i el seu dipòsit actual a la 

Biblioteca de Catalunya, aquest manuscrit passà per diverses ubi

cacions, la darrera d*elles al Pnlau d e la Virreina de Barcelona 

< Casa Carreras).* 

Suggestiva és la personalitat de D. Pedro Antonio Ras«» Foch de 

Cardona i Arag*5 qui, segons Domínguez Bordona, era més aviat un 

bibliòman que no pas un bibliòfil: 

No es sorprendente, pues, que, visto a través de su bibliote
ca, descubramos al bibliómano que al erudito o al hombre de 

1 Pere Bohigas, «Més llibres de la biblioteca de P. Antonio 
d'Aragó», Mite*llartma Populvtana, \, 1986, p. 484-485. 

a P. Bohigas, op. cit. àst. 2D, Hú». 13; Est. I.A. 9-Inv. 
1670 núm. 180. 

3 J. Villanueva, ¥iag* ¡iteraría a las iqlerias d» España, 
XX, p. 149. 

* P Bohigas, art. citat, p. 483. 

• 'i^< «fi* "- — — - -" *• •»- *- *- *- ^ ~* - >A. 
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letra«, al opulento dilettante para mim los libros pueden 
significar muchas oosas, pero entre ellas, desde luego, un 
motivo más de ostentación suntuaria.1 

Gràcies a aquest valor -no només cultural sind també material-

deis llibres de D. Pedro Antonie de Aragón, ens ha arribat una 

abundant informació sobre una biblioteca del s. XVII, en forma de 

diversos inventaris i noticien de tots els signes, algunes 

malfiant-se dels mètode® a través dels quals aquell noble senyor 

la reuní," 

El Ms. 196*7 de la Biblioteca de Catalunya és un cançoner poètic 

castellà del s. XV, cepiat a una sola columna (excepte la fita 

Christi, q\, » ho és a dues) sobre paper que, si pensem en totes les 

calamitats sofertes pels llibres de D. Pedro de Aragón, gaudeix 

d'un magnífic estat de conservació, Ncmés el text de la Vitm 

Christi presenta dificultats de lectura per l'acció dels insectes; 

* A. Domínguez Bordona, «La Biblioteca del virrey D. Pedro 
de Aragón ( 1611-1690)», Boletín Arqueológico de Tarragona, ablíl-
junío 1948, p, 38 

* Segons les »ales llengües, els procediments de D. Pedro no 
sempre foren lícits a l'hora de fer-se amb cobejats exemplars. 
Vegeu-r»e sis testimonis reproduïts per Domínguez Bordona a 
1 '"article citat, p. 39, Altres estudis entorn la biblioteca 
d'aquest notable personatge són els d'Amadeu Soberanas i Lleó, «La 
biblioteca del virrey D. Pedro Antonio de Aragón. Notas biblio
gráficas de los libros conservados en la Biblioteca Fant de 
Rub ir, at (Reus)», Boletín Arqueológico de Tarrmgonm, 105?, p. 71-
82 i ais de J. Domínguez Bordona, «La biblioteca del virrey don 
Pedro Antonio de Aragón (1611-1690). Catálogo. Manuscritos», 
Boletín Arqueológico de Tarragon», julío-dicíembre, 1948. p. 71-
106; «La bibli ,eca del viney don Pedro Antonio de Aragón (1311-
1690). Addenda. Libros conservados en Poblet», Boletín Arqueoló
gico de Tmrrmgonm, abril-junio, 1950, p. 66-68; «La biblioteca del 
virrey don Pedro Antonio de Aragón (1611-1890)», Biletin de la 
Real Academia de i« Historia, CXJÜX, 1951, p. 385-418. 
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la resta d« foli« tenen noaés una petita part dels »arges nenjada, 

però en eoser aquestn »oIt «apila» al text D© a« vau afectat 1 m 

llegeix sense entrebancs. 

Ms. 1987 

Descripció: 

Ol im 1st. 1. A. 9; paper aab filigranes: 1.) Carro aab dues 

rodes, centrat en el foli» eix vertical, 65 x 40 na, foli 50. $o 

apareix a Briquet cap d'igual, el més semblant, és el 1324 de Valls 

documentat el 1342, però varia la distància dels punticons i taabé 

lec dimensions de les parts del motiu. 

olis totals: III • 1C1 • II, no hi ha restes de numeració antiga; 

numeració moderna a llapis, en el marge superior dret; els folis 

51v. i 99r. són en blanc. Dimensions 267 x 210 na; 1 col.,caixes: 

[30 4 45.21.45.21.45* (198) • 61] x [30 4 6.97.7 • 70] am (foli 

2); ± 30 línies per pàgina; primera línia en blanc. Les costures 

dels quaderns estan reforçades per una tira. Volua compost per un 

full solt (la guarda del davant) i 7 senions i dos quinions, 

essent el darrer quinió incomplet, entre els folis 100 i 101 hi ha 

un foli tallat >>>>>!<•<••. Reclam vertical, en el marge inferior 

dret, en la columna que hi ha al marge dret de la caixa, sense 

adornar. 

* Les caixes marquen tres espais per a les estrofes, amb 
les línies tirades per guiar l'escriptura i altres dos espais -21 
»m- de separació. 



Enquadernació: Del s. XVII, «ti poll vermella, ami les aras« do D. 

Pedro en daurat, excel«lent«ent conservada á la teixa: «OBRAS ¡ 

JOHAN i m ! MKNA» 

Ornaaentaoló: Caplletres principals en blau, les de les estrofes 

en vermell, la primera caplletra és miniada. Rúbriques en ver-

aell. 

iOMSrVteiéi bastant bona. Ara bé, els marges afectats pels 

insectes tenen ja lfaspecte d'una punta de coixí; sembla que es 

van restaurar els darrers folis, però també aquell paper ewprat «n 

la restauració apareix menjat. 

Data: catàleg XV 2/2 

Antics posseïdors* Don Pedro de Aragó« 

Folis cbra: 1-101v. 

Autor: Diversos autors 

Títol: [Cancionero de don Pedro de Aragón] 

Llengua: Castellà 

Ver© 

Inoipit 

faula: IIIv. In el presente bolume son las obras ! siguentes 

< • . . ) E desppues vn Razonamiento que Johan de ,' Mena ase con 

la »uerte [en tinta veraella] 
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Títol: lr. A*ci ooaiensan I M trescientas de Johan de Mens 

Text Ir. Al «uy prepotente; lr-lv. pues nos comentamos. ¡ 

Inuocacion; lv-2r. segund lo pasado. ! Otra ves inuoca; 

2v-3r. reposo paseiente. J Applicacíon 

Ixplioit: lOOr.,1 «ira» triste» si descansa; lOlr. £fij ais 

seruioios no cessando; lOOv-lOlr. temor por vencer ¡ II 

comendador Stela; 101 v.,1 monarena, senyor del cerco; 10lv. 

[fi] coronar de coronas 

Motes: Les cobles de la Vitm Christi son d'una altra mà i no 

respecten les caixes. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Atmmrío, 1964-1965, p. 48 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

B00ST3, 22-26 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

Balaguer y Merino, Don P^éro, el Condestable de Partugml, 1881 

Boñigas, Pere, «Més llibres de la biblioteca de Don Pedro Antonio 

de Aragon», Miscellmnem Populetana, i, 1966, p. 483-400 

Domínguez Bordona, J. «La Biblioteca del virrey D. Pedro de Aragón 

(1611--1690)», zotet i* Arqueológica ée Jmrragonm, a b r i l - j u n i o 1948, 

p. 38. 
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Domínguez Bordona, J. «La biblioteca del virrey don Pedro Antonio 

de Aragón (1611-1690). Addenda. Libros conservados en Poblet», 

Bolmtin Arqueológico é» Tarragona, abril-junio» 1950, p. 06-68 

Domínguez Bordona. J. «La biblioteca del virrey don Pedro Antonio 

de Aragón (16X1-1690)», Boletín dm im Ñmml Mcmdmmim de Ja Hiato-

rim, CXXIX, 1051, p. 385-416. 

Soberanas.. Anadeo, «La biblioteca del virrey D. Pedro Antonio de 

Aragón. Notas bibliográficas de los libros conservados en la 

Biblioteca Font dm Mubtnat (leys)», Bolmtin Arqueológico dm 

Tarragona, 1957, p. 71-82 

Villanueva, J. Vi mg» 1 ttmrmr sty a las iglmtias dm EspmMm, XX, p. 

148. 

* * * 

Cançoner d e Don Pedro de Aragon. Poemes 

1967.1 

lr-5lr. Rúbrica: Las Trescientas, [Laberinto de Fortuna] 

Al muy prepotente Don Johan el segundo 

Autor: Juan de Mena 

Llengua: Castellà. Versificació: ABBAACCB; dodecasíl-labs; 

300-8. 

Edició: Varvaro, 2 

Bibliografia: Dutton, 0092 

1967.2 
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ilr~7fr, 

O vos, dubitantes, creed I M historias 

Autcr: Migo Lóp«* do Mendosa 

Llengua: Castellà. V·nifio·oid: ABABBCCB; dodecaa 11 • 1 abs; 

120-8. 

Bibliografia: Dutton, 0053 

1987.3 

?2r 83v. 

Lfi fortuna que no cesa 

Autor: Juan de Mena / [aiiònia?]. 

Llengua: Castellà. Versificació: ababbceb; octoail·labs; 88-8, 4. 

Edició: Varvaro» no apareix. 

Bibliografia: Duttor., 0028 

1987.4 

83v-85v, lubrica: Preca al rey 

Ob tu rey, que entes leyendo» 

Autor: Juan cíe Mena 

Llengua: Castellà. Vertifioaeió: ababbccb; octoaíl-lab; 12-8, 

Edició: Varvaro, 44 

Bibliografia: Dutton, 238Í 

Motos: copla de arte »enor 

1987.5 
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86r-94r. Mirie«: Doctrinal i» Privados 

Vi tezoros ajuntados 

Autor: Iñigo López de Mendoza 

Llaogua: Castalla. Versificació: abbaacca; occosí1•labs, 49-8. 

Bibliografia: Dutton, 01 Of 

1587.6 

S4r-9?r. Rúbrica: Purgatorio 

Muerte que a todos eonbidas 

Autor: Juan de Mena 

Llengua: Castellà. Versificació: abbaacca; octosil·labs; 17-8, 

1-4. 

Edició: Varvaro, 38 

Bibliografia. Dutton, 0510 

Notes: copia de art© »enor 

1967.7 

97v~98v, Rúbrica: Vita Cristi 

Aclara sol divinal 

Autor: Iñigo de Umnáozm [fra]. 

Llengua: Castellà. Versificació: abaabcdccd; octosil·labs; 

21-10. 

Bibliografia: Dutton, 0289 

1967.8 



m 
SSv-IOOv. 

Visibies daños d'a»or 

Autor: Estela, [Coaendador]. 

Llengua: Castella. Versifioaoió: abaabcdccd; octosíl•labs; 8-10, 

5. 

iibliografia: Dutton, 4627 

Edioió: Cátedra, Poemas cmstrntirnos t p, 64-67 

1967.9 

lOlr-lOlv. 

A los que del ciglo jaaás se partieron. 

Autor: Estela, [Coaendador]. 

Llengua: Castellà. Versificació: ABBAACCA; dodeensíl-labs; 4-8, 

4 (la darrera estrofa és incompleta) 

Bibliografia: Dutton» 4629 

Edioió: Cátedra, Pommms cmsttHanos, p, 67-69 

1987.10 

lOlv. lúbrica: Pregunta 

Criado'titr'aquel las «u> grandes matronas, 

Autor: Estela [Coaendador]. 

Llengua: Castellà. Versificació: abb ; dodecasil•labs; 1-6. 

Edioió: Cátedra» Po#s«# c a s t e l l a n o s , p, 69 
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148 Pablo de Santa María, Las Siete Matea del toado 

Dues obres composen aquest volin del s. XV: la priawra, en català, 

€Corooiquae regnue aragonie et comity» baroh incoe*»1 i la segona, 

en castellà, la* stmtm edades del mundo de Pablo de f>anta Maria. 

En *%1 primer foli, ur̂ a mà posterior al volum deixa «HOt'ii» 1* in

formació següent: «Crónica d» lo® reyes de ! áragoo y de lo scon-

des de ; Barcelona ¡ escrita en lengua leaosina por J Miguel Mar

tins.» Siglo XIV (ratllat) XVQ ¡ reynando en Castilla D. Juan II». 

Insisteix en aquesta data jna nota a 1'estrofa 338: «Por aqui se 

infiere ¡ que se escrivío ¡ en tiempo de don ¡ Juan el 2Q de 

Cas;ti lia.* 

Altres anotacions del pri»er foli (d'una altra mà) ens donen el 

no« de l'antic posseïdor: «Fr. Matheo de Su»an. 1779» qui donà el 

llibre al monestir de S. Juan de la Peña l'any 1791.• això s'ex

plica a una nota del foli 2r.: «Este libro es del ?. Fr. Matheo 

de Suman letor ! de theologia en la uitoria de Zaragoza. ! Año 

1779, quien el año 1791 lo dio y regalo al R*«i monasterio de S. 

1 BOOCT, 153. 

a Al final de la crònica catalana [foii 38v.] el colofó 
conté el no« del copista. 

3 Taabé hi ha notes sevtrs als folis 39r. i 64r. 



«luán ! de la Peña, y a su Archivo.» 

La lletra de Las mimt* •dmà·s d*l mundo sembla diferent a la que 

copià la crònica dels reia d'Aragó i la longitud dels versos no 

respecta se&pre els límits marcats per lea oaixes. Algunes estro

fes dol poena van ésser oblidades i afegides després als marcas * 

Posteriorment es van numerar les estrofes al marge amb llnpis. 

Aquesta obra, del convers Pablo de Santa Maria, gaudí de gran 

popularitat. 

Ms. 2013 

Descripció: 

Paper amb filigranes: 1.) Mà aab una flor de cinc pètals, centrada 

al foli, eix vertical, 80 x 20 mm, foli 63. 

Foiis totals; 64 • I (guarda moderna), numeració centrada en el 

marge superior, a llapis, numera les dues obre^ per separat; una 

numeració moderna sejueix a partir de foli 39 fins al final del 

volum, tambó jn el marge superior dret. Dimensions 305 x 220 mm; 

2 col., caixes: [40 * 195 • 70] x [30 • 140 • 50] mm (foli 1); 

primera línia e-crita. Beclaa vertical, en el marge inferior 

dret, sense adornar generalment, però a la primera part n'hi ha 

algun decorat aab tinta vermella. 

1 Per exemple, al foli 48r. hi ha una estrofa afegida al 
marge. Si es dóna el cas que el que s'ha oblidat és un vers, s'a
fegeix entre línies, coa al foli 49v., estrofa 184. 
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Enquadernació: Cuir repussat sobre fusta, una nica »enjada dala 

corea. Conserva reates da laa tanques ém «etall. 

Ornaaentació: Caldero«! «n verfall al principi d« cada paràgraf 

Conservado: Bona, però a»b taques d'huaitat. 

Data: catàleg s. XV a*. 

Antics posseïdors: Monestir S. Juan de la Paña, abans Mateo da 

Sumar. 

Folia obra: l-64r. 

Autor: Diversos autors 

Títol: [Cròniques catalanes. Las siete edades del Muüdo] 

Llaagua: Castellà i català 

Copista: Miquel Martins (primera obra) 

Prosa i vers 

Incipit 

Titol: Ir. [Nota de mà posterior] Crónica d» los reyes de J 

Aragon (...) escrita en lengua leñaos i na por J Miguel Martins 

siglo XIV [ratilatJ X? J reynando an Castilla D. Juan II; lv. 

[en blanc] 

Text: 2r. lut»rie& coroniquaa regnua Aragonia; 2r-2v. D#l 

conta Remon Belenguer ¡ 30 Dal compte Remon Belenguer al 
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fijo; 3r. De la pcblacio d'Espanya 

Ixplioit: 63r.(a),l Asi qu* muchos otro« f«*h©s; tlv. {b)-64r. (a) 

frant pr*í3icion \ Depues de su «werte; 64r.(a)-(b) paso 

largase» te quedarlo asi todo; e4r. (b> [fi] aqueste alto rey 

de Lean • Castilla 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MAMUSCRIT 

1.1 Catàlegs de 1« Bibliuteoa 

Arutrin, 1966-1907, p. 36 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

B0ÖST3, 2? 

* * * 

148.1 Las siete edades del ido 

Folis obra: 39-64r. 

Caixes: [40 • 200 • 65] x [20 • 60.20.61 • 59] mm (foli 39) 

Autor: Santa María, Pablo de 

Títol: Las siete edades del mundo 

Llengua: Castellà 

Versificació: 12/11 síl·labes, ABBAAACA, 338-8 

Incipit 

Text: Sir. (a) A*l tieapo que fue d*J Senyor orde[n]ado 

Explicit: 54r.(b) de aqueste alto Rey de Leon • Castilla 

^ É ^ •* •*• -^ — - •* *- — ••*- ^ * - " •-* , t á ^ l i 
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BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOQRATIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catàleg» de 1« Biblioteca 

Atuarj'0, 1966-196?, p. 36 

1.2 Repertoris bibliògrafis« 

BOOST3, 2? 

2 EDICIONS 

2.2 De l'obra (fetes sobre altres manuocrits) 

Pablo De Santa María» cLas edades trovadas», (id. J. Zarco 

Cuevas), Lm Ctudmd ém Pío», CV, 1916, p. 114-120 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobre l'obra 

Pablo de Santa María, Catálogo y genealogia de las edades del 

•undo, (Ed. B. J. Gallardo), £i»*ayo dm unm bihliúimca dm Ubrog 

rmrttg y curioso*, H I , 1888, col 183-187 

- mm ^ i —•_— a. - — . A ¡L· — *» * - * - » » - * - *•• 
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B49 Laurent dm Blols, Libro de viola 8 virtuts 

La versió provençal de l 'obra del confesor de Felip I I I , l'Ardit 

porta, con la majoria dels manuscrits, el colofó aab la seva data 

de composició. 

[178v. (a)] Aquest libre compilat í e feta .i. frioyre de 
l'ordre ! dels predicadors a req«i#sta del rey Phelip de 
Fra»¡oca en lau de la inearination de Nostre Sanber ! 
Jwsucrist .M.CC.LXX1X. 

De la difusió d'aquest tractat de moral per a laics són testimoni 

els diversos manuscrits que contenen la versió catalana, concreta

ment, dins la Biblioteca de Catalunya, els Ms. 740 (s. XIV in, i 

2009 (s. XV), que són un petit exemple entre els 100 Ms. en què 

ens han arribat de l'obra.1 

Segons el catàleg el Ms. de Barcelona pertany a la primera aeitat 

del s. XIV. 11 seu text no gaudeix d'un magnífic estat de conser

vació» ja que la part central superior està molt deteriorada, man

cant-ne fins i tot un boci, cosa que fa impossible llegir una part 

-això si, molt minsa- del text. 

Ms. 2020 

Descripció: 

* GRLMA, VI-2, 2386, fa esment a més de 1 edició del text, 
feta sobre un Ms. de la Biblioteca Nacional de Paris, Maaarine 
870, datat l'any 1295: Laurent de Bois, -€>»•• i# roí (id. I. 
Brayerh SáTF. Edició que nu he pogut veure. 
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Pergaaí. Folis totals: II + 176 + II, foliació antiga en xifres 

aràbigues en el marge superior dret; en llapis s'ha foliat el 

9t>is, repetit. Dimensions 230 x 110 BB; 2 col., caixes: [20 * 155 

• 55] x U 2 • 4S.8.4S • 40] mm (foli 1); ±32 linies per pàgina; 

primera línia en blanc, reglura a ploma; els forats, fets a 

diversos folis a l'hora, apareixen al sarge dret a uns 3 ca de les 

caixes. II primer foli de cada quadern va numerat al aarge infe

rior dret (lr = al, 9r = bl, etc.), però no es possible veure-ho a 

ots els quaderns en estar guillotinat el full; als quaderns el 

pergamí adés apareix CPCC adéa CPCP. Beclam horitiontal, centrat 

en el marge inferior, entre les dues columnes, envoltat per un 

traç de tinta negra o vermella a tall de decoració. 

Enquadernació: En pell, llisa, una mica deteriorada. A la teixa: 

«MANÜSCB I EN LANG i ROMANCE ! Di LAN ! 1279» 

Ornamentació: Caplletres en vermell. 

Conservació: Deficient, tinta borrosa, menjada la part central del 

volua. 

Data: catàleg s. XIV 1/2 

Antics posseïdors: Charles de Bourbon [foli 95r. firaa] 

Folis obra: l-170v. 
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Aurtor: Laurent, Frère [Laurent ém Bois] 

Títol: [Libre de vicia e vi reuta] 

Llengua: Provençal 

Dedioat al Bey Felip ém França 

Data oroaoió: 1280 

Prosa 

Inoipit 

faxt: lr.(a) L*o preaier aandament qu© Dieu; lr.(a)-(b) aysi 

co» no« ! o enseba aquest; lr.(b)-lv.(a) jure per nient I o 

P#r auol ra2on; lv,Cb)~2r{a) obras de uanetat ¡ e de peeoat 

Vie son 

Ixplioit: 175r.{a),l [...] las ttani,'er[a«]; 175v. (b)-178r. (a) 

pera aisso uenc et. ! [...]; I73v. (a),l doc! trinas el senha-

mms, 176v.{a) [fi] fisels cre.'stians. Nmm ! fColofój Aquest 

libre eostpilet ! e fetz .i. frioyre de l'ordre ! dels predi

cadors a requesta del rey Phelip de Fra»¡cea en lau de la 

incar¡nation de Nostre Sanher j Jetucrist , M.CC.LXXIX. Amen. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MAHUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Anumrio, 1966-1967, p. 36 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

GRLMA, VI-2, 2386 

2 EDICIONS 
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2.2 Dt l'obra (feta* »obra altra* aanuaorita) 

Laurent de Boia, Soasa Im roi (Id. K. Brayer), SATF 

S K8T0DIS 

3.2 Sobra l'obra 

Bos or, C., €Le refinement provençal de la 'Some le roi' et ses 

derivés», tos-a»¿a, XXIV, 1885, p. S0-SS 

Brayer, «Contenu, structure et combinaisons du 'Miroir du Monde' 

at da la "Soatae le roif», ñommnim, 1858-19Í0, p. 1-38:433-470 

Langlois, Char lea-Victor, Lm vim •» Frmnce mu tioyn Age fp# la fin 

éu MtJm au milieu au XIV* * tecle émprés das rosan» mondm ms éu 

tmmps) 2 vol.. Paria, 1988 [1921], II, p. 123-198 
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ISO Suite du Her lili 

De nou serveixen de suport a una relligadura uns fragments de per

gamí que contenen textos d* interès, en aquest car aní 1 tiple, ja que 

no només interessa l'obra de Ja qual formen part: la Suit* du Mer

lin sino també, i molt especialment, la llengua del text. 

En procedir a l'ectudi d'un incunable,* el conservador de la 

Secció de Reserva de la Biblioteca de Catalunya, advertí la 

presència dels fr&g»ents i es procedí a recuperar-los en els 

tallers de la Biblioteca.a 

Fanni Botfdancw s'ocupà de les relacions entre les diverses 

famílies de manuscrits d© la Suite;9 així, considerant la 

proposta d'st»»»« de Bogdanow, el Dr. Soberanas proposa que 

i'original francès que tradueix Bm sembla: «sauf erreur, plus 

* Més exactament de dos: le primera i segona part de la 
tercera edició die Chronica» de Antonino de Pierosrzi, editats a 
Bile, per Nicolas Kesler, el 10 de febrer de 1491. Amadec 
Soberanas, «La version Galaíco-portuguesa de la Suitm du Merlin. 
Transcription du fragment du XIV" siècle de la Bibliothèque de 
Catalogce, Ms. 2434», Vox Romànica, 38, 1979, p, 176. 

a Amb la col·laboració d*Inmaculada Ferrer de Alba s'identi
ficà l'obra i el mateix A. Soberanas publicà el 1979 un extens 
article sobre la troballa, acompanyant-lo d'una transcripció dels 
fragments. Ibid. p. 189-193. 

3 Fanni Bogdanov, «Essai de olassement des manuscrits de la 
Suit» du Merlin», Mommnim LXXXI, 1960, p. 198. 
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voisin do la leçon transad se par le manuscrit de Cambridge qui 

constitue, seIon Bogdanow, le second atada de la Suítm du ##r~ 

ií»».k Els repertoris de matèria artúrica recullen aquest 

manuscrit.* 

Ms. 2434 

Descripció: 

Pergamí. Folis totals: 3 fragments, conserven restes de la nume

ració antiga en xifres romanes; corresponen als folis lxvii i 

exxii-xccííi. 2 col. Dos fraguents de pergamí: d» 205 x 137 i 

425 x 293 mm respectivament; i 26 línies per pàgina. 

Enquadernació: Moderna, ©n pergamí. 

Ornamentació: Caplletres, títols i calderons en tinta verwella. 

Conservació: Fragment procedent d'una relligadura, no massa ben 

conservat. 

Data: catàleg s. XIV 1/2 

Folis obra: lr-3v. 

Autor: Anotiím 

Títol: Suite du Merlin 

1 A. Soberanas, art. cit. p. 178. 

* Harvey L. Sharrer, «Spanish and Portuguese Arthurian 
Literature», en Thm ArthurJ*T. Encyclopedim (id. M. J. Lacy, S. 
Ashe, S. N. Mihle i H. I. Kalinde, Mew York, 1988, p. §16-521. 



Llengua: Oalleo-portufuè« 

Proea 

Inoipit 

Text: [Aeefal] ir.(b) t»rra huun rey eji» cbanauan; Assery 

Zxplicit: 3v. dous cmi«l#¿ros que 

»ote«: Exeaplar «olt fragaeniari, procedeix de la reUlgadcra d un 

incunable. 

BIBLIOORAPIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRB BL MAÄUSCRIT 

1.1 Citàlega de la Blfclloteea 

Anuario, 1989, p. 29 

1.2 Repertori! bibliogràfics 

Sharrer, Harvey L., «Spanish and Portuguese Arthurian Literature», 

en Ttm Arthurxmn Enciclopedia, New York i London« Ü89, p. 516-521 

2 ED1CI0ÜS 

2.1 Del «anuacrit 

Soberana«. Anadeo, «La versión Salaico-portugúese de la "Suite du 

Merlin'. Transcription du frag»ent di: XIfe slècle de la Bíbliothè-

que de Catalogne. as. 2434», Wo* Rom*mes, 38, 197B, p. 174-183 

3 ISrJOIS 

3.1 Sobre el «anuicrit 

Soberanas, Aaadeo, «La versión Salaioo-portuguesa de )a Suite du 

Merlin'. Transcription du fragment au Ufe siècle de la Bibliothè-
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tu* de Catalogne. HI. 1434». Vox Romanic*, 38, 1979, p. 174-193 

Z.2 Sobre l'obr* . 

Boídanow, Panal, «EsBai de classement des aanuacrits de la 'Suite 

du Merlin'*, Hommirn, LHX1, 19M» p. lii-lfi 

Bohigas i Balaguer, Pere, Le* tmuto» •sp·Kotes y g*Uego-portugu*-

S9M de Im Demanda dtl Smnto 6rimlt Madrid, 1925 

Pi«tsch, K. , Spmmish Brmil fragments , Chicago, 1924 
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551 [Seneca, Medea i eltres] 

De fa poc (el 1088) el fons de la Biblioteca de Catalunya s'ha 

enriquit sab 1' ingrés de llibres donats per F, Mares, destinats a 

constituir el Museu del Llibre on, hores d'ara, s'exposen, D'entre 

aquests exemplars ens interessen tres» els que duen les signatures 

3190, 3916 i 3197.» 

El »és interessant és el primer, que aplega quatre obres dife

rents, copiades per diverses »ans, d'orígens diversos, i que en un 

moment donat es relligaren conjuntament: la traducció de la Mmdmrn 

de Sèneca; la Doctrina é» hablar # é* callar d'Albertanus 

Brixiensis, atribuïda en el Ms. a Marco Tullio; els Bumnos dichas 

d# philosopos p&r iittrujr lo» omits a buena vida, anonÍB i una 

traducció castellana de la Bellum Incurttnum, de Sal·lusti. 

Pel que fa a la priaera obra, sembla que pertany a una col·lecció 

de les tragèdies de Sèneca, copiades amb lletra humanística. Mer

cès als reclams sabe« que s'han perdut fulls. Si comparem el text 

amb els fragments de versions castellanes de la ñmdta estudiats i 

1 Haig d'agrair molt especialment el Director de la Biblio
teca de Catalunya, Dr. A. M. Mundo, per les facilitats qu* em va 
donar per a la consulta d'aquests tres manuscrits, noriaalment 
exclosos d'ella, en estar exposats a l'esmentat museu. 
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editat« per N. G. Bound,* no pode« afiraar que el Ms. 3190 sigui 

copia ni del Ms. de la Biblioteca nacional de Madrid, 7088 ni del 

de la de El Escorial, S II. 12» sinó que més aviat es tracta 

d'una traducció castellana que segueix fidelasnt el text català de 

Vi laragut.* 

in ©ïs folis sobrera lel darrer quadern de la Hm dem ©a copiaren 

dues obres breus: la Doctrina d# hmbimr » dm cmllmr, d'álbertanus 

Brixiensls i els Buttnas dicho« d» phtiotopos por instruir tos owms 

m burr,a vidm, tractat anònim. 

Tanca el volum una traducció de la Bellum lugur t¡nun de Sal·lusti» 

incompleta. 

Les diverses numeracions de cada part parlen de procedències di

verses. Segurament la ftedem (foli 65 de la seva numeració) forma

va part d'una col·lecció completa de les tragèdies de Sèneca, al 

final de la qual s'afegiren les altres dues obres. Abans de re-

IHgar-se aab l'obra de Sal·lusti es perderán els primers 84 

* N. G. Eound, «Las traducciones medievales» catalanas y 
castellanas, de las tragedisa de Séneca»» Amumrio dm Estudios 
Hedimrmips, 8» 19*/4-1979, p. 187-227. 

* 8*ha de puntualitzar que no et poden afirmar ni negar les 
relacions entre els Ms. nones a partir del« tres fragments estu
diats per Eound, perö sembla una aproximació vàlida. Is per això 
que en l'apèndix d'estudis es transcriu el text del Ms. 3190 qua 
es correspon amb al dels tres fragments de Bound, tot assenyalant 
les diferencies que prerenta respectt al text dels altres manus
crits castellans. 
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fulls, quodent el volum tal i com és ara. 

Ms. 3190 

Descripció: 

Paper amb filigranes: 1.) Corona aab una crey • aliada pel plec 

del full, eix horitzontal, 50 x 42 mm taprox.), t. 38» semblant a 

ftriquet num. 4S44, documentada a Colònia, 1455 (la distància entre 

els puntiçons varia en uns dos milímetros, i les dimensions són 

molt aproximades, però hi ha variacions en el motiu). 2.) Mà amb 

flor de sis pètals, amb una mitja lluna al dors, tallada pel plec, 

eix horitzontal, 75 x 25 mm, f. 12-13. 3.) Mà amb una flor de cinc 

pètals, aab »na aspa al dors, tallada pel ;4ec del full, eix 

horitzontal, 100 x 30 ma, f. 72. 4. ) Mà aab una flor de sis 

pètals, tallada pel plec del full, eix horitzontal, 88 x 23 ma, f. 

64. 5.) Mà aab flor de sís pètals, al dor^ porta una creu, tallada 

pel plec, eix horitzontal, 80 x 22 mm, f. 41. Cap d'aquestes 

»ans enguantados apareix exacta als repertoris de filigranes. 

Folls totals: 97 + guardes »oderaes, cada obra té el seu estil de 

numeració (vegeu les notes a cada una de les obres), però n'hi ha 

una, & tinta, en el marge superioi dret, que va del 65 si 182, 

s'ha saltat el foli 73 al numerar, però el text segueix bé; els 

folis 53r-57v són en blanc. Dimensions 200 x 145 mm; i col., 

caixes: varien al llarg de volua. Quaderns nuaerats en xifres 

romanes fins al centre, a partir del f. 57 el mateix tipus de es 

troba en el marge inferior dret; el reclaa del f. 32v. «tu Jason 
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huyo» no es correspon aab el coaencament del £. 33 «Ruegote Medea» 

però la numeració segueix bé. tecla« horitzontal, centrat en «1 

•arge inferior, emmarcat per un traç de tinta a la primera obra» a 

la darrera obra no n'hi ha. Porta 1*ex-libris de Pere Mares 

Oriol, enganxat a la contraportada, a mée d'un segell en tinta 

vermella «Biblioteca Mares». 

Enquadernació: En pergamí, més gran que el volum; és posterior al 

manuscrit, en bon estat. 

Conservació: Bona, però afectat per humitats» algun foli trencat. 

Data: catàleg s. XV 

Antics posseïdors: Frederic Mares, abans Pere Mares Oriol <ex~ 

libris) 

Folis obra: ï-97r. 

Caixes* Varien al llarg del volum 

Autor: Diversos autors 

Títol: [Medea, i altres] 

Llengua: Castellà 

Prosa 

Inoipit 
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temis Ir. Aqui oosienoa la setena tragedia i s Saínaos; lr - lv . 

1 coso vyniesan a ?a ! tlarra dal ray Craus; lv-2r. toso dos 

hijos ! tut avia svido ds Jason; 2v-3r. contiena tras 

c#pxtuJo». • 11 prisero c*P¿tuJo 

Explicit* 98r . , l s t por la rrebuelta; 98r. [ f i ] oada tue procurar; 

96v-97¡r. v*rsa la cibdat. ¡ I t nació disordra; 97v. , l Vitoria 

abida contra» 97v. do la parcialidad. í Seftor Sor Vian 

Motsa: Las guardas son aodernes. Cada obra té «1 cau astil propi 

de numeració. Van sar relligades quan ja s'havien perdut als 

folis del principi. 

* * » 

•51.1 Hades 

Folis obra: l-35v. 

Caixas: [28 • 132 * 42) x [20 + 88 • 39] aa 

Autor: Luci Anneu Sèneca 

fitol: Hedea 

Llengua: CastaIIA 

Traductor: Sobra la versió catalana d'Antoni de Vilaragut 

Data creació: d. 1438 

Data catàleg: s. XV 

Prosa 

lncipit 
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Títol: lr. Aqui comience la sot ema tragedia do Sanaca, la 

qual es intitulad« d« Medea o es fundada en lt» siguiente 

estorba [J]"ason ee partió de su tierra 

teula: 2v. Aquesta tragedia contiene . v, «oto« principales; 

R> el priaero ocwtieoe (...) 3v. dioses q«» sean presente! en 

la venga»ça que quiere hacer 

Ttxt: 3v. [Dpioses conjugales que favoresces los natrino-

nios 

Ixp l i c i t : 36v que t e , a ron • cortaron los a r b o l e e 

Motee: 23 línies per página, la primera escrita. Numera eis bifo

lia dels quaderns, manquen els tres primers folis del primer qua

dern, is veuen els forats rodons als angles de la caixa, tirada a 

Mina de plom. Reclam en posició horitzontal, en el «arge inferior» 

centrat. Manca un foli entre els 32 i 33 -començament del IV 

quadern- el reclam del foli 32v. no coincideix amb l'inici del 

f.li 33r, Hi ha notes marginals. 

BIBLIOGRAFIA 

3 ESTUDIS 

3.3 Sobre la traducció 

Bound, N. G. €Las traducciones medievales» catalanas y castella

nas, de las tragedias de Séneca», Anuario de Estudios Medievales, 

9, 1974-1979, p. 187-227. 

I g I 
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151.2 Dotrina d« habl&r • d« oallar hordenadr. por Marco Tul lio 

Folis obrs; 37r~40r. 

Caixes: [20 • 148 • 32] x [33 * 95 + 18] ¡un t 24 línies, (foli 38) 

Autor: Albortanus Brixiensis (atribuït a Marco Tullio) 

Traductor: Anóni a 

Titol: Dotrina de hablar © d© callar hordenada por Marco Tullio 

Llengua: Castellà 

Prosa 

Inoipit 

Titol: 37r. [C]*omienca la dotrina de hablar e de caílar 

hordenada por Marto Tullio 

Prolog: 37r. [R]*ecunta Marcho Tullio ihilosapho que fue uno 

de los bellos fabladores (...) 37v. que orne quiere fablar 

Isxt: 37v, [r]ariaeraaente! antes que fables, pienssa en tu 

Ixplioit: 49r. fazer aquello que fase * ©1 bueno [incomplet] 

Notes: Caixes a punta seca, lletra diferent de l'anterior. Numera 

els folis un a un en xifres roman«« en el marge inferior dret. Hi 

ha notes que afegeixen paraules oblidades, p. e. al foli 38. Hi 

ha un Ms a la Biblioteca Nacional de Madrid, Ms. 4202, que conté 

els primers capítols d'aquesta obra. 

BIBLIOGRAFIA 
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1 BIBLIÒGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.3 Altres »anuscrit« que contenen l'obra 

Castro, M. de Los mmmuscrttos franciscanes Biblioteca Nacional de 

nmérié, Madrid, 1973, nu«. 244, p, 286. 

t * t 

851.3 Bueno« dichos de philosopos 

Folis obra: 49v 52v. 

Caixes: [aproximadament iguales a les del registre anterior] 

Alitor Anón i» 

Títol: Buenos dichos d»? philosopos por instruir los ornen a buena 

vida 

Llengua: Castellà 

Pros a 

Incipit 

Títol: 49v. Aqui de suso son escritos algunos buenos dichos 

de philosopho3 por instruir los ornes a bu»na vida 

Text: 49v. Dise Catón: aprende alguna ciencia o arte 

Explicit: 52v. de vida T infamia de onestat por [Incomplet] 

Notes: f. 53 mig trencat, pertany al quadern anterior: «cubri[.,.] 

es sya[ ,.] muy [, . . ] (...) contender con menor de sy co[. . . ]» 

53v. en blanc. Aquest text no correspon amb altres obres del 

mateix títol que hi ha a la Biblioteca Nacional de Madrid i a la 
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* * * 

151,4 Estoria de Jutfurta 

Folii obra: 58r-i?i. 

Caixes: [20 * 140 • 40] x [28 • 102 * 17] m 

Autor' Gai Sai-iusti Crisp 

Traductor: Vidal de Noya? 

Títol: Isteria de Jugurta 

Llengua: Castellà 

Prosa 

ineipit 

Títol: 58r. [A]"C^JI coaíença la parte del Salustio que pe 

11«na la ©storia de Jugurta 

Text: 58r. [S]ain rasoa se qu»xa el linage huaanal de su 

naturaleza diciendo qu# la su hedad flaca 

Explicit: 97v, de la parcialidad [incomplet] ! señor Sor Viaro» 

Notes: Folis numerats en xifres roaanes al marge inferior dret. 

Canvia novament la lletra. No hi ha reelans entre els quaderns. 

Hi ha petites notes narginals, p. e. f. 65. La nuaeraci.5 ha estat 

tallada al guillotinar. Caixes anb restes dels forats rodons als 

angles. 
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BIBLIOGRAFIA 

I BIBLIOQBA/IA SOBRE EL MANUSCRIT 

I EDICIONS 

2.2 D« l'obra (fetes tobre altre» «anutoriti) 

Salustio, [Salustio traducido en castellano por FrmtiCisco Vidal é* 

Hoya], Zaragoza» 1493 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobre l'obra 

Leeaan, Anton Daniel, A systematical bibliography of Sailust 

(18?9-i9é4>, (Ed. ed. rev. 4 aumentada), 1965 

Rubio, J., «Sobre Sal.lusti a la cancelleria catalana», Gesammelte 

Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens, XXI, 1963, p. 233-249 

3.3 Sobre la traducció 

Beardsley, Theodore S., Hispano-classical translations printed 

betmeen 1482 and 1699, Louvain, 1970 

Menendez Pelayo, Marcelino, Bibliografía hispano-latina clásica, 

Santander, 1950-1952, vol. VIII, p. 19-23 

Menendez Pelayo, Marcelino, Biblioteca de traductores españoles, 

Santander, 1952-1953, vol. II, p. 203-206 

Pabon, J. M. , «Las primeras traducciones españolas de Salustio», 

Caerjta, XX, 1952, p. 413-422 
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IS2 [Regla de Sixena] 

On Ms. dels segles XIV-XV ens transmet la *•#'• é* Sí»ana, famose 

en temps pel seu rigor, fins al punt que una consueta del 1588 la 

nitigà completant-la. 

La Regla de Si Mena fou redactada per Ricardo, primer ardiaca i 

després bisbe d'Osca,* per encàrrec de la reina Sanca de Castella, 

muller d'Alfons II d'Aragó, dama J.ue fundà el monestir en 1183; 

les dependències més importants s'inauguraren quatre anys després, 

amb la professió de les primeres religioses, i la mateixa reina hi 

professà deu anys després. 

Les notes del full de guardes (lr.) fan eeaent de la consueta i 

això podria situar-les de3prés del 1588, a finals del s. XVI. La 

nota del foli lv., d'una altra mà, diu: «Según he hallado en memo

rial del archivo [la regla] le tradujo la s#ñ<»ra reyn*. del iatin.» 

Signa aquesta informació, en la qual també es dóna el nom del 

bisbe d'Osca com autor del text, «Fray Juan de Morage [?] indigno 

predicador de Sixena». Si això és cert seria Sança de Castella 

l'autora de la traducció. 

El manuscrit, ara a la Biblioteca de Catalunya, forma part com 

* Fou bisbe d'Osca entre 1187 i 120?. 



452 

l'anterior del Museu del Llibre i pertany a la valuoea col·lecció 

donada per F. Mares. 

Ms, 3196 

Descripció: 

Pergamí. Folis totals: 37 • I, sense foliar, al »arge dret es nu

meren les regles. Dimensions 166 x 118 mm, 1 col., caixes: [13 • 

118 * 35] x [14 • 85 • 19] mm (foli 4); 2?. línies per pàgina; pri

mera línia en blanc; reglura a mina de ploa; forats en el marge 

dret, fora de les caixes. Al darrer quadern del volum s'han ta

llat dos folis entre el 36 i 37, i un altre després del 37. Ge

neralment els folis de pergamí van CPCP: són un quinió, dos se-

nions i el IV quadern està i ncomplet. iteolikffis horitzontals, en el 

marge inferior, envoltats per un traç de ploma. 

Enquadernació: Pell repussada amb motive geomètrics i vegetals, 

menjada pels insectes. 

Ornamentació: Els títols van en vermell. 

Conservació: Bona en general, volum una mica menjat pels insectes. 

Data: catàleg s. XIV-XV 

Antics posseïdors: F. Harés, abans Francisca de Caponal 

Folis obra: l-37v. 
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Autor: Rioardo, bisbe d'Osoa 

Títol: Befi« sacra d« Six«»« 

Llengua: Castellà 

Traduotor: Sança de Castella, aullar d'Alfons II d'Aragó 

Prosa 

Inoipit 

Títol: lr. f.n. 41 ! Begla saora de Sixena que ! la SaXora 

reina «ando componer (...) se coapuso la consueta lv. late 

libro para coaponer (...) fray Juan d» Morage, ! indigno 

predicador de Sixena 

Text: 2r. E*l prime- domingo, 2r-2v. l'altra. I aquel ! liuro 

qua después de cena; 2v-3r. deuen sab*' la* dueñas ! ca 

aquella; 3v-4r. la sagristana ! tonga un poco 

Explicit: 36r.,l depuee qua es muerta, 36r. [fi] granjas o 

coaeldaderias; 36v-37r. de capitol et aqu[e]llas ! cinco 

duenyas; 37v.,1 deuen au» auer uestidura«; 37v. [fi] de todo« 

sian loadas 

Not««: El text està al final en pitjors condicions i no es llegeix 

bé. El primer foli recto duu lletra més moderna, i també és dife

rent la lletra del verso. 
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853 Keg la Ú9 «anta Clara 

Com l'anterior Ms. es traota d'una regla destinada a un« cominitat 

monàstica femenina, traduïda al eastelÀà, ta traota de la Regia 

de sauta Clar*, atorgada pel rant pare Urbà i, malgrat que es 

tracta d'un exemplar molt llegit, ep*tà en molt boo estat de con

servació, tot i que li nanea algun foli i que d'altres (17 i 18) 

han estat retallats capriciosaaent. 

Diverses anotacions % ia contraportada del darrera: cDofía Maria de 

los Rios «' lea ora la regla. Dios ; sea con ella» o a. marge del 

text, com al foli 18r.: cEste capitulo no se lei ni est? li otro ¡ 

de adelante tanpoco», a més de diverses proves de ploma, testimo

nien 1'abundant ús del llibre. 

Ms. 319? 

Descripció: 

P— gamí. Foli de guarda en paper amb filigrana: l.) Mà amb la 

flor de sis pètals, eix horitsontal, 40 x 20 mm (només es veu 1a 

meitat de la marca). 

Folis totals: II • 23 • I, no hi ha cap mena de foliació, ni anti

ga ni moderna. Dimensions 178 x 131 mm; 1 col., caixes [18 + 132 

• 28] x [1? • 94 4 20) mm (foli 2); 23 linies per pàgina; primera 
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Unia en blanc; reglura a Bina de ploa; no hi ha rectes de torete. 

Ele folie 1? i 18 han eetat caprioiosament retallat», devent del 

17 s'ha tallat un foli sencer. 

Enquadernació: Pell repuseada aab motius vegetal« i restes de lee 

tanques de pell, apedaçada aab grane puntades. 

Ornamentació. Títols en vermell i calderone en vermell i blau. 

Coneervaoió: Bona, en general, malgrat 1'eetat de la coberta. 

Data: catàleg s. XV 

Antics pot eïdore: Frederic Mares 

Folie obra: i-23v. 

Autor: Anònim 

Tí tol : Segla de la orden de santa Clara 

Llengua: Castellà 

Prosa 

Lioipit 

Pròleg: l r . D* on Juan, por la piladad de Dios, dia Icono; 

l r - l v . mismo esc r i to oydo ! con gran di l igencia ; lv-2r. qu» 

es piedra qui I so que es ta fueee piedra; 2v.-3r. obispo 

vu»Mtro [corregi t al marge <wi»ftro»] ¡ predecesor damosvos 

( . . . ) 3r. por nos otorgada t confirmada 

Text: 3r. In nomine doeíni. Inc ip l t regla sóror»* s«»*# 
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Clar«, Ixodes Im que úmmzm la vanidad del siglo 

Explicit: 22r.,l por «i non pueda; 22r. [fi] da la sanara «obra; 

2tv-23r. oífioio d© la visiítaeion t cuanto mas poco; 23v.»1 

a los ooouerso» T a otro»; 23v. t*i] caerá en la yra d© Dio» 

o»*pota*» !te T de sant fméro t de »ant Pablo. Datua apud urbe 

V©¡tere» xvQ. k*i*»»<í#s nove»bris pontificat*** nostri, anno 

tertio. ! Laus Deo 



W 
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162 Obres da Juan de Mena i litres 

aquest cançoner castellà ha estat ignorat per tots els repertoris 

de poesia del segle XV editat« fins al moment. Només Pedro N. 

Cátedra li ha prestat 1'atenció que mereix, publicant les dues 

obres que eren inèdites* a partii d'aquest únic testi«oni nanus-

crit. Interessa aquest volum d^s de solts punts de vista, tant 

per Ien obres que transmet com per ell mateix, ja que presenta 

suggestives irregularitats en la seva constitució (el relligador 

no va respectar les indicacions de quaderns fornides pel copista, 

intervenció que pot ésser arbitrària o bé indicativa d'un canvi de 

gust).* 

Les dues obres d'Álonso de Córdoba aqui recollides han fet insis

tir un altre cop en la figura d'aquest poeta, de vegades identifi

cat amb l'Alonso de Córdoba col·laborador de Juan de Flores. Al 

llarg del segle XV tenia citats molts Alonsos de Córdoba, però 

encara no s'ha presentat cap prova documental suficient que iden

tifiqui ami« certesa la personalitat del poeta autor del panegíric 

* Alonso de Córdoba, Conmmmor me i èn bfvm am lo* r»y*s ém 
Por tufml i ispmrxm, 

* De fet els dos primers quaderns (Nanetti) formen una 
unitat a part, i el gruix del cmnçonmr havia de començar amb la 
Conmemormción brmv i no amb les Capim* de Mena. Vegeu Mercè 
López Casas i (lemma Avenosa Vera, «On 'nuevo' cancionero del siglo 
XV en la Biblioteca Universitaria de Barcelona», Incipit, VIII, 
198i, p. 47-72. 
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de la casa d'Avi«.* 

Co« la majoria dels còdexs de la Biblioteca Universitària, prové 

d'un convent, ni de Sant Josep. De fet la aajoria de les poesies 

que conté no firen entorn de l'ajsor -tema per exeoel·lènoia de la 

poesia- sinó de temes religiosos, politics i morals (per example 

els versos de Juan de Mena sobre els pecats mortals). 

Ms. 118 

Desoripoió: 

Olim 20-4-17, X-9-19, 4-8-?, P 310, ms. 1359; paper, amb filigra

nes: 1.) Tisores obertes, tallada pel plec del full, eix horit

zontal, 50 x 20 mm, f. guardes, Briquet num. 3670 i 3888, documen

tada entre 1458 i 1477; * Valls Subirá num. 1788, documentada a 

Olot, 1460. 2.) Flor en forma de tulipa amb dues fulles, tallada 

pel plec, eix horitzontal, 45 x 50 mm, f. 79, Briquet num. 6648, 

documentaria a Pisa, 1466-67, 1470; Valls Subirá num. 1550, 

1 Barbara Matulka, The Hove Ix of Jumn dm Flores mnd their 
iuroommn Diffusion, (New York, [1931], Geneve, 1974) p. 445-451, i 
P. M. Cátedra, op. cit. p. 17-18, s'inclinen per un criat de Juan 
de Navarra com a colaborador de Juan de Flores en el Orimmitm y 
0rmdi*m; mentre que Antonio Qargano, Triunfo dm Amor , Pisa, 1981, 
p. 26, manté una actitud d'escepticisme davant d'aquesta identifi
cació. Carmen Parrilla proposa un catedràtic de música de Sala
manca coetani d'un Juan de Flores, rector de la universitat, com a 
l'autor dels versos del Qriwmitm (Juan de Flores, Orimmltm y Grm-
di»m, od critica de C. Parrilla, Santiago de Compostela, 1988); 
aquesta darrera hipòtesi perd consistència ja que s'ha descartat 
(vegeu Beltran de Heredia, Cmrtulmrio dm Im un i vers idea dm Smlm-
mmncm, p. 544) que el Juan de Flores rtctor de Salamanca sigui la 
mateixa persona que el Juan de Flores novel·lista. Sobre la iden
tificació de l'Alonso de Córdoba autor de la Conmmmormcièn breve 
hi treballa actualment Mercè Lópes Casas; esperem que en breu pu
gui aportar noves dades sobre aquest poeta. 



480 

doouatntada a Olot 1440. 3.) Ouant aab una flor d« sis pètals, 

talláis pal pise, «Ix nor Kaon tal, 18 s IS ca. f, 118, «Briquet 

núa. 11092. 4.) Coloma ooronada ptr una ortu, tallada pal pito, 

tix horitsontal, 75 x 20 aa, f. 8-9, s Briquet num. 4358-4359, 

docuntntadfr al ooatat d'Avinyó? 1-124-55. S.) Llttra • aaj*acula 

aab una corona dt cinc puntas, tallada pei pito, tix horitsontal, 

75 x 30 aa, f. 60-62, Briquet naa. 8401, doouatntada a Béziers, 

1459. 6.) Llttra tau, tallada pel pito, tix horitsontal, 40 x 37 

aa, f. 132; Valls Subirá nua. 1635, doouatntada a Vio i Oloc dt 

1315 A 1456. 7.) Sense identificar: llttra »? flor dt lis?, 

talladr ptl pltc, tix horitzontal, 40 x 26 aa, f. 53-54. 

Folis totals: II + 160 tn la segona guarda diu: «Libro nanuscrito 

en lotra gótica antigua parte tn prosa ! y parta tn versos ¡ ti 

Autor dt este libro ts Geronyuo Hantti ¡ y dt las potsias do Juan 

de Mtna>; numeració aodtrna a llapis, aargt suptrior drtt; folis 

27v-28v., 93r/v., 88v., 118r., 145v., 160v. tn blanc. Diaansions 

215 x 150 aa; 1 col., caixes: varien a Its diverses parts del 

volua; priatra llnía escrita; els dos priatrs quaderns presenten 

forats rodons als quatre anglas dt la caixa. Hi ha restes dt la 

nuaeració deia quaderns qua va fins al foli ctntral dt cada 

quadtrn (fol. 95 = i, 98 = iiii, 100 = vi; 107 = i 28 qQ, 108 ii, 

etc.). Reclan horitzontal tn ti aargt inftrior drtt. Un estudi 

aprofondit del manuscrit revela que no és aquesta -la qua tns ha 

arribat- la composició qua s'ideà ptr al còdex, sino que tls doo 

priatrs quaderns (Discurs dt Manetti) són dt caixes i papar aolt 



diveraoe dal raata, 1 qua la «a««on* part» -al oanooner da Mana-

no havia da ooeienoar . par lee «Copla« da loa pecadoe «ortalee», 

Biné par la «Cooaeaoraoion orava» da álottao da Córdoba. 

Inquajderoaoio: Qòtioo-audèjar, an cuir repuasat «obra fu«ta, iaia 

aioa dotariorada. à la te i xa:'Obra» da Juan da Mana v otroa» 

OrnaJamtaold: e'ha daixat an blanc l'eepai par a laa oapllatraa. 

Conetrvaoid: text perfectament llegible, paro aenjat pala corca i 

afectat par la huaitat. 

Data: còpia 3/4 XV a. 1486? catàleg 2/2 a. XV 

áotloa poaaaïdora: Convent da Sent Joaap CD., Barcelona, on tenia 

la signatura P. 310, as. 1359.» 

Folla obra: II • 180 guardes en blanc 

Caixa«: varien al llarg del volua 

Autor: Diverso« autora 

Títo l : Obraa de Juan de Metía y otroa 

Llengua: Castellà 

Data oreaoló: ». XV Data oopia: 3/4 XV a. 1486? 

Data catàleg: 2/2 s XV 

Proaa i Vera 

* A l'lnéicm d« ¡OM mutorm* y 4e MUM rm*p»cti¥ms obrms qum 
mxiMtmn *n im Bitlïotmcm d* l convrnto 49 S»n José 49 I» ciudad 49 
Bmrc9lonm, (Ms. 1359 de la Biblioteca Onivereitària), p. 385 
apareix la referència: cManeti, Qeroniao = Libra en proaa y varias 
roesias por Juan de Mena, Ma. P/310». 
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iDOipit 

Text: lr. Ac i coaiençfc 1« oración de aicer Oianoço Manet.; 

l r l v . del gouitrrno vni.uersal de todo; lv-2r. sopa en esta 

forma ! diremos primeraaeftte, aagnifieos seflolres; 2v-3r. 

capitán la forma * aa&erra ¡ como na de gouercnar el 

Explicit: lS9r. , i sy» ai no poded©» w i ; 15ir. Cfi] del viso su 

gran agudesa» 159v-160r. liuianos y aal asentados ! fyn y con 

aquellos fablo qu* ore«» ser Dios; 160r. Cfi] <m* fes is tes 

co» los t r i s t e s ! ser a ai , 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

F. Miquel Rosell, Manuscr itos 4m Im Biblioteca Univrr sitaría ém 

Barcelona, I, p. 147-149 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

M. Lopes Casas i G. Avenosa Vera, cün 'nuevo' cancionero del siglo 

XV en la Biblioteca Universitaria de Barcelona», Incipii, VIII, 

1988, p. 47-72.» 

* » * 

102.1 Oración de aioer Gianoco Maneti 

Folis obra: lr-27r. 

1 Citat: Lopes Casas - Avenosa, «Ms. i'5>. 
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Calm: fs* • 130 • 53] x 130 • 33 • tt) sa. f. l-5r. 20 línia« 

par pagina. 0v-27r. Uatra arfa conprinida, 33 línia« p©r pecina. 

Autor: Qlannoeso Manattl 

TI tol: Oración da atoar ifanote Manatí 

Llonfua: Castalia 

Traductor: Suman, Muflo da 

Dadioat a Lapes da Mando«», Iñigo, Marquès da Santillana 

Data oreaoió: 1453 

Prosa 

Inoipit 

Títol: Ir. Aci coaianca la oración de nicer Gianooo ! Manatí 

quando fue eoalsario general ! por el pueblo de Florencia al 

sitio de ! Veda, fecha al aeflor Si« is inundo Pèndol¡fo de 

üalatestis qu«ndo le dio el bastea ! en noebre del pueblo de 

Flora*çia ! la OM*1 ! por ynsttmcia • na»danle*to del nuy 

nalgnifioo seftor don Iñigo Lopes de Mea ¡doga, mar TU» s de 

Santi llana • copiada por Muflo ¡ de Quinan de la toscana 

lengua en la i naterrna castellana ea transferid* eeplendida-

nente. 

Text: Ir. [PJuede ser noto & las nagnifi¡cencías vuestras 

Ixplioit: 27r. de Florencia • de la vuestra nagnifica • ! yIlustre 

preeona, a aay plega a Dioe ose ! ello sea. } finis. 

BIBLI001AFIA 

1 BIBLIOGRAFIA 8 0 « IL MAMOSCBIT 
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1.1 Cátala*» ém la Bibliotaoa 

F Miquel Boaell, Hmnuscrito* ém im Bibliotmcm mivmrsitmrim ém 

Bmrcmlonm, p. 147 

1.3 Altres «anusorits que oontsosn l'obra 

Lopes Casas - Avenosa, «lte. 116», p. 81-52 

M. Schiff, Lm btbliothmqum éu Hmrçuis ém Santillmnm, Paris, 1905, 

p. 450. 

3 ISTÜDIS 

3.2 Sobra l'obra o 1'autor 

A. Soria, Los hummnittms ém ¡m cortm ém Alfonso mi Hmçnànimo, 1956 

162.2 Coplas oontra los pecado* aortales 

Folis obra: 29r-54v. 

Caixes: [23 * 137 • 55] x [29 • 84 • 32] sa, sense justificació a 

la dreta 

Autor: Nena, Juan de 

Títol: Coplas contra los pecados mortales 

Llentfua: Castellà 

Data creaoió: c. 1456 

Versificació: octosí1•labs, abbaacca/ababbcob, 104-8 

Incipit 

Títol: 29r. Ccniença la obra • argumento brew ! qu» fizo 

Juan de Mena, eJ cordovès de ! toda la fe cristiana 

• *•- "* * A _ i . *• -^ - -» A. ^ *- % j, I, A t á ^ É I I 
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T«ct: 29r. Cant« tu er i « t i ana M M I 1* »as que oevi l bata l la 

Sxpl io i t : 54v. qua «u yra no perdona ! tor perdonado por v i o l o 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SC»» IL MANUSCRIT 

1.1 Catalogs da la Biblioteca 

F. Miquel Rosoli. NrnmuMcrito* 4m im Bibiiotmcm Umivmrsitmrim 4m 

Bmrcmlonm, p, 147 

1.3 Altrot »anusorits quo contenen l'obra 

López Casar» - Avenosa, «Ma. 116», p. 53-54 

A. Varvaro, frase*se mé un mdizion» crítiem 4miim pamsim minori 4i 

Jumt* 4m Hmnrn, p, 26, nua. 6 

2 EDICIONS 

2.2 De l'obra (fetes sobre altre« manuscrits) 

Vegeu Dutton, Catàlogo-Jndicr, 100 

* a a 

162.3 Coplaa oontra loa psoadoe mortales (continuació) 

F o l i i obra: 55r-82v. 

Autor: Gomes Manrique 

Títol: [Coplas contra los pecados mortales, continuació] 

Llengua: Castellà 

Data oreaoió: c. 1456 

Versificació: octosíl«labs, 149 de 8 versos i una final de 10, 
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a&tsixa risa que al registre anterior 

Inciplt 

Prole*: 54v. Por falleolsúento del fañoso Juan de Nena ! 

prosigue Goses Kanrrique esta obra por el ! començada y fazo 

un breve pro he» i o m [...] 55r. Goaez Manrique 

faxt: 55r. Pues este negro »orir 

Ixplioit- 92v. ser asados de verdat ! a los próximos auat i Deo 

gracias 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

F. Miquel Rosoli, Hmnumcs ito* am Im Bibíiotmcm Univmrsitmrim ém 

Bmrcmlon*, p. 147 

1.3 Altres sanusorits que contenen l'obra 

Lopes Casas - Avenosa, «Ms. 116», p. 53-54 

2 EDICIONS 

2.2 D« l'obra (fetes sobre altres •anueerite) 

Vugeu Dutton, Cmtàlo§o-ïnéicm, 100 

162.4 Coaesoraoión de suchos varones insignes de Ispafta 

Folis obra; 04r-ll?v. (Títol en eï foli 94r., paper i lletra 

posteriors, el text comença al foli 95r.) 
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Caixa«: [32 • ISO • SS3 * CS© * W • Sil •»» • 167 líalas par 

pàgina 

Autor* Aloueo de Córdoba 

Títol: Coaesoracion da sucho« varones inslgnaa da Sepeüa 

Llengua: Castalla 

teta oreaoió: 1481-1462 

Prosa i Vers 

Inoiplt 

fitol: 95r. Ihs ! Coaeaoraçion breve de! loa auy insignes y 

virtuoisos varones tue fueron ! desde el angnifico rey don 

Juan el priaero fasta el any esclarecido rrey Alfonso el 

Quinto [... 1 por Alfonso ¡ de Cordoba [...] prothonotario del 

papa. 

Dedicatòria: 9Sv. Epístola a su señoría ¡ Munchas vegadas, ! 

vyrtucso señor, (...) 96r. Vyrtud ais defectos, aas ! la 

voluntat y deseo rreoible»¡do «ye la obra sustanciosa 

Text: 98r. Esc1anacíon de la ! brevedat de la vyda y bieSnee 

de la fortuna [98v. en blanc] 99r. [conaaoa el text en vers] 

0 Jantes caducas venas 1 de vyl y vano aisterlc 

Explicit: ll?v. que con estado aas gründe ¡ la aeaoria se desaande 

! de la pasada tristesa ! El qu» besa vw»*f ras nanos ; Alonso 

de Cordova 

Notes: Hi ha notes que donwn aolariaanta sobre els personatges 

esaerutats i petits títols encapçalen algunas estrofes. 
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BIBLIOQfiATIA 

1 BIBLICwBAFIA SOUS M, MAHUSCBI7 

1.1 Catàlag« do la Mbl io teoa 

f. Miquel RoseU, ttmmuscritt*» é» la Bíbiíoimcm Univrsitmr im ém 

Bmrcmlomm, p. 146 

2 LD1CI0MS 

2. i tel aanueorit 

Alonso d« Córdoba, Comm»mormçiém brmvm 4m \&B ümfms ém Portuçml, 

(mi.) P. U. Cátedra, Barcelona, 1Í63.1 

3 ESTUDIS 

Ldper Casat* - Avenosa» «Ma. 116», p. 54-6? 

182.S Raqueala 

rolia obra: 119r-130v. 

Autor: Anònim 

Títol: Requesta fecho al Magnifico »arquea de Santyllana por loa 

glorioeoi» e*peradore» Coatantyno, Theodoeio, Juutiniano «obre la 

eatruyçion de Costantynopla. 

Llengua: Castellà 

Dadioat a Lopes de Mendosa, Iñigo, Marquès de Santillana 

Data creació: 1453-1458 

Proaa i Vera 

* Citat P, Cátedra, Comtufmormciém fer»/». 
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Inoiplt 

Títol: 119r. Request a focha «1 Minifico »arques de ¡ 

SattyJlafia por lo« gloriosos esmeradores ¡ Costantyno, 

Theodosio, Juetyniano sob[r]* j la estruyolof» de Costantyno-

pla 

Text: 119r. Muy amado señor aio 

Explicit: 130v. mas todo interese entero 

BIBLIOQRAI'IA 

1 BIbLIOQRAfIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

F. Miqyel Resell, Hmmtrcritos dm Im BibJiotecm ünivmrsitmrím 4m 

Bar cmlonm, p. 148 

1,3 Altres aanuscrits quo contenen l'obra 

Lopes Casas - Avenosa» «Ms. 116», p. 57-58 

* « * 

162.6 Coplas al señor Diego Arias de Avila 

Felis obra: 131r-145r 

Autor: [Gómez Manrique] 

Títol: [Coplas al señor Diego Arias de Avila} 

Llengua: Castellà 

Dedicat a Diego Arias de Avila 

Dmta creació: a. 1474 



Proa« i vera, 47-9, octoeíl·laba, risco abbbaoddc 

Inoipit 

fftol: 131r Al señor Die#-[o] Ariaa de Avyla, contador mayor 

¿el rey nu*ttro seftor e del au consejo 

Pròleg: 131r. Como a la noticia ala (...) 133r. en ay 

protección 

Text: 133r. Invocación. De loa ama el ama perfeto 

Explicit: 145r. ama presto se muda que febrero 

Motea: Diversos manuscrits transmeten aquest poena juntament amb 

la carta en prosa, alguns oferint en el rrimer vers la variant: 

«De los mares mas perfecto». 

BISLIOMAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA 801« H MANÜSCBIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

F. Níquel Eosell, ümmufcri to» de im Bibliottc* Universitär im dt 

Bmrcmlomm, p. 148 

1.2 Repertoris bibliogràfic« 

1.3 Al tree manuecrita 9319 contenen l'obra 

Lopes Casas - Avenosa, «Ms. I18», p. 58-59 

* a a 

182.7 Contra loa que dioen que Dioa no da bien por Mec »i mal 



4?1 

»or M l 

folis obra: 14Sr~lt0r 

Auttor: Ferran Permi de Gurman1 

Titol: íCoutr- Ion que dicen que Dios no ¿a bien por bien ni nal 

por aal] 

Llengua: Castalla 

Data oroaoió: 1445-1460 

teta catalog: 2/2 s, KV 

Versificació: §7-8, endecasíl·labs i dodecasí1•labs, rimen 

abbaacca 

Ir.oipit 

Tltol: 148r. Ferra» F»r»a d-5 Guaaa» 

Text: 146r. algunos so« qu# no bien opynando 

Explicit: 160r. fasedor q**# sea eterno y perfecto 

BIBLIOGRAFIA 

l BIBLIOGRAFÍA SOBRK ÏL MANUSCRIT 

1.i Catàlegs de la Biblioteca 

F. Miquel Rosell, Manuscrítos de Im Bib' iotmcm Universitär im dm 

Bmrcmionm, p. 148 

1.3 Altres aanusorits que contenen l'obra 

López Casas - Avenosa, «Ma. 118», p. 59 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobre l'obra 

1 Dutton, Cmtài&$0-ïnéice, ©1 dóna eo* «nèci», 61 x 8, 7. 
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Lópe» Casas - Avenoso, «Ms. lit», p. 59-62 

$ * * 

162.0 Eaparsa 

Folia obra: 160r 

Autor: Alonso de Córdoba 

Títol: Esparsa 

Llentfue Castellà 

Data creació: 2/2 s. XV 

Versificació: 1-8, tots octosíl·lab* menys el 6è i 8è, riaen 

ababodcd 

Incipit 

Text: 160r. Dama de valor estrailo ¡ de feraosura tan lluna 

Explicit: íeOr. qur fezistes con los tristes ! ser a mi 

BIBLIOGRAFIA 

i BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Crtàlegs de la Biblioteca 

f. Miquel Roseil, MmnuMcritos ém Im Bibllotecm Universitär im dm 

Bmrcmion», p, 149 

2 EDICIONS 

2.1 Del aanuscrit 

Cátedra, Conmmmormçio» èrmvm, p. 72 

3 ESTUDIS 
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3.1 Sobr» el »anusorit 

Lóp«« Casas * Avenosa, «tís. 118», p. 62 
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