
 

 
 
 
 
 
 

 
Repertori dels manuscrits en llengües romàniques  

conservats a biblioteques barcelonines 
 

Gemma Avenoza i Vera 
 

 
 
 
 
 

ADVERTIMENT. La consulta d’aquesta tesi queda condicionada a l’acceptació de les següents condicions d'ús: La difusió 
d’aquesta tesi per mitjà del servei TDX (www.tesisenxarxa.net) ha estat autoritzada pels titulars dels drets de propietat 
intel·lectual únicament per a usos privats emmarcats en activitats d’investigació i docència. No s’autoritza la seva 
reproducció amb finalitats de lucre ni la seva difusió i posada a disposició des d’un lloc aliè al servei TDX. No s’autoritza la 
presentació del seu contingut en una finestra o marc aliè a TDX (framing). Aquesta reserva de drets afecta tant al resum 
de presentació de la tesi com als seus continguts. En la utilització o cita de parts de la tesi és obligat indicar el nom de la 
persona autora. 
 
 
ADVERTENCIA. La consulta de esta tesis queda condicionada a la aceptación de las siguientes condiciones de uso: La 
difusión de esta tesis por medio del servicio TDR (www.tesisenred.net) ha sido autorizada por los titulares de los derechos 
de propiedad intelectual únicamente para usos privados enmarcados en actividades de investigación y docencia. No se 
autoriza su reproducción con finalidades de lucro ni su difusión y puesta a disposición desde un sitio ajeno al servicio 
TDR. No se autoriza la presentación de su contenido en una ventana o marco ajeno a TDR (framing). Esta reserva de 
derechos afecta tanto al resumen de presentación de la tesis como a sus contenidos. En la utilización o cita de partes de 
la tesis es obligado indicar el nombre de la persona autora. 
 
 
WARNING. On having consulted this thesis you’re accepting the following use conditions:  Spreading this thesis by the 
TDX (www.tesisenxarxa.net) service has been authorized by the titular of the intellectual property rights only for private 
uses placed in investigation and teaching activities. Reproduction with lucrative aims is not authorized neither its spreading 
and availability from a site foreign to the TDX service. Introducing its content in a window or frame foreign to the TDX 
service is not authorized (framing). This rights affect to the presentation summary of the thesis as well as to its contents. In 
the using or citation of parts of the thesis it’s obliged to indicate the name of the author. 



R E F * E F * T O « Z D E L - © I 1 A N U 8 C R Z T S 

Pi B X B L X D T E Q U E 3 B A R C E L O N I N E S 
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Sana Avenosa i Vera 

per optar al grau da 

Doctor. 
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IS ¡Morm wterlua. Kneala ele senté Coeae i Daaià] 

is aquest un volu« elacel·lani, que agrupe foll« de diver»©« aides 

i procedències, variant coeiseqUentnetit tent el traçat d« les cai

xes coa el ti puf? de torete que han servit per «arcar-les. Teabé 

s*observa la presència de diverses aam?. 

Una folis afegit« darrera del voiua Inclouen el text que ans oou-

pa. I« aquestes pagines s'han copiat coses de diversos tipus; en

tre elles, i í«b lletra del s. XIV* hi ha un breu inventari de 

llibres litúrgics que podrien pertànyer a l'altar de santa Maria 

del aonestir. 

Precedeix a Ténsala una genealogia deia reis fraucesos, des de 

Carleaany a Felip august [1180-1223], que ha servit per a*t^r el 

volua. La lletra de Ténsala és diferent de la de la genealogia, 

i encara que pugui éeser una copla tardan*, el tipus de lletra 

seabla del s. XIII-XIV, època en la qual tenen els seus orígens 

aquesta a m a de textos lligats a practique« de «medicina popular». 

Ms. 4? Sant Cugat 

Desoripoió: 

Pergaal. Folie totalr: ISO, numerat aodernaaent en llapis; folis 

* Vegeu F. Miquel, «Catàleg», p. OS. 
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2v. i 6 #n Mano. Dimensions 130 x 175 ia; 1 oci., caixes: 170 x 

100 «as* 20/28 ítalas par pagina; primera linia eeorita; reglura a 

alna pío« i a punta seos. ' Forata rodons al« dot mergse, dais 

folis 40 al 48 nomas al aerge drat, pare doblas. Folis d« 

distinta« aides relligats junts, antra ala actuals i 1 6 «• n'han 

tallat tras. 

En quad c nació: moderna, an pall, aab gofrata. S'han aprofitat las 

tapas antiguas, deteriorada« en la part superior. 

Ornaaantaoió: Miniaturas: f. 69v., una miniatura romànica d'un 

calvari. Qualitat: despintada. Caplletres romàniques a ploma, 

daaunt quarterons blaus i vermella, algunes amb dibuixos, f. 26r , 

48v., S4r. i 69r Rúbriques en veraell. altres dotalIs: calde-

rons en blau i vermell, notació musical en color. 

Conssrvaoió: 

Del text: generalment bona. 

Dal volum: té la part superior dels fulls menjada. 

Data: catàleg XII-XIV 

Folis obra: lv-180v. 

Autor: Anònim 

Títol: [Sacramentariumj 

1 Caixes aproximades mesurades al f. 8, varien molt. 



IS 

Llengua: Lletí 

Copista: asna d« diver»e« èpoques 

D«t« oetàleg: XII-XIV 

Prose 

Inoipit 

Te*t: lr. Benedicció penis j Ben©dic Do»in» creature«; lv-2r. 

et regnet De«» ! Oratio»ee purificatio eeecta Marie; 2v-3r. 

[en blanc] ', In festiu i täte corporis 

Ixplioit: 158r. ,1 APnno ab iecarnatione Domini; U9v. tfi] «alli-

cantu* ebbet; 159v-160r. sants et diga per doeieuB aae» ! 

Officii» ospiue defuetom» [títol]; 180v., X quides per 

hoaine* «or«; 180v. [fi] inter seectos twos resucitati ! 

respire» t 

Motee: A les cobertes de dins diu: «Liber liturgia© et orationue 

lecleeisiae». en lletra aoderne. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catàleg« de la Biblioteca 

F. Mifuel, «Catàleg», p. 08 

3 ISTÜDIS 

3.2 Sobre l'obra 
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J. Qudió, ******. 12, 1912* p. 459» 

* * at 

IS, 1 tlneal» all aanta Con» 1 Daaiè! 

Folla dormi ist*. 

Ctixaa: [22 * 180 • 68] (250) x [15 4 107 + 48] (170) Mi 

Autor: Anònia 

Títol: [Ensala ala aanta Coem i Daaià] 

Llengua: àragonèe 

Data oraaoió: XII-XIII teta oòpia: XIV 

Proaa 

Inoipit 

Text: 159v. Coeiee • Da«iano aabo son frair* germano garsa ! e 

fraira dedoabrident son eanglexaire 

Explicit: 159v. lata «anguine d» iato ! hoatio euat plana redde no» 

laca gota Asen. Ave aaria a gratia i plana .L. Doainu» tocua 

Asen. 

Notat: Ea tracta d'un foli antra ala afagita sena© xifrar (folia 

1-6, 15-18, 120 i 157-160). 

* No he pogut localittar aquest any de la publicació per 
comprovar al caràcter de l'Mtudl, citat per F. Miquel al cCetàleg». 



' . * > ' ' '"""", 

I 
1. i Cat*l*gt i s %m BtMlotcta 

F, Miquel, «Catàleg», p. 85 

leTvJ/lo 

3 , i Sote« l'obr* 

J. Owdió, *u*»u«, 12, lfl2» p. 45»* 

lbides. 
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14 [Bomiliariumj. <XABOTS, «Mors» H M Í > * • J>J 

Manu«erit miscel·lani, acèfal, formst psr texto« mol'à diversos. 

Datat si catàleg si s. IV. 

Entre els diverso« textos 1 latin« tus recull, tots ds tipus 

religió«, tenis copiat un poema sa itslià sobre 1 «or s Déu, «jus 

és sl «ext que destacaren. Mo es tracta de cap prodigi d'art 

poètica; amb ploms més aviat poc afortunada, sl posts parla ds com 

l'amor ds Déu entra sa el creient. La versificació és més que 

irregular. 

Tot això ens fs pensar més que en l'obra d'un poeta, en l'intent 

d'un afeccionat a la poesia, ds plasmar els seus sentiments 

religiosos, i ens duria a situar sl poema en un entorn de pietat 

popular. 

Ms. 61 Sant Cugat 

Descripció: 

Paper amb filigranes: 1.) Muntanya de tres cims dins d'un oerole, 

del qual surt uns oreu, tallada pel plec del paper, eix horitzon

tal, 50 x 30 mm, f. 117. Entre els diversos tipus citats per 

Briquet «'aproxima més sl num. 11889, documentat s: Roa«ilion, 

1385; Sa vol a, 1391-129«; Genova, 1384; Brussel·les, 1394-1388; 
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Siena, 1399-1400; Bagé. 1400; Paris, 1401 i Grammont, 140?. 2.) 

Corn, eix horitzontal, 40 x 25 HI, f. 40, slailex a Briquet nun. 

7635, documentada a: Udine 1328, Treviso, 1318; M&lines, 1330; 

Palomo. 1335-1336; originaria d'italic. 3.) Florae tres pètals 

©mb trono i üues fulles, tallada pel plec, eix horitzontal, 45 x 

40 mm, f, l13, semblant a Briquet 6306, docimeotada a Hapols» 

1438; Hongrie, 1438; Pàdua, 1440; Palera, 1443-1455 i a altres 

llocs fins a 1460. En el mateix volum hi ha altres filigranes, 

però són de »al descriure per l'estat del paper. 

Folis totals: 1-135, numerats modernament, a llapis, en el marge 

superior dret» però només els folis 10, 20, 30, etc. i en aquells 

que tenen textos d'interès; els folis 85r., 68v. i 115r/v. són en 

blanc. Dimensions 225 x 145 mm; 1 col., caixes irregulars. La 

taca d'escriptura ocupa gairebé tot el full. En el quadern del 

poema, la filigrana és la de la flor de tres pètals. Reclam 

horitzontal en alguna part del volum, però no n'hi ha en els folis 

que ens ocupen. 

Enquadernació: bona en pergamí, més gran que el volum, amb les 

inicials de Sant Cugat. A la teixa: cAMMOTáTtI0HIS] ! IM ! 

EUANGELflA]», daurat sobre vermell, amb una petita orla daurada. 

Conservació*. 

Del text: mitjana, els folis de davant molt afectats per les 

humitats. 
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Data: catalag XV» 

Folia otea: 1-lSS 

Autor: Anéala 

Titol: [HoniliariuB] 

Llengua: Llatí 

Prosa 

Inoipit 

Text: l r . Misserere Bei f i l i D**íd Ti l i a mea «ale a ó ©none 

uexattir; l r - l v . contra i la[bol]os ! find o (?) speraftoa; 

l*»-2r. di c[aa]p»r la ! regula babtisai san t i Jobeáis; 2v~3r. 

penitencia seus [ f i ] a io ! [H]i© eot f i l io* meu* 

Ixp l io i t : 134r.,1 Po[na]t sanguina* in v i t ro ; 134r. [ f i ] in v i t r o 

a se i p s i s ; 134v-135r. [en blanoj ¡ [ca]sen »1 d#l loch de 

Mure; 13Sr. IÍÍ} any B Í U H » O ceo ,' Ixxxxiii 

BIBLICX3RAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOUS Ui MAHÜSCRIT 

1.1 Catàlegs da la Biblioteca 

F. Miquel, «Catàleg», p. 105-106 

» « * 

1 ?. Hiquel» «Catàleg», p. 105. Observe«, però, que los 
filigranes del volua apareixen ja al s. XIV i que ocaes la del 
poeaa en italià es troba al s, XV (de 1438 en endavant). 



14.1 [Tensó «obre l'amor] 

folis obra: 113r~113v. 

Autor: Anònim 

Títol: [Tensó sobró l'Amor] 

Llengua: Italià 

Data oatàleg: s. XV 

Vers 

Incipit 

Text: 113r. Amore, amore, amore, ! amore di Deu ffoco, ! 

aaore di riso et joco 

txplioit: 113v, si me seguitarai l non te et»p#rderai et \ vita 

et»rna di si auerai in \ s»oula seen loro» 

Hotes: Italià dialectal. Vegeu el text complet a la Part II. 

Textos. Al fol. 114r. hi h# una oració a la Verge, en català, 

Salutació angèlica, en acrostics;* i entre aquesta oracié i el 

nostre text s'han copiat uns miracles de Jesucrist» molt breus. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE ÏÏL MANUSCRIT 

1.1 Catalogs de la Biblioteca 

F. Miquel, cCatàleg», p. 105 

* F. Miquel, «Catàl^, p. 105. 
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19 tDootritàii Pueril is. Doctrina» en italià] 

fil aquest »anusorit no trobe« texte« rowancoe copiats al« fulla de 

guatee« «a Mano« ni «1« «arges. Is tracta d'un llibre en bon 

p*rtfaai. tu« inclou textos de devoció en italià* és una cartilla 

per aprendre de llegir. 

El catéele«« italià es coaposa dols aanaaents d« la llei de Deu, 

dels sacraaents, de les obres de «iserioòrdia, dels set pecat« 

•ortals i de les set virtuts. Conté taabé oracions llatines, 

descrites al catàleg,* i el text, incoaplet, queda enlaire en nig 

d'unes lletanies dels sants. No hi ha senyals de oap foli 

arrencat, i els quaderns estan coaplet«. II o els quaderns finals 

del llibre es perderen seguraaent abans de relligar-lo. 

Per les guardes s'ha fet servir un fvll de pergaal p?egat i 

retallat, que duu una copie d'un diploma datat el 5 de { ny de 

1431, expedit a no« del Papa Eufeni IV a favor d'Andreu de 

Crisiis, de la ciutat de Sancto Angelo dei Loabardi. 

No duu senyals de cap signatura antiga i al catàleg no se'ns diu 

res de la seva procedencia. Bes no sabea, doncs, de com va 

arribar als fons de Sant Cugat aquesta curiosa cartilla. 

F. Miquel, «Catàleg», p. 111. 
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Ma. Si Sant Cagat 

Desoripoió^ 

Pergaai. Folia total«: I • 24 • I» sense nuaerar. Diaensiona 113 

x ISO aa; 1 col., oaixea: [30 • 13S • 48] x [23 * 94 • 371 aa (f. 

3); 14-15 línies per pagina; priaera línia an blanc; retflura a 

ploaa. Voiaa compost per trea quaternion», s·na· cap irregulari

tat evident. 

Enquadernació: er. pergaaí, aés gran que el volua. A la teixa: 

<PHE[CES] E? ! 0RAT[TI0NES1>, priaera línia daurat tobre vemell, 

segona daurat sobre blau. 

Ornaaentació: Caplletres senzilles, en veraell i blfiu ooa els 

calderons. Altres detalls: títols en verweil 

Conservació: aolt bona. 

Data: catàleg XV 

Folis obra: I • 24 • I 

Autor: Andnia 

Títol: [Doctrina PuerilisJ 

Llengua: Llatí 

Prosa 
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Inoipit 

tat: lr. V»mm* wir m*i no* f habiit i» <ü»i»1110 tapie; 

lr-lv. suo et foliua I altas non deüuet; lv-2r. populi 

asdltati sunt I in asm 1 Astiterint retfes; 2v-3r. regee 

intelligite ! aru diaini qui 

Ixplioit: 23r., 1 ©uesti aono tfli aepto; 23r. [fi] et spirit« \ 

aanti Ase»; 23v-24r. Deus miserere nobis l sancta Trinitao 

unua Dau»; 24v. , 1 orat» pro nobia; 24v. aancta Mathia 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Cataloga de Is Biblioteoa 

F. Miquel, cCatàleg», p. 111 

* * * 

18.1 Cl dieci ooaanda dalIs lege nostrs] 

Folis obrs: 21r-22r. 

Autor: Anònim 

Títol: I dieci comanda dalla lega nostra 

Llengua: Italià 

Prosa 

Inoipit 

Títol: 21r. Questi aono e dieci comanda ¡ dalla legge noatra 

Text: 21r. Lo priso ai« no» auere noi tu i o oonspsoto &1;ro 
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Iddio eh« [21v.] •• 

Sxplioit: 22r. l*o deciao non de«id«rar« ! 1© coae dal tuo proxiao 

Iota«: Vegeu al text coaplet a la Part II. Textoa. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE IL MAHUSCRIT 

1.1 Catàlegs da la Biblioteca 

F. Hiquel, cCatileg», p. Ill 

a $ * 

#5.2 [B .vii. sacraaenti dalla chieaa] 

Folia obra: 22r-22v. 

Autor: Anón in 

Titol: E .vii, sacraaenti della chi 

Llengua: Italià 

Prosa 

Incipit 

Títol: 22r. Questi sono i .vii. «acraaenjti della Sancta 

Chiesa 

Text: 22r. to priao sie baptitao, \ Lo secondo sie la s*r*eta 

crisaa 

Explicit: 22v. Lo aeptiau sie el aaneto aatrüaonio 



Hotae: Vegeu al text oomplet a la Par* II, Textv*. 

BIBLIOGSAVIA 

BIBLIUQBAFIA B W S KL NMIOSCSÍT 

1.1 Cátala*» da l a Bibl ioteca 

F. Miquel, «Catàleg». P 111 

* * « 

IS.3 [Le septo opere dalla misericordia] 

Folla obra: 22v 

Autor: Anònim 

Títol: L© septe opere delia misericordia 

Llengua: Italià 

Proaa 

Inoipit 

Títol: 22v. Queste sono le septe ¡ opere delia misericordia 

Text: 22v. La prima pascere 1'äffamato 

Explicit: 22v. La séptima seppeil ire gli mort i 

Note«: Vegeu el text complet a la Part II. Textos. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs da la Biblioteca 

F. Miquel, «Catàleg», p. U I 
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li.4 [Oli eepte peooati aortal 1] 

Folls obre: 23r. 

Autor: Anònim 

Títol: Oli eepte peccati aortal 1 

Llengua: Italià 

Prosa 

Incipit 

Títol: 23r. Questi sono gli eepte peccati »ortali 

Text: 23r. Lo priso sie supèrbia 

Explicit: 23r. Ghola . E llusujria eto. 

Noto«: Vegeu el text complet a la Fart II. Textos. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

¥. Miquel, «Catàleg», p. 111 

« s * 

15.5 [Le vil. virtu principal!] 

Folis obra: 23r. 

Autor: Anonin 



Títol: I»« .vil. virtú principan 

Llengua: Italià 

Prosa 

Incipit 

Títol: 23r. Quasta sono _• .vil. opaíra oioè virtfi principal! 

Tsxt: 23r. La prisa ai fede, sperança 

Explicit: 23r. Taaparanea. It forttea. 

Notas: Taxt coaplat Part II. Taxtos. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA 30BR1 iL MANUSCRIT 

1.1 Catàlags da la Biblioteca 

F. Miquel» <Catàlsg>. p. Ill 

•i > • .i-fci A — k *- -" — - -*• * - — w * - « - " - * - *• 
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#6 £B» dilectione Dei et proximi. Oracions MI castellà 1 arago

nès] 

aquest còdex llatí de Sant Cugat és un dels «oïts on s'han 

aprofitat els quatre folis útils que quedaven darrera en blanc per 

copiar-hi uns textos en romanç. Is tracta d'algunes notes* i de 

dues oracions que, segons el catàleg,* són la primera en cistella 

i la segona en aragonès. No és aquest el moment de fer-ne 

1 estudi linguistic, perd sembla que ambdós textos siguin escrits 

en castellà. 

Un altre aspecte a assenyalar en fer la descripció és que el tipus 

de piper dels primers folls és molt diferent al de la resta del 

volum. El primer quadern està compost per tres folis (mig ternió) 

i presenta unes filigranes als fulls segon i tercer, que queden 

tallades al mancar 1"altra meitat del quadern. El segon quadern, 

com la resta del volum, esta format per un paper més gruixut, en 

©1 qual no es veuen marques d'aigua. El fet que la lletra 

d'aquests tres primers folis sigui lleugerament diferent de la de 

la resta del volum, fa pensar que probablement el primer foli del 

llibre es féu malbé o es perdé, i hom va tornar-lo a copiar. 

* Fel. ?3r. una nota sobre la tala d'un olivar a Toda de 
Sal i també una nota d un antic posseïdor del llibre: Petri 
Benefer. 

• F. Miquel, cCatàleg», f. 138. 
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Confiraerla aquesta hipòtesi el fet que al foll lv. nos puntejà 

(per ttl d anul·lar-les) les dues darreres paraules «ipse doceto>, 

que sén Its sateixee amb què coaonça el f©li It. Als altres dos 

folis (í-li) de guardes, la nateixa ai que refeu el prlaar foli 

oopià la taula del volua. 

Les dues oracions que recollia, relacionades amb el aón de la 

pietat popular, si bé no s'inclourien dins d'un repertori de 

literatura religiosa culta, si que tindrien lloo en un recull de 

peces de devoció popular;* a ais del seu interès des del punt de 

vista lingüístic. 

Ms. 88 Sant Cugat 

Descripció: 

Paper aab filigranes: 1.) Aniaal anb garres (grifó?)» tallada pel 

plec del paper, eix horitzontal, 40 x 30 aa, foli de guardes No 

3'assentia a cap de les descrites per Briquet. 2.) Tros d'una 

planta, tallada pel plec del paper, eix horitzontal, 25 x 20 aa, 

foli 1. No s'assembla a cap de les descrites per Briquet. 

Folis totals: II • 70 + IV; hi ha una nuaeraoió antiga en xifres 

ronanes, ai »arge superior dret, de l'I al LXXI, que per estar 

tallada no es veu en els priaers folis. Diaensions 182 x 142 aa; 

1 col., caixes: [17 • 135 + 30] x [28 • 82 • 22] aa (f. 3); 13 a 

24 línies per pàgina; priaera línia escrita; reglura a punta seca. 

* avui encara per fer. 



st 
lis tras pri*ew foli« (taula i primer foll del text) són restes 

de un quadern esquinçat (>>>!) de paper diferent al de la resta 

del volum, que #• aés gruixut i no duu filigrane«. No es veuen 

reclass. 

Enquadernació: bastant bona. A la teixa: €80 ¡ De Dilectio¡ne Dei 

et ! Proxiai». 

Ornamentació: Caplletres en blau i vermell al volum, aab rasgasts, 

però no a les oracions. 

Conservació: paper menjat pels cores però llegible. 

Dat«: catàleg XIV 

Antios posseïdors: Petri Benefer* 

Autor: [Aibertanus Brixiensisl 

Titol: De dilectione Dei et proximi 

Llengua: Llati 

Prosa 

Xnoipit 

faula: [Folis de guardes del davant] Xr. Tabula hictus libri 

Text" lr. I'niciu» tractat«* sit in nmínm Vomin*, lr-lv. 

1 Al peu del foli 73r., es llegeix capgirat el text següent: 
«Iste liber est Petri Benefer ©ui Deu» det bonàs vita». Amen.» 
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aocipite f disciplina»; lv-2r. in doctos (ip*e 4oo«to)» | 

ip*e doceto propaganda; 2v-3r. beatu* Jacobus f in ep. mm 

Matera bestiarue 

Ixplioit: 69r.,l afflucturus et £...) ysopus; 88r. [fi] Quo cirra 

optis»; Wir~70r, seculum eia» ho© i pon« instabil is; ?0r. 

[fi] sine fine uiuit et regnat amen; 74v. a parte ¡ plenas 

*r# 9t veritatis (...) ¡ ave Maria.» 

Notes: Les oracions s'han copiat als darrers folis útils i són 

d'una lletra una sica posterior al manuscrit. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI KL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

F. Miquel. «Catàleg», p. 137-138 

16.1 [Oració] 

Folis obra: 70v-72v. 

Autor: Anònim 

Títol: (Oració a Jesu Cristo] 

Llengua: Castellà 

1 Es donen les probatories considerant €ipee doceto» i també 
onitint-lo. 

* Fi de les oracions copiades a les guardes del darrera. 
Aquest final [74v.] en considera també en els Índexs de probato
rios. 
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Inolpit 

Pròleg: 70v. Qui dixere oada dia esta preeioma ©reeio» 

nordenaéreaent S eoao M ft qui t..,i 4#i FeAr», e la segunda 

oració» del Filio, e la tareera \ a hondra del Spirity Santo 

Text: 70v. 0 ty «uyt dylo Jes« Cristo Nalxoretio «ui eras 

verdadero Dioe enbiado del Senyor Padre al I aundo a salvar a 

perdonar; ?lv. Pater one*to (...) aas Huraños de todo sal 

aeieo 

fxplioit: 72v. ty por redeair a noe roaieete ! en la crui de ty 

voluntat e por las latcriaas)* tinc] 

Motes: La lletra del fol. 72v. és lleugeraaent diversa de la del 

recte, i taabé són diferents les caixes 1 el oolor de la tinta. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catalege de la Biblioteca 

F. Miquel, «Catàleg», p. 137-138 

a s « 

16.2 [Oració a Sant Antoni] 

Folis obra: 74r-74v. 

Autor: Anòoin 

1 tcriaas» escrit en el marge inferior, poc llegible. 
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Titel: [Oreció a ««at Antoni] 

rrosai 

Inoipit 

fmfc: 74r. Sant Act«» ooofetior florloeeo contra «1 diablo 

fuerte • poder oeeo I siervo de M o « vo« fioiestes el »undo 

Ixplioit: 74r. de «i» bien»» del cuerpo guiador contra tot ! 

eneaitfo pastor • defensor, át». 

BiBLIOQRATIA 

1 BIBLIOGRAFIA S0BB1 IL MAHÜSCRIT 

1.1 Catàleg* de le Biblioteca 

f. Ni viel, «Catàleg», p. 138 



•7 rDoouaonto divo* sos. aatflee) do trobar, treotete i oanocnarl 
mW W B* W ^ ^ V ^ ^ B W B ^FHP7 ^W • * » ^P%,, W W W F w a M ^ B ^ U I WP^PWPJ T lP^P W^P/ ^PSP"^PPW y* WW1 W W v W V F W MP ^PF^PWW^B'^w^PlP^P'S* •dB 

Voluo miscel·lani, on ol m o l o» relliguen- doouaents do nolt 

diversee oído«, por lo quel oooa no té aaasa sontit parlar do 

probatorios. Text do aoltos «ans. 

Fa teaps que es consideren il·legibles ois priaers folls; aixi un 

bibliotecari va escriure al fol. lr., centrat, on tinta €39», 

sobre l'escriptura antiga, que està en aolt orni estat i és solt 

difícil de llegir. Tant os aixi, que jo el catàleg dona l'incipit 

a partir del segon paràgraf,1 deixant ol priaor per il·legible, 

cos taaibé bo són altres fragments per efecte de les huaitats i del 

teaps. Tant els priaers coa els darrers folis estan aolt casti

gats i son poc llegibles. 

Manuscrit factiei que conté obres aolt diverses, gairebé totes en 

llatí. La aés importat és la Palma dm S. Agustín, que és la que 

li dóna títol. El text que ens ocupa no duu cap senyal de caixes 

i està copiat aab una llrtra aolt regular. is un dels priaers 

reculls de poesia dins l'àabit d'un català provençalitsat que 

inclou el teaa de la aalaonjada, aliè a la poesia trobadoresca 

clàssica. is per això i per leo raono que s'han explicat a la 

introducció que »oaés s'ha fot 11 oc on ol repertori a les arts de 

* F. Hiquel, cCatàleg», p. 16S-Ü7. 
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trobar, delimit de banda I M referències als poetes que es 

consideren ja catalans. 

Me. 129 Ripoll 

Desorípoió: 

Olim Est. 3r., caixa. 4t., num. »od. 6, ant. 59. Paper amb 

filigranes: 1. ) à penes visible, tallada pel plec del paper, eix 

Liritsontal, f. 21. 

Folis totals: 218, numeració aràbiga moderna a llapis en el marge 

superior dret. Dimensions 22S x 155 mm, 1 col., caixes: [12 • 180 

* 35] x [20 • 120 • 15] soi. 

Enquadernació: en pell, en bon estat. A la teixa: «129 ! Fracmen-

tos I de varias materias ! Escolásticas y la ! Palma de S. Agustín 

! E.» 

Conservació: 

Del text: mitjana, Ilegible en general, primers folis melt 

restaurats. 

Del volum: cantoneras molt deteriorada«, paper trencat i afectat 

per la humitat. 

Data: còpia d. 1348 catàleg s. XIV ex. 

Folis obra: 1-218 

Autor: Diversos autors 
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«tol: DomiMJit©« d© variaa M t » I M eecolastioas y la PalM da 

San Agustín 

Llengua: Llatí 

Copista: Copiat a pala català. 

Prosa i Vers 

Ineipit 

Text: Ir. [...] Qüestió est utrua luuen realiter; lr-lv. 

[trencat] ¡ [trr.ncat]; lv-2r. ad argumenta ! iapero; 2v-3r, 

parso si ! [. . .] 

Explicit: 2l7r.,l aeaa rediaet in pac©; 217r. [fi] in luaine 

uiueciua <?); 217v-218r. sir»teera : qua fiuit eiuferent; 

218v. tu dief...] tua«; 218v. [fi] d[...]iea regis adi-

cís[...] anno [...] 

Botes: HI ha notes aarginals. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFlá SOBRI IL MAMUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

R. Beer, MsrwrncritB dm Ripoll, p. sie 

Z. García Víllada, Bibliathmcm Pmtrvm, p, 66-87 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el aanuscrit 

Harshall, <ed.), p. xxxv-xliv, lxi-lxvi 

Meyer, Paul. «Traites catalans de graaaaire et de poétique», 
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Rommmi», IX. 1080, p. öl-70 

Pillet-Car«t»o«, Bibiiofrmßhim, xl, 304 

Edicià Cftftf•*•?•# <*# ñipoli, Lola Badia 

Riquer, Mistarle, I, p, 178* 809-810, 516 

Rubió, J. «Del »anuscrit 12t KipolU, p, 301-321 

Thema«, Antoine «Kxtrait» dea Archivo» du Vatican pour «arvir a 

l'hiatoire Uttéraire», «»Maia, 1881, X, p. 321-333 

* » » 

17.1 [Rafia« da Trobar] 

Foli« obr«: 19r-2Sr. 

Autor: Jotre do Foxà 

Títol: Bogles do Trobar 

Llengua: Provençal 

Dedicat a Joan II d'Aragó, rel de Sicilia 

Data oreaoió: Segona Grundriss,* datable entre 1286 i 1291, 

segona fiíquer* entre 1289 i 1291. Data copia: d. 1346 

Data oatàleg: s. XIV in. 

Prosa i Vers 

Incidit 

Text: 19r, [acèfall teaps cove aguardar que l'us te»ps sia; 

20r. lengatge fay be a guardar 

1 GRMLA. VI/2, 3322. 

" Riquer, Mistaré*, I, p. 809-810. 



if 
Ixplioit: 24r. indioatiue M aqua la »e*xeyra 'ajta »ortra; 28r., 1 co» 

! docVina qua t 'e donada. ! leTleguo» 1 M regla« i t trobar 

Notat: Ni ha note« marginal«. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA 80B81 tL MAHUSCBIT 

1.1 Catalege 4« la Bibliotaca 

B. Bear, HmnurcritB ém Ripoll, p. 516. 

Z. Garcia Villada» Bibltoth»cm Pmtrum, p. 66-67 

1.2 Repertori» bibliogràfica 

Brunei, Biblíogréphi*, nú», 32, p. 11 

GBl HA, VI/2, 3322 

Missó, «Bibliografia», p. 206 

Massó, ßmpmrtori, p, 27 

Biquer, #l*foria, J, p. 509-510, 516 

1.3 Altra« •anu·orit« qua oootenen l'obra 

2 EDICIONS 

2.1 Del »anuaorit 

Marahall (ed.), p. 55-91 

9 ISTUDIS 

3.2 Sobre l'obra 

MASSÓ, «Bibliograf Í I», p. 206 

Marshall (ed.), p. lxxii-lxxv 

Biquer, Historií, 1, p. 509-510, 516 
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t * * 

17.2 [Tractat sobre els generes poetics] 

Falls obra: 2Sv-2§r. 

Autor: AnónIB 

Títol: [Tractat sobre els gèneres poètics] 

Llengua: Provençal. 

Data creació: XIII e*. Data copia: d. 1348 

Data catàleg: s. XIV i». 

Prosa i Vers 

Incipit 

Text: 25v. [Aqueste]« son les diferencias entre les cançons; 

26r. boiquira qui diu ffis vos suy ayaan 

Explicit: 26r. qui principalment se ente» en la art de trobar, ! 

ço es gint per lar • cortesia 

Motes: Conté diverses citacions de trobadors. 

BIBLIOGRAFIA 

I BIBLIOGRAFIA SOBRK EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

1. Garcia Villada, Bibiíothmcm Pmtrum, p, 66-67 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

• • • ^ J -^- -*•' •*- -* •— - -•»• *- —- ** *"l É l ti l A I il 



GRLHA, ft/1, 3364 

Massó, R*p*rtarl, p. 310 st, 

tiqiier» Mmtérím, I, p. 50S 

1.3 altres tanusorita que oontenen l'obra 

2 EDICIONS 

2.1 Dei aanuacrit 

Marshall (ed.), p. 101-103 

3 ESTUDIS 

3.2 Scbre l'cbra 

Harshall (ed.), p. xliv-xlvi 

Riquer, Nímtària, I, p. 509 

* * * 

§7.3 [Tractat sobre les salieres de les riaes] 

Folis obra: 2Sr-2í>v. 

Autor: Anóniu 

Títol: [Tractat sobre les maneres de les riaes] 

Llengua: Provençal. 

Data creació: XIII ex.? Data còpia: d. 1348 

Data catàleg: s. XIV s»x. 

Prosa i Vers 

Incipit 

Text: 26r. Aqurates son les «añeraJ dt l«?s rises ¡ Risa es 

sesbla^ça d'u sot ab altra 

A _ . i ^ j —t-k *• -* — - •» *- — «- ^ »~ - -*• 4A^à\.— I 



m 
lxplio*t: 26v. le« riwrs | tot •• fa COMB»«—*t s»r soptileaa o 

far olcvna altra nocas« i tat par q/u» aeo beata I coaplidajMnt 

Nota«: ii ha citacions da trobadors. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IX MANUSCRIT 

1.1 Cataloga da la Biblioteca 

Z. Garcia Villada, Bibliothmcm Pmtrtm, p. 66-6? 

1.2 Repertori* bibliogràfica 

liquar, «istaría, I, p, §0f 

GRLMA, VI/2, 3364 

Massó, Ñ9p*rtori, 319 i ss. 

2 IDICIONS 

2.1 Dal »anuscrit 

Maraball <ad. ) p. 104-10.': 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobra l'obra 

Riquer, Mistar im, I, p. 500 



§1 

li Aristòtil, ítica 

Is aquest un manuscrit interessant, Si nos no perquè, tot i co

nèixer-se la seva existència dos de fa molt de temps,1 no se'l 

cita en el treball que Russell i Pagden publicaren l'any 1974* 

sobre una traducció castellana del s. XV d'atribució dubtosa de la 

Ethica •<> Micomacum, tot i que feien esment als diversos manus

crits que contenien traduccions d'aquesta obra en castellà, arago

nès i català.* 11 repertori d© Faulhaber* ja el recull, però dei

xa en suspens qui pugui ésser el traductor." 

Aixi cot. disposen d importants treballs sobre l'obra d'altres au

tors clàssics com Soneca,* i Sal·lusti* que ens e#ereixen nombro-

1 B. Beer, Hmtuscrits dm Ripoll, p. 518 i Z Qarjia Villada, 
Bibliothaca Pat rua, p. 78. 

* «Nueva luí pobre una versión esnaftola cuatrocentista de 
In ética i Ntcómmco Bodleian Library, MS. Spmn.d.l», en Mommmajm 
a GuilUrao Guastavmo, Madrid, 1974, p. 126-140. 

* Ibidem, p. 129-130. 

* B00ST3, 4. 

* Així, en l'espai reservat al traductor cita tots aquells 
a qui s'ha atribuït la versió: D. Carlos de Viana, Alonso de 
Cartagena, Alonso de Santa Maria, Alfonso de la Torre, Bachiller 
de la Torre, Ñuño Gjzmán. 

* Vegeu Karl Alfred Bltlher, Sèmmca m» España, Inystiga-
ctonas sobra ím racapciòn da Séneca mm EspaXa óatda mi siglo kill 
hast* mi simio X¥ilt Madrid 1983 [1989]. 
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ooo dadoo «obro la oova preeènoia a la nostra cultura aedieval, BO 

tonio» m l'abaot oap ootudi da conjunt «obro la« traducción« que 

es feren de leo obreo a'Aristotil, llaçat do la brau aeoció que fa 

Bolgar a loa diveroet traducción«,* i dal trebel1 do Patfden." 

atreu fortament l'ateñoió quo» en ooaa do cinquanta any» aproxiaa-

daaent, oa facin tanteo version« do l'tticm, testiaoni de l'inte

rès que aquell text despertava on el public no lletrat. 

L'article de Ruóse11 i Patfden, abano citat, planteja loo relaciono 

entre el manuscrit d'Oxford [Bodl. MS Span.d.í] % le versió cata

lana que transäet el Mi. 296 de la Biblioteca de Catalunya, plan

tejant la hipòtesi que el «text aragonès», que 1'anòni« traductor 

diu haver enprat, no és altre que aquesta versió catalana. Si 

coaparea els fragments transcrita* «ab el text del nostre aanus-

crit, ens trobea una identitat sospitosa, que malgrat la nanea de 

la introducció, one fa pensar on una relació estreta entre elo dos 

T Vegeu oi aés no el que diu Sarcia Pabón, et« la seva 
edició de Cmtilimm y Yugurt», \, p. xlii-xliii, i al teu estudi 
«Las prlacras traducciones españolas de Salustio», feerita, XX, 
1952, i l'article de J. Subió i Balaguer «Sobre Sal«lusti a la 
cancelleria catalana segles XIV-XV)», 0*s»mm»ltm mufsàtx* xur 
Kulturgtschicht» Spaniens, Band 21, 1963, p. 233-249, on parla de 
la presencia do Sal·lustí alo aabients literario propers a la 
Cancelleria Reial de Barcelona. 

* Th* clmssical hmritmc», p, 508*509. Cita le« del príncep 
Carles de Viana, a. 1462 (iapreooa en 1509], el bachiller de la 
Torre [1493], P. Simón Abril [1595]. 

• «The Diffusion of Aristotle's Moral Philosophy in Spain c. 
1400-1800», Trméitio, 1974, p. 287-313. 

* Russell i Pagden. op. cit, p. 140-142. 



taxtoti, podant aaser al Ma* 161 oòpla del [Bodl. IB Élaaa··Vf 1» 

Caldr<a, *aro» far-na «na ocajpulsa aée extensa aban« d'assegurar-

ho. SI m pogué« • • t a l l i r la »•>*• interdependència podria« dir 

qua al Ni. da Sant Cugat éa dátatela antra 1487 I 1500. La aaroa 

dal papar ana porta a una dat« quo éa, ef act lire ;t, potter i or a 

1407, data da la traducció d'Oxford- Ja qua aatè docuaantada 

aapliaaent antra 1470 i 1490, to t i ésser coneguda daa da 1403. 

Apuntea, paro, qua al aanuacrit da Sant Cugat ne pr»M«*it» ni al 

pròleg, ni la dedicatòria, ni el colofó presents a [Bodl. MB Spm. 

d.i], cosa qua saria lògica ai, coa suposen ala Investigadora es-

aentats, la còpia d'Oxford fos autógrafa dal traductor 1 aquesta 

da Sant Cugat foa una còpia feta par a un altra destinatari. 

Finalnent afegiré« qua es tracta d'un manuscrit copiat anb una 

lletra aolt acurada. 

Na. 161 Ripoll 

Descripció: 

Oli« Pat. 3r., caixa 3a., nua. «od. 14, ant. 248; pergaai i papar 

aab filigrana: 1.) Carro, tallada pal plac del paper, eix horit

zontal, 50 x 40 aa, f. 2, Briquet, semblant al nit«. 3540, documen

tada a Pistola, 1470; Florència, 1463-1478; Palera, 1471; Venecia, 

i490 i Fabriano, 1470. 
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Polls total«: 161, numerats modernament amb llapis. Dimensions 

210 x 140 an; 1 col.» ©aixes: [IS • 114 • SS] x £24 • ?2/?7 • 44] 

ami 23 línies per pàgina; priaera línia escrita. U s folis 

inicial i »©dial dels quaderns són en pergamí; quadern* sense 

irregularitats aparents. Reclam horitzontal, en el marge inferior 

dret, subratllat amb tinta; un cop, però, apareix vertical. 

Enquadernació: molt bona. A la teixa: «TRATAJJO ; DE ; ETICA ! R>. 

Ornamentació: Les caplletres han quedat en blanc. 

Conservació: molt bona. 

Data: catàleg s. XV 

Folis obra: lr-161v. 

Autor: Aristoti 1 

Títol: íEthica / Etica ad Nicomechua] 

Llengua: Castellà 

Traductor: Alonso de Cartagena? Ñuño de Suíman ? Alfonso de la 

Torre ? 

Data creació {traducció]: s. XV 2a./2a. Data oòpia: d. 148?? 

Prosa 

Xncipit 

Text: ir.[T]*oda sciencia tiene subjecto ! o materia de que 

tracta, e ! por la división de los subjecto«; ir-lv. la 
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lógica • si es \ •ciencia en de« maneras, lv-2r. blanco e 

negro • c[...] car ! toda« aquestas son passiones e apeti-

diicios de asteria; 2v-3r. solercia se trtota f de la causa 

de las congregaciones 

Explicit: 180r.,1 disfposioió» de los pasoientes; 160r. Cfi] 

bonificar el apetito; li0v-161r. con ansya de mger ¡ o 

alguna cosa en lugar de siervo e aquesta ! vida; 161v.,1 de 

sus opiniones leyes; 101v. [fi] según la razón huwwia, assl 

COBO ' ficieaos en ética» e assí ayamos dicho ! universalne»-

te el prohenio o introducció» ¡ de la policia. ! Deo gràcies. 

Motes: Té notes sarginaIs que afegeixen text oblidat. La signatura 

està en el »arge inferior del foli lr. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOOPAJIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Beer, Eudolf. HmmuMcnit 4» Ripoll, p, 518 

Z. Garcia Villada» Uibiicthecm Pmtrum, p. 78 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

B00ST3, 4 

1.3 altres »anuscr its que contenen 1 * obra 

Fernandas Posar» J. N. «Libros y •anuaeritos procedentes de 

Plasència: Historia de una colección», Mitpmnim Smcrm, 18, 1965, 

p. 95 

3 ESTUDIS 



Si 

S.S Sobre 1* traduooió 

Pafdem, «The Diffusion of Aristotle'J Moral Pnilosophy in Spain o, 

1400-1S0Ö». Trwmimt it?4» ».. I S f - i l l 

Russell P. I, 1 ratfden «Nueva hm sobre un« versión española 

cuatrocentista de la ática a Ntcómico BaU»itn Library, HB. 

Span.<*.!», en Hommnmjm a Guillermo Gu&stuvino, Madrid, 1974, p. 

126-146 



3. ARXIU ML PALAU RICASÏNS 

•*• * . A ^ i , A ^ * L _ « . . - » ' i - • » - • » * ^ - * - *-
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112 Sal «lust i, Conjuración de Cat i Una 1 Querrá de Yugurta 

11 aanuscrit que es descriu tot seguit es pot considerar coa una 

excepció a les normes generals d'aquest repertori, ja que avui dia 

no es conserva a Barcelona» i a »és perquè no és del tot segur que 

es pugui datar al s. XV. £1 còdex desaparegué, com la resta dels 

dipositats al Palau Recasens, »entre eren traslladats a un dipòsit 

»és segur durant la guerra civil espanyola, üna noto enganxada al 

primer foli és testimoni del retrobament del manuscrit: 

Ministerio de Educación Nacional 
Fecha de entrada 15-3-1930 
Procedencia: Diagonal, 415 
(Comisaria del sector) 
Descripción: 
Códice «Fechos del Pueblo Romcno. Conjuración de Catilina. 
Guerra de Yugurta» 
Disensiones: Folio menor de 30 x 23 cm 
Observaciones: Tabla con gamuza con relieve, principios del 
s. XV 
Propiedad de Conde Sobradiel. 

En una quartilla segueix: «Propiedad de la Compañía de Jesús. 

Hesidencia del Palau. Recuperado.» 

á l'inventari de manuscrits de 1'Arxiu del Palau Recasens se'ns 

parla d'aquest còdex com «escrit a tota plana (...) amb una sola 

tinta i magnífica lletra del s. XVI, amb capitals negres d'un gò

tic molt entrellaçat»,1 »entre que a 1% breu relació dels còdexs 

1 I. Casanovas, «Còdex de 1*arxiu del Palau», «#r¿*f« d« 
Bibliograf im Cmtmlmnm, 6, 1906, p. 29. 



st 

recuperat« després de 1* guerra »'anota «(parece también del siglo 

XV)».* La lletra eaprada podria ésser ja del s. XVI» però »ante 

encara la * gòtica; I M doble« ss no baixen del rengló, »on encara 

gòtiques, però apareix també una * que és la que «'usarà a la im

prest a . 

Davant d'això s'ha provat d'acudir a la informació que ens fornien 

les filigranes del paper. Se n'apreciaven tres; la primera repre

senta un cap de bou amb una mitja lluna entre les banyes, la sego

na una roda dentada, relacionada amb la roda del martiri de smta 

Caterina i la tercera una mà enguantada amb una flor de sis pè

tals. 

La primera marca s'assembla molt a la reproduïda per Briquet amb 

el num. 14392, a més d'aproxibar-ae també el tamany de les formes 

respectives: 310 x 440 mm a Briquet i 300 x 430 mm al manuscrit de 

l'Arxiu, que fou guillotinat pel relligador. Briquet assenyala la 

presència d'aquest cap de bou en documents de Pignerol, datats el 

1467 1 el dóna com originari del Midi de França o bé del Piamont. 

Ara bé, el motiu és exacte a un dels reproduïts per Piccard, I, 

735,* que el documenta als anys 1474 i 1475 a So lot hum. 

1 Guim d# los mrchi¥&9 y biblíotecmr dm im íglmsim »n 
£speMm, I, p. 178. 

" Piccard, Di* Ochsmnkopf-mmsMmt zmichmn. 1 Tmii. Find Buch 
U, t, Stuttgart, 1966. Vegeu a l'apèndix de filigranes el cele 
emprat per a la comprovació i les mides respectives. 
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La segona a© m correepon exactament ü b oap de I M reoollide« ai 

per Briquet» ni per Vail» Subirá." Kl motiu de la roda de tanta 

Caterina és d*origan franeé«. 

La tercera «arca ¿o un tipus aolt corrent, del qua! hi ha nombro-

•es variant«; la que es troba aquí s'apropa una mica a les 10715 i 

11159 de Briquet,* documentada a Thonon, 1495, Syracuse, 1497 i 

Catania, 1499.* 

És una llàstiaa que no es pugui datar la segona marca, perquè per

metria confirmar l'època de producció del paper. Si es consideren 

només les altres dues, sembla prudent datar-lo entre 1467 i 1475 i 

si hom s'atén a que una gran part del paper ós emprat durant els 

primers cinc anys que segueixen a la seva fabricació, podríem da

tar el còdex, aproximadament, al darrer quart del s. XV. I és per 

això que se'l pren en compte dins d'aquest estudi. 

Conté una traducció de la Conjuración dm Cmtílinm que no es cor

respon exactament ni amb la de Vasco de Guzmán ni amb la de Vidal 

* les filigrmnmM. Si més no s'aproxima a la núm. 13268, 
però més petita, i el tamany del paper a Briquet (300 x 420 mm) no 
correspon al nostre (302 x 428 mm com a minim). 

* Pmpmr mud Mmttmrmmrks, 

* El tamany de la forma de la 10715 és de 315 x 440 mm, 
mentre que la 11159 el té de 290 x 420 mm, i encara que aquesta 
s'assembli més, no es correspon en la mida. 

* Els calcs d'aquestes tres filigranes s'inclouen en 
l'apèndix de marques d'aigua. 
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de Moya. Més propera * la versió de fMul de Moya, pren partit 

per conrcrvcoions llatinitsants, que fan «IM el sentit del text 

s'enfosqueixi. Mereixsria un estudi particularitsat, sobretot si 

aquest Ms. podés tenir-se coa del s. IV, Ja que no posseïa actual

ment cap versió manuscrits del a. XV de la traducció de Vidal de 

Moya. 

NS • w 

Dosoripoió. 

Paper, amb filigranes: 1. ) Bou amb una mitja lluna entre les ba

nyes, eix vertical, 55 x 37 na, f. 1, Briquet, 14302, documentat a 

Pignerol 1467. Picnard, Dit Och., 1 Teil. I, 735, documentada a 

Solothurn, 1474, 1475. 2. ) Roda de santa Caterina, eix vertical, 

40 x 25 mm, f. 10, similar a Briquet 13268, documentada a Valence, 

1434; Fribourg, 1434-143Ó, Colonia, 1435 i Holanda 1444. 3.) Guant 

amb una flor de sis pètals, eix vertical, 85 x 28 mm, f. 125, si

milar a la 10715 de Briquet, documentada a Thonon, 1495, Syracuse, 

1497 i Catània, 1499 i a la 11159, documentada a Genes, 1483. 

Folis totals: 1-7 26, numerats amb xifres romane«, són en blanc els 

folis 1 a 6r. i 122 a 126. Dimensions 300 x 215 mm; 1 col., 

caixes: [45 • 167 • 88] x [43 • 108 • 84] nao, 27 unies per pàgi

na, (foli 8r.), traçades a ploma, primera línia escrita; a partir 

del foli 41r. , quan comença la Quwrrm cf# Yugurtm, «¡m canviar la 
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na,* la primera línia quedà en blanc 1 tambe canvien les caixes, 

pfrò no el nombre de línies per pàgina que segueix essent 27, [47 

• 171 * 82] x [48 x IOS + 62] vm (foli 42). En aquesta segona 

part hi ha le freqüent intervenció d'un corrector, que hi afegeix 

text oblidat. A la primera part ela reclams són verticals, en el 

marge inferior dret, alguns adornats i altre» no, mentre que a 

partir del foli ?3v, (segona part) hi ha un reclam al verso de 

cada f'ali (la primera paraula del fo.i següent), posnda en sentit 

horitzontal, en el marge inferior dret. 

Enquadernació: Pell sobre fusta, conserva restes del repussat i de 

les ducs cintes vermelles amb brodats -possiblement en plata-

fixades cadascuna amb doe claus que ei tancaven. 

Ornamentado: Caplletres afegides als s. XVI-XVII, tinta corrosi

va, més grans que l'espai que se les havia reservat. 

Conservació: Bona» però la segona part té la tinta molt afectada 

per humitats 

Data- datàleg XVI, darrera anotació s. XV. 

1 La lletra que a la primera part és humanística, però 
conserva encara trets de la gòtica tom la <d> i la <b>, passa a 
ésser més gruixuda de traç i amb característiques gòtiques més 
generalitzades. 



Antios posseïdors: Conde de Sobr-diel* 

•3 

Inoipit 

Títol: 7r. Hechos de los rósanos 

Pròleg: 7r. T·odos* los hombres que dessean ser nexorts; 7r-

7v. gran floria ! en gran senyorio; 7v-8r. sen loados a »i ! 

con todo quo; 8v-9r. que regno al¡canease; 15v. de memoria de 

cuyas costumbres deuo algunas poquas ¡ cossas desir primero 

que comience narrar la ystoria. 

Text' 8v. L"ucio Catelina de noble linage nacido 

Explioit: 

Text: 120r. guar¡dase la fe y fuese mouible que; 120r. [fi] 

preso y no» por su mengua; 120v-121r. I luego fue fecho ! 

senyal a los que; I21r. [fi] ya fechos de la cibdat ¡ fuero» 

puestos en Mario y c ¡ finit 

Colofó: 121r. [MJuchas gracias aya el quien dexo començar ¡ 

esta obra y le plugo que la acabase que es ¡ el rrey de los 

rreyes el alto Dios del quel ¡ viene toda dadiua muy buena y 

todo acabado ¡ don a el sea gloria en los siglos de los 

siglos ame», i Ffinito libro ¡ Deo gracias. 

* Al fol. 6v. hi ha la signatura de 1'antic posseïdor, que 
es repeteix al f, 121 v. 

* S'havien deixat en blanc els espais per e les caplletres, 
de 3 renglons d'alçada. Posteriorment es van omplir (s. XVI-XVII) 
amb caplletres de 8 a 10 renglons d'alçada. 



84 

•12.1 [Conjuración da Catilina] 

Folit obra: 7r-41r 

autor: Sal.lusti 

Títol: Hechos de los rósanos [Conjuración dt Catilina] 

Llengua: Castellà 

Traductor: Vidal de Hoya? 

Prosa 

Inoipit 

Títol: ?r. Hechos de los roaanos 

Pròleg: 7r. T*odos* los hoabres que dessean ser nexores; 8v. 

de memoria de cjyas costuabras deuo algunas poquas ; cossas 

dezir primero que comience narrar la ystoria. 

Text: 8v, L*ucio Catelina de noble linage nacido 

Explicit: 41r, y asi diueraaaent en todo ! el real tristeza y gozo 

a l e g r i a y l l a n t o se f az i a . P"osquaa f i n i s hmtur[?] ; Jmsu-

chrís*uB l audetur . 

Notes: Hi ha notes marginals. Escriptura molt regular, anb 

poques abreviatures, 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

* S'havien deixat en blanc els espais per a les capitals» de 
3 renglons d'alçada. Posteriorment es van oaplit (s. XVI-XVII) 
anbeapitais de 8 a 10 renglons d'alçada. 

* De mà aés »Odern«. 
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I. Casanova», «Coda» da l ' teniu dal Palau», nú». 6, 1906, p. 29 i 

•a. 

March, José Marfa. ¿a Äeel CmpíH* d»l Pmlmu ea im ciudad d* 

Barc*Jo»*, ara*» reaet« par — # 49 p. 

1.3 áltrM »anusorits que ©oattoto l'obra 

Sembla una versió diversa da totas les conefudes, per la quantitat 

da variants que ofereix. 

I. EDICIONS 

2.2 Da l'obra fetes sobre altra« »anusorit« 

Beardsley, Theodore S. MiMpmno-cimMMtcml trmngimtioms printmd 

h*tm**n 1482 mné 1699. 1970 

ISmiuMtio trméuciúo mn cmstmilmno por Francisco Vidml ém HoymJ, 

1493, p. 80 h. , 2 col. 

3 ESTUDIS 

3.3 Sobre la traducció 

Menéndez Pelayo, Marcelino. Bibliofrmf\m hiBpmno-imtinm ciésicm, 

vol. VIII, p. 13-25. 

Menéndez Pelayo, Marcelino. Bibliotmct d» trméuctorm* escalólas, 

vol II, p. 203-20«. 

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

£m*ritm, XX, 1952, p. 413-422 

Rubió, J. «Sobre Sal.lusti a la cancelleria catalana», ßmsmm-

mmítm Aufsatz* tur Kultur yschtcht* Spmnimn*, XXI, 1963, p. 

233-249 

* » * 



fli.S [Querrá de Yugurta] 

Folla obra: 41r-121r 

Autor: Sal.lusti 

Títol: [Guerra de Yugurta] 

Llengua: Castellà 

Traductor: Vidal de Moya? 

Prosa 

Inoipit 

Titol: 41r Capitulo xlviii de ©o»o se acaba la conjuración de 

Catbilina y coniença Jueurtina ! Prologo 

Pròleg: 41r [S]*yn razón se quexa el linaje humanal de ! sy 

naturalesa; 43v de la cibdat de las q»# ¡ les so» enojado 

Agora torno al coaencado.* 

Text: 43v [L]*a batalla oju» el pueblo rroaano ouo con ! 

Jucurta rrey de los »unidas.,. 

Explicit: 

Text; 120r. guar ¡dase la fe y fuese aouible ojee; 121r. [fi] 

ya fechos de la cibdat ! fuero» puestos en mario y e / finit 

Colofó: 121r. [M]uchas gracias aya el quien dexo començar ! 

esta obra y le plugo qu# la acabase cu* es ¡ el rrey de los 

rreyes el alto dios del qual ! viene toda dadiua suy bumnm y 

todo acabado ! don a el sea gloria en los siglos de los 

elglos eaen ¡ ffinito libro ¡ Deo gracias. 

* D'altra ai. 



Note«: Ta«be d 'a l t ra a i hl to noten que oc*pleten e l t e x t , 

«arcades aab ' . / . ' . Mto abreviatura» «IM a l a Conjurador* dm 

Cat i lima, 

I BIBLIOGRAFIA 8CBRI IL MAHUßCBIT 

1.1 Cataleí« de la Bibl ioteoa 

1. Casanovas, «Codex de 1'Arxiu del Palau», nua. 8, 1908, p.29 i 

SS < 

March, José Maria. la Baal Capilla dml Palau an la ciudad da 

Bar caloña, breve rasmMa por -—, 49 p, 

2. EDICIONS 

2.2 De l'obra fetes sobre altres Manuscrits 

Beardsïey, Theodore S. Mispano-classical translations printed 

bet meen 1482 and 1699» 1970 

ISalustio traducido an castellano por Francisco Vidal dm Hoya], 

1493, p. 60 h., 2 col. 

3 ESTUDIS 

3.3 Sobre la traducció 

Menéndez Pelayo, Marcelino. Bibliògrafía hispano-latina clásica, 

vol. VIII, p. 13-25. 

Menéndez Pelayo, Marcelino. Bibliotmca ém traductores españoles, 

vol II, p. 203-206. 

Pabón, J. M. «Las primeras traducciones españolas de Saluetio», 

Emérita, XX, 1952, p. 413-422 

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

Aufsatz* zur Kulturgeschichte Span:ens, XXI, 1963, p. 233-249 
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4. BIBLIOTECA DI L'ATÏNIU BARCELONÉS 

^LM A ^ é . *- .** ..— . -. A. ^ ••>- *~ *- *. - * - »-i 
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lli [Cançoner dol s. XV] 

El Cançoner de l'Ateneu, abans en sans del bibliòfil català Miquel 

Victorià Amer, és un volum de paper de lletra menuda i regular, 

molt acurada, però amb menys detall i joc d'estils que la de la 

cancelleria; obra d'un particular, no d'un professional de li» cò

pia, que seguint tl neu gust ha compilat una variada antologia 

poètica, en la qual es donen la mà poesies catalanes, castellanos 

i italianes, sense oblidar els tres *arsos en àrab1 i la composi

ció en llatí i castellà." També es troben correccions i addicions 

d'altres mans, una mica posteriors a la del primar copista.3 P. 

M. Cátedra comenta: 

El Cancionero del Ateneo Barcelonés (...) llegó a completarse 
en diferentes fechas, mostrando una suerte de biografía 
poética de su dueño o dueños, con preciosa sedimentación de 
gustos poéticos distintos. V hasta se puede reconocer que la 

* J. Solé-Solé, «una composición bilingüe hispano-érabe en 
un cancionero catalán del s. XV», Hi,panic reviem, 40, 1972, p. 
386-389. 

* R. Aramon i Serra, «Algunes composicions bilingües en 
cançoners catalana», Estudi* Roñan jes, IX, 1961, p. 85-126. 

3 J. Mass© Torrents al Catàleg dais manuscrits da la 
Biblioteca de 1 Ateneo Barcelonés, Barcelona, 1902, p. 1, anota: 
«en alguns fulls que el primer col·lector deixà en blanc, una mà 
un xic poster i Oi. va escriure-hi algunes obres catalanes i caste
llanes», però Conoheff precissa: «Most of the Ms. is copied by a 
15th century hand, but some additional fols, apparently lost from 
original, have been restored by a 16th century hand.» Tot i que 
es planteja el dubte de si tot el manuscrit és o no €i copiat 
íntegrament al s XV, com Ja indicà Massó Torrents, l'hem conside
rat com si així ho fos, donat que era molt arriscat prescindir 
d'uns o d'altres folis. 
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letra ágil de la juventud del cancionero apareo© distinta y 
algo temblona r.o sebeaos cuánto tiempo después.1 

Coa ja s*ha dit, el manuscrit fou descrit per J. Massó Torrent«, i 

contínuament ha estat objecte de l'atenció dels filòlegs; potser 

és l'únic dels cançoners He Barcelona presents a tots els reperto

ri® moderns de poesia,* i recentment P. M. Cátedra* n'ha publicat 

els pocs poemes encara inèdita. 

Per les seves característiques és inevitable posar-lo en relació 

amb el Ms. 151 de !a Biblioteca de la Universitat, el Jardinet 

d'Orats; ambdós són reculls plurilingües, sorgits d'un ambient so

cial similar, no massa allunyats ni en el temps ni en l'espai; 

col·leccions privades de poesia -tot i que el Jardinet també conté 

pejes en prosa- en les quals es copien, entre d'altres, les mes

tres d© l'habilitat d'uns poetes que versifiquen en més d'una 

* Poemas castellanos d* cancioneros bt líriques y otros manus
critos barceloneses, p. ix, {citat Càtedra, Poemas castellanos). 
A la pagina xiii afegeix: «Ya advirtió Massó Torrents que el ma
nuscrito había sido rellenado en el siglo XVI con canciones casto-
llanas y catalans. Pero no es una la mano posterior, ni estoy 
seguro de que pertenezcan las varias letras al siglo XVI. Me pa
rece que los poemas que llevan mi número de orden XXXII-XXXIII son 
de letra del más anticuo copista; los poemas XXXIV-XXXV aparecen 
copiados con posterioridad; distinta letra, acaso coetánea de la 
anterior, copia el nQ XXXVI. Y las composiciones XXXVIII-XLII son 
de mano diferente de las anteriores y de Ja que copia el resto.» 

a Dutton» Catàloço-Indice, BAI; Concheff, BOOCT, 455; Faul
haber, BOOSTS, 6; Stenou-Knapp, XX; J. González Cuenca, «Cancione
ros manuscritos del Prerrenacimíento», Revista de Literatura, XL, 
1978, i M. Frenck, Corpus, que cita quatre composicions d'aquest 
cançoner núms. 24?A, 287, 338 i 339 del seu repertori. 

Poemas castellanos , 



n 
llengua. II fenoaen és ben ooaplex; a les terree oatalanes i a 

leo acaballes del a. IV una afeooionats a la potista oopier. de la 

seva pròpia ae uns poeaee que el« aereixen atenoió; oosi suggereix 

P. M. Cátedra1 cestos cancioneros nacen en el «Mente ciudadano 

de los nuevos lectores, a los que no aloansa si códice de lujo, ni 

-COBO taapoeo en el siglo XVI- es suficiente el iapreso, ni éste 

reúne las carácter1sticas necesarias de provisionalidad que re

quiere el lector-colector del siglo XV con militància poética.» 

II Cmnçonmr da l'Atanau conté, juntament aab posas* catalans, poe

mes paral« leí ístics, i villancicos populars; notat ros os posaos 

anònims dels habituals a la poasia da cancionero, juntaaent aab 

obres coa el Maldazir da las donas de Pere Torroella i les *as-

puastas de Gómez Manrique. El poeaa de Torroella, de teas misogin 

purament aedieval està en relació aab la difusió de la Baila dase 

sans aarci de Alain Chartier, la versió catalana de la qual apa

reix copiada en aquest aateix cançoner.* 

Ms. i 

Descripció: 

Paper, aab filigranes: 1.) Escala, aparentment aab tres esglaons 

1 Poaaas castallanos, p. x. 

* Almin Char fiar. La talla dama sens marc i amb la traducció 
catalana dal s. XV da fra Fr anease Oliver. Estudi i edició per 
Marti de Biquer, Barcelona, 1963. A la introducció coaenta 
àmpliament la difusió d'aquest teas a les lletres catalanes i 
especialment als aabients barcelonins, especialment, p. xix-il. 



72 

(podria tenir-ne quatre), tallada pel plec del full, eix horit

zontal, 20 x 45 •», f, 62, semblant a Briquet nua. §908. 2.) 

Muntanya de tres pics dina d'un cercle del qual surt una oreu, 

tallada pel plec del paper, eix horitzontal, 35 x 75 MI «, f. 63, 

similar a Briquet num. 11854, documentada a Luoa 1388, Plea 

1388-1390; similar a Valls Subirá nú». 1686, documentada el 1328. 

3.) Basilisc aab ales i dues potes de tres ungles, tallada pel 

plec del paper, eix horitzontal, 35 x 45 mm, f. 89, semblant a 

Briquet num. 2651 i 2653. 4.) Cap de bou amb una creu entre les 

banyes, tallada pel plec, eix horitzontal, 33 x 60 mm, f. 94. 5. ) 

Corn de caça que penja d'un cordill, tallada pel plec del paper, 

eix horitzontal, 35 x 40 mm, f. lla, semblant a Briquet num. 7799, 

documentada a Sanona 1466. 6.) Mà amb el dit gros separat, manca 

1'altre mig foli, no saben si diua o no flor, tallada pel plec del 

paper, eix horitzontal, 23 x 40 mm », f. 61. 7.) Muntanya de tres 

cims coronada per una mitja lluna, surt 1 creu, tallada pel plec 

del full, eix horitzontal, 32 x 70 mm, f. 4. 8.) Cap d'home amb 

cabellera enrinxolada, li surt un traç amb una aspa, tallada pel 

plec del paper, eix horitzontal, 25 x 55 mm, f. 223, Briquet num. 

15674-15678, documentades a Provence, 1499, Geneve, 1485 i Lau-

trec, 1466, respectivament; Valls Subirá num. 1581 i 1582, docu

mentada entre 1428 i 1430. 

Folis totals: I * 236 • VII, numeració me dorna, a llapis; folis 

45v-47v., 54v., 55v-56v. i 76 en blanc. Dimensions 212 x Í42 mm; 

1 col., caixes: no en té de fixes. S'han tallat 2 folis entre els 
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0$ i «f, 1 entre tS - t t i i «Btr» • ! • f§~?i\ Recle* horitsontal. 

Enquadernació: moderna, «a per*amí, en bon estat 

Conservació: bona, paper una mica afectat pels cores. 

Data: còpia XV 

Antios posseïdors: Miquel Victorià Amer 

Autor: Diversos autors 

Títol: Cançoner del s. XV 

Llengua: Castellà i català 

Vers 

Inoipit 

Text: lr. Mossèn £L]eonard [Sors] a L de Valsequa sobre la pasió 

de Jhmtu Christi ; lr-lv. contra la sinagoga ! de spines 

forts li feren; lv-2r. de dol me strena ! 0 mos dols fills; 

2v-3r. a fet a vuy balansa ! Ex en axi coa a dona 

Explicit: 235r.,l E si uols saber; 23Sr. [fi] en paradis sero ¡ 

Amen; 235v (a)-(b) pages lo mercat ¡ e qui es abat; 235v. 

(b)-236r. (a) te bon vey ¡ molt bon manha; 236r (a)-(b) ha 

lahu ¡ ni tot lo que; 238r. (b)-236v. (a) aquets son honrats 

! per dir veritats; 236v. (a)-(b) anar just ¡ anyell de mal; 

238v. [fi] Venir hi deus por ¡ dolor amb al cor 

Motes: A les fitxes duu la signatura 4Q-S-53 V-14. A la primera 
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guarda, da pergamí, molt datartorada, hi ha rastas d'escriptura. 

Foliació moderna a llepis. II Na. acaba al foll 236. Mas tard 

s'hi afegiren 7 folia • 2 de guardes, an aquests 7 folis -el 4 

aatà relligat • l'inrevés, primer al varao, daapréa al recto-, nu

merats a llapis amb xifra« aràbigues par pàgires, s'ha copiat la 

taula del manuscrit 

Cançoner de l'Ateneu Btroelones 

1.1 

60v. 

Vos en cuyas nanos viene 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abba; octosil·labs; 1-4. 

Edició: Valls i Taberner, xxvi 

Bibliografia: Massó Torrents: 28, p. 23-24; Steunou-Knapp, 

Bibliograf im, 26; Dutton, 2766. 

Motes: Copiat al marge inferior del full. 

1.2 

6Ir. Rúbrica: Romans 

Por los montes Perineos 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Sanare: romanç. 

versos senars {abcbdbeb); octos í1•1abs; 

Edició: Valls i Taberner, xxvii 

Versitioaoió: rimen els 

1-8. 
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Bibliografia: Massó Torrents: 27, p. 24; Steunou-Rnapp, Wibliogrm-

fim, 17i Dutton, |?if. 

Iotes: Parla del Prinoap de Viana. 

1.9 

61r. Rúbrica: Bsoorrefiida 

Vete si es grande dolencia 

autor: Anònie. 

Llengua: Castalla. Varslfioaoió: aa bbba ccca; octcsíl-labs; 

(2), 2-4. 

Bdició: Valls i Tabarnar, xxvili 

Eibliografia: HassÓ Torrents: 28, p. 24; Staunou-Knapp, Blbliogrm-

'la, 28; Dutton, 2788. 

i.4 

81r-62v. 

Sapa quien li plata oraa 

Autor: Anónia. 

Llengua: Castell* i llatí. Varaifioaoió: abab odedefab; octo-

sil·labs; (4) 12-8. 

Edició: falls i Tabarnar. xxix 

Bibliografia: Massó Torrents: 29, p. 24; Staunou-Knapp, 

Sibnagrsfím, 29; Dut ton, 2789 0 1848. 

Iotes: 2 cobles copiades al aarge del f. 61v. L'estrofa v. 3 

cTristis ast aniaa aea» 4s en llatí i as repeteix a totes les 

estrofes. Dutton li dóna entrada a banda. 
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1.8 

Sir. 

Son todas de poca edat 

Autor: Para Torroella. 

Llengua: Castellà. Vereifioaoió: abbaodccd; octoeíl•lab«; 1-9. 

Bibliografia: Massó Torrents: [29], p. 24; Steunou-Knapp, BibJio-

grtfim,, Dutton, 0043. 

Noto«: la una estrofa copiada al sarge i ratllada que pertany al 

Hmiémxir d» las don us de Torroella, copiat despré* en el wanus-

crit. Aquesta estrofa no apareix al seu lloc normal, sinó que 

també està copiada al marge i presenta variants. 

1.8 

62v-66v. Rúbrica: Maldesir que iso »osen Fere Tcrrohella de las 

muyeres con la respuesta que Gomes Manricho fiso en deffension 

dolías 

Quien bien asando persigue 

Autor: Pere Torroella. 

Llengua: Castellà. Versífioaoió: abbaodccd; octosil-labs; 17*9, 

Edició: Valls i Taberner, xxx 

Bibliografia: Massó Tor ren t s : 30, p. 24; Steunou-Knapp, Bibliogrm-

fl», 30; Dutton, 0043. 

Hotos: Porta tambe les cobles que va fer Gómez Manrique en respos

ta, que porten la rubrica 66v «Hespuesta»; les de Torroella porten 

la rúbrica «De caldo*ir». Text aab nombroses correccions. Hi ha 



estrofes afegides ala, »arges dels foll« ISr, 65v I 88r. 

1.7 

8tv-88v. 

Conviene que se castigue 

autor: Gone* Manrique. 

Llengua; Jastellà. VersifioaoJó: abbacdccd; octosil·labe; 11-9. 

Idioió: Valls i Tabersier, xxx 

Bibliografia: Massó Torrents: 30, p. 24; Steuaou-Knapp» Biblïogrm-

fi», 30; Duttea, 2770 R 0043. 

Votes: Intercanvi de cobles sub Torroella. Veure registre ante

rior. 

1.8 

80r. 

Mu; gran rallimiento 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Vsrsifioació: abab ododefgf; sexasíl•labs; 

(4), 1-8. 

Idioió: Cátedra, P&*»m* castellanos, XXIV; Valls i Taberner, xliv 

Bibliografia: Massó Torrents: 44, p. 27; Steunou-Kn&pp, Bibliogra

fie, 44; Button, 2771. 

Notes: Cobla escrita anb una cltra lletra. 

1.9 

80r. Rúbrica: Altre 



AbCtoqiM «or apartado, 

Autor: Anòni«. 

Llengua: Caetellè. Versificació: abab ciodebab; heptasil- lab» i 

triffíl·laba, ©oblada 'pia quebrad®'; {é) i-8. 

Idioió: Cátedra PommmM cmst&ilmnos, XXV 

Bibliografia: Massó Torrents: 45, p. 28; Stsunoi: Knapp, Biblioçr»-

fi», 45; Button. 2772. 

Notan: Dutton llegeix «Alixe» a la rúbrica i proposa corregir 

cAlixandrs», és la mtteixa <r> que a la paraula <gran> del poema 

anterior, sembla Millor llegir «altre». 

1.10 

80V. Rúbrica: Canco 

Fes me ora un pla*er 

Autor: Anóni». 

Llengua: Castellà. Versificació: abba cdcddaba; octosil-iabs; 

(4) 1-8. 

Mioió: Cátedra, Pommmn cmfteilmnos, XXVI 

Bibliografia: Massó Torrents: 46, p. 28; Steunou-Knapp, Biblioqrm-

fia, 46; Dutton, 2773. 

1.11 

80v. Rúbrica: Cançd 

De ley vina mxi. 

Autor: Anònim. 

Llengua: Arab. Vers i f ioació: aaa;; 1-3. 
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Id io ió : Cátedra» M M M castellaa»*» XVII 

Bibl iografia: Massó Torrenti: 47, p. 28; Steunou-Knapp, Biblioçra-

* l e , 4?; Dutton, Sf74. 

Hotaa. Massó Torrant« en a l Cat. ala donà OOB s i c i l i a n s i també 

Araaon i Sorra «Duea . , , » . Taapoc encarté la llengua J. N. 

Solá-Solé «Una., ,», quo e la demà com hispano-àrabs; Ju l io Saa&ó 

va donar una a l t r a traducció. 

1.12 

80v. 

Quando vos veo senyora 

Autor: Anotiia. 

Llengua: CaJtellà. Vers i f icac ió: abeb aded; o c t o s i l - l a b s ; 2-4. 

Id io ió: Cátedra, *»t»#a#s *.m*t9llmnot, XVII; Frenk. Crptts, 339 

Bibl iografia: Massó Torrents: 48, p. 28; Steunou-Knapp, Bibl iogra

f i a , 48; Dutton, 43S8 I 2774. 

Notes: Són dues quartet.es paral -lelístiques que 4ui*n coa «villan

cico» introductori el tercet en àrab, 

1.13 

81r. 

i dea que a vos ae venoí 

Autor*. Anònim 

Llengua: Castellà. Versificació: abb edod; octosil*labs; (3) 

1-4. 

Idioió: Cátedra, Poemms cmttmiimmoM, X/VIII 

http://quartet.es
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Bibliografia: Massó Torrents: 50, p 16, Steunou-Knapp, Bt*ií»9*>m~ 

iim, 49; Dutton, 2775. 

1.14 

§tr. 

focara que non t e l o d igo, 

Autor: Anoni». 

Llengua: Castellà. Versificado ab ooob dddb eeeb; octo-

síl·laba; <2), 3-4. 

Idioió: Cátedra, #»€»*••# cmstmUmnoK, XXIX; Frenk» Corpus, 338 

Bibliografia: Massó Torrents: 54, p. 29; Steunou-Knapp, Biblioqrm-

flm, 50; Duttoo, 2776. 

1.15 

88r. lubrica: Cançó' 

Dexatae par Dios -tar 

Autor: Anón i a» 

Llengua: Castellà. Versificació: abab cdodabab; octosíl-labs; 4, 

1-i. 

Bib l iog ra f i a : Massó Torren ts : 59, p . 30; Steunou-Knaj^p, Bíbliogrm-

fím, 59; Dutton, 0820. 

1.18 

88i. Rúbrioa: Cançcf 

Y aquella del sancierro 

Autor: Anéala. 
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Lleogua: Castellà. Versificado: ab aodeb; • 1 7 síl·labes; (1), 

i-8. 

Idioió: Cátedra, P#esa* c*st»U»not, JOIX 

Bibliografia: Masse Torrents: 80, p. 30; Steunou-Knapp, Bibliogra-

fi», SO; Dutton» 2777. 

..i? 

66v. Rúbrica: Cançó 

Senyores, ¿qué li diré? 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificado: abba cdidnbba, octosí1•labs; 

(4), 2-8. 

Idioió: Càtedra» Poemms tmsttliano*, XXXI 

Bibliografia: Massó Torrents: il, p. 30; Steunou-Knapp, Bibliogrm-

fi», 61; Dutton, 2778. 

1.18 

89r. Rúbrica: Canco 

Si vivo con aal, 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abab cdedabab; 7 síl·labes; 

<4>, 1-8. 

Edició: Cátedra, Pommms cmstmUmnos, XXX11 

Bibliografia: Massó Torr»nts : 62, p. 30; Steunou-Knapp, Bibliogrm-

fí*t 62; Dutto», 2779. 
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1.11 

89r. Rubrica: Cançó 

à vos, graciosa dontella, 

Autor: Anoni». 

Llengua: Castell*. Versifioeoió: aa bbba; cctosíl-labs; 2, 1-4. 

Edioió: Càtedra, Pamas €m*tmllm>¿*, XXOII 

Bibliografia: Massó Torrents: 83, p. 30; Steuaou-ICaapp» Bibliogra

fia, 83; Dutton, 2780. 

1.20 

90r~91r. 

Ora May que ffora*n ço 

Autor: Anònin. 

Llsofua: Italià. Versifioaoló: abba odcddbba; heptasí1 - labs paro 

hi ha versos d« 8 i i sil-labes; (4), 8-8. 

Bibliografia: Massó Torrents: 85, p. 31; Steunou-Knapp, Bun.om* m-

fim, 65 

Notes: Aramon i Serra, «Dues ...», p. 180-185; Q. Volpi, Pomsim 

popolmrt itaiiamm émi s. M¥ p, 30 i ss; F, Novati, Soorm unm mmtí-

CÍ storim tombar "*m éí Sant'Antoni® di Vtennm, p. 754 n. 2. Datada 

aproximadament al s. XXV. 

1.21 

91r-91v. 

Adxo v i s t o lo mapamundi 

Autor: Antela. 
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Llengu«: I t a l i à . V»r»i f ioac ió : abba odcddeea; h e p t a s í l • l a b s , 

però hi li« versos d« i s í l · l a b e s , ( 4 ) , 1-8. 

Bibliografie•• Massó Torrent«* ff» p. 31 ; Stetioou-Koapp» I JeJ jo f ra -

flrn, f f 

Not««: AraiDon i Serra , «Dues . . . » p . 188-188. E. A l t i v i , Car, ¿on* t« 

Ant ich» \ f. Novati, op. c a t . p. 753 num. 2 i D'Anoona» Là poesi* 

popclmr» i t a l i à » « , p. 43 ! . Datada e n t r e 1443-1458, 

i . 22 

173r~174r. Rúbrica: Ins. Cobles ffete« per Sime» Pastor 

Omne rarum precio««um 

Autor: Sisón Pastor. 

Llengua: Castellà i llatí. Versificació: abbaacca; ootosil-labs; 

7-8, 1-4. 

Bibliografia: Wmmé Torrents 148, p. 50; Steunou-Knapp, BibJio-

grmfim, 152; Dutton, 2781. 

Not««: Cobles en 11ati i castellà, reprodueixen fragmento llatins 

que també apareixen en un poema de les mateixes característiques 

del «Jardinet d'Orat«», manuscrit de la Biblioteca Universitària. 

1.23 

lS3v. Bttbrioa: Cançó 

Honesta dama sentida, 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abab cddeabab; octosil·lab«; 

(4) 1-8. 

- • » ^ i .»—» *• — , «. •. *. J» — *- *- *- «- -* - ****** 
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Idio ió: Cifcaéra» * M M * cmimíima*, XXXIV 

BibliografÍA: Massó Torrents: 169, 9. 55; Steunou-Knapp, Biblio

grafia, 1?#; Putts»» 0005. 

1.14 

lMv. Rübrioa: Cançó* 

Pues que non poya para mí, 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versifioació: abba dedeábba; octosíl- labs; 

(4) 1-8. 

Edioió: Cátedra, ^o#»a# cmstmltmnos, XXXV 

Bibliografia: Massó Torrents: 170, p. 55; Steunou-Knapp, Biblio

grafia, 177; Dutton, 2782. 

1.25 

194r. Fábrica: Canco* 

Sano es a oi querer 

Autor: Anonin. 

Llengua: Castellà. V& «ifioació: abba cd©dbaba, octosil•labs; 

(4) 1-8. 

üioió: Cátedra, Po*9m* e«**#J J»r»os, XXXVI 

bibliografia: Mascó Torrents: 171, p, 56; Steunou-Knapp, Biblio

grafía, 178; Dutton, 2783. 

1.26 

201r-202r. Rúbrica: Coblas quien deve sser el aalan 
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Non toriondo quo faser 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castalla. Vorsifioaoió: abbaacca; octosíl-labs; 14-8 1 

finida. 

Bibliografia: Massó Torrents: 186» p. 50; St©unou-Knapp, Biblio

graf im, 195; Dutton, 0141. 

1.27 

203r (b). 

Paras alantes a nis ojos 

Autor: Anón i». 

Llengua: Castellà. Versifioaoió: abb edcdabb effe; octosf .labs; 

3-3, 7,4. 

Edioió: Cátedra, **«»•»•* cmst&llmnG*, XXXVII 

Bibliografia: Massó Torrtmts: 188, p. 59; Steunoy-Knapp, Biblio

graf im, 107, Dutton, 2784. 

Notes: Cr bla escrita al sarge i amb nonbroses correccions. Text a 

2 coluvies. 

1.28 

210r (a). Rúbrica: Cansión de Silvera 

Pena, pesar, ni plaaser, 

Autor: Silvera. 

Llengua: Castellà. Versificació: abaab cdcdabaab; octosíl•labs; 

(5), 1-9. 

Edioió: Cátedra, f»o*»ms cmstmltmno*, XXXVIII 
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Bibliografia: Massó Torrents: 198, p. 82; Steunou-Knapp, Biblio

graf í», 210; Dutton» £786. 

1.29 

210r (a). Rúbrica: Otra suya 

No puedo servir, 

Autor: Silvera. 

Llentfua. Castellà. Versificació: abab cdcdabab; sexasíl•labs; 

(4), 1-8. 

Edició: Cátedra, Po»»«* cmstallmnos, XXXIX 

Bibliografia: Massó Torrents: 199, p. 82; Steunou-Knapp, Biblio

grafia, 211; Dutton, 2786. 

1.30 

210r (a)-(b). Rúbrica: Otra 

Ya, senyora, bien sería 

Autor: Silvers. 

Llengua: Castellà. Versificació: aabaaba cdcd«abaaba; octo-

sil·labs i tetrasíl·labs, cobla de 'pie quebrado*; (7), 1-11. 

Edició: Cátedra, Pormas castellanos, XL 

Bibliografia: Massó Torrents: 200, p. 62; Steuuou-Knapp, Biblio

grafia, 212; Dutton, 2787. 

1.31 

210r (b). Rúbrica: Esta cobla fue enviada a una daaa por que dava 
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aiuxfts laores al esorivir de ua jentil hoabre aas DO quería satis

facerlo segundo el su mereser 

Si fuesen bien favoridas 

Autor: Anònim. 

Llengua: Cante'la. Versificado: abaabcxiccd; octosi)•labs; 

1-10. 

Idició: Cátedra, Poemas cmstmllmno», XLI 

Bibliografia: Massó Torrents: 201» p. 62; Steunou-Knapp, Bitlio-

grafia, 213; Dutton, 2788, 

Notes: Seabla afegida després 

1.32 

2l0r (b). Rúbrica: Otra sparsa hadonde sse falla el nombre delia 

en la cabesa de los siete bordónos prinsipales da cobla prasiente 

Bien que te piasen uis nales, 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: ababodede; octosil-labs i 

tetrasil-labs, cobla de 'pie quebrado'; 1-9. 

Idició: Cátedra, Poamas castallan**, XLII 

Bibliografia: Massó Torrents: 202, p. 62; Steunou-Knapp, Biblio

grafia, 214; Dutton, 2789. 

1.33 

221r. Rubrica: Canción 

¿Quándo acabará ventura 

Autor: Anònim. 
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Llengua: Castellà. Versifioaoió: aa bbba coca dada eeea; 

octosíl·labs; (2), 4-4. 

Idioió: Cátedra, Poemas cmstwllmnos, XLIXI 

Bibliografia: Massó Torrents: 212, p. 65; Steunou-Knapp. Biblio

grafia, 230; Dutton, 2790. 

Notes: Dutton i Steunou-Knapp «¿Gluando acabará tristura». 

1.34 

221v-222r. Rúbrica: Otra 

No puedo apartarse 

Autor: Anónin. 

Llengua: Castellà. Versificació: aba cccba dddba fffba gggba; 

sexasíl-labs; (3), 4-5. 

Edició: Cátedra, Poemas castellanos, XLIV; Frenk, Corpus, 247 á 

Bibliografia: Massó Torrents: 213, p. 65; Steunou-Knapp, Biblio

grafia, 23lç; Dutton, 2791. 

Notes: La riaa del tercer vers de les estrofes és assonant, nentre 

que la resta de les rises són perfectament consonants. 

1.35 

222r. Rúbrica: Feta per Jonen de Masdovellas 

Jin causa ne dais tal pena 

Autor: Joan de Masdovellas 

Llengua: Castellà. Versifioaoió: abb cddeabb; octosíl·labs; (3), 

1-7. 

Edició: Cátedra, Poemas castellanos, XLV 



Bibliografia: Masad Torrente: 214* p. 65; Steunou-Rnapp, BibJío-

grafís, 232; Dutton, 2782. 

1.96 

222v-223r. Röbrioa: Bataa doa coplas fizo u.i gei.cil ho ab re da 

casa dal senyor alnirante por la fija da niser Faloon 

anta vuestra aenyoiía 

Autor: Anònia. 

Llengua: Castellà. Veraificaoió: abaabcdccd; octosíl-labs; 

2-10. 

Idioiä: Cátedra, Pommm» cmmtmllmnom, XLVI 

Bibliografia: Maattó Torrente: 215, p. 65; Steuncu-Knapp, Biblio

graf**, 233; Dutton, 2783. 

1.37 

223r. Rúbrica: Canalón 

Dizen que fago follia 

Autor: Diego Inrlquez 

Llengua: Castellà. Veraifioaeió: abba cdcddaea; octoail·labs; 

(4), 1-8. 

Bibliografia: Haasó Torrents: 216, p. 66; Steunou-Knapp, Biblio

graf im, 234; Dutton, 0021. 

1.38 

226r. Rúbrica: Canalón 
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Pues «ye parto no partiendo 

Autor: Anóni». 

Llengua: Castellà. Versificado: _baab cdcdabaab; octosíl·labs; 

(5), 1-9. 

Edioió: Cátedra, Pommms cmatmt imite*, XLVII 

Bibliofrafia: Massó Torrents: 218, p. 6«: Steunou-Knapp, Biblio-

grmfim, 236; Button, 2794. 

1.39 

226r. Bubrioa: Otra 

Quanto más airo las bellas, 

Autor: Anóni«. 

Llengua: Castellà. Versificació: abab cdcdabab; octosíl·labs; 

(4), 1-8. 

Edioió: Cátedra, Pommes cmsimllmnos, XLVIII 

Bibliografia: Massó Torrents: 219, p. 86; Steunou-Knapp, Biblio-

grmfim, 237; Dutton, 2795. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BI3LI0GBA/U SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

J. Massó Torrents, Catàleg dels wmnuMcrits ém Im Biblíotmca ém 

l'Atmnmo Bmrcmlonés, formmt pmr, p. 1 ( Sf. 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

Concheff, BOOCT, 455 

J. González Cuenca, «Cancioneros manuscritos del Prerrenacinien-
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fco», *»»í*tm dm Utmrmtmm, XL» lf?t» p. Í??-ilS 

Dut tori, C«táJ#ff©»I»#lco, M l 

Faulhaber, BO0ST3, 6 

Steunou-Knapp, Bibitogrmfim, 001 

l EDICIONS 

2.1 Sol manusorit 

R. Aramon i Serra, «Algunes poesies bilingües in cançoners cata

lans», Estuéis Romànics, IX, 1061, p. 85-126 

S. Aramon i Serra, «Dues cançons populars italianes en un manus

crit català quatrecentista», Estuéis Romànics, I, 1947-1948, p. 

159-188 

Cátedra, Pommms cmstmllmnos, p. ix-xv i p. 41-59 

M. Frenk, Cor put, p. 1170 

José M. Solá-Solé, «Una composición bilingüe hispano-árabe en un 

cancionero catalán del s. XV», Hispanic Revirm, 40, 1972, p. 

386-389 

F. Valls Taberner, «II cançoner del s. XV de l'Ateneu Barcelo

nès», (tirada a part del Butllmti dm l Ateneu Bmrcmlonés, I, 1915) 
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914 [Petrarca, Triomfi, aab coeentaris es català] 

Molt és el que s'ha escrit ja sobre la fortuna de Petrarca a les 

lletres europees. Les seves obres foren copiades, imitades, i coa 

és el cas que aquí tenia, comentades. Hi hagué més d'un comentari 

medieval a / trionfi. * Aquí una mà anònima, potser valenciana, 

ha explanat amb caligrafía cursiva, molt posada i acurada per tal 

de fer-la d'ús librari, el comentari de Francesco Ilicino, emprant 

per a la seva feina dues tintes: la vermella per al text italià i 

la negra per al comentari, fent també més grossa i posada la 

lletra dels versos italians. Sembla, però, que un cop acabada la 

feina del copista, no se'l dedicà la mateixa atenció, l'il·lumina

dor no omplí els espais buits destinats a les caplletres i el 

relligaaor confongué l'ordre dels quaderns, fent que 1'ordenada 

que ens ha arribat no sigui ni de bon tros la correcta, 

D'aquest canvi d'ordre ve un dels problemes a l'hora de descriure 

el manuscrit; quin ordre seguir: el que ens ha arribat, o bé 

l'ordre correcte? Ils fulla als quals afecta el desordre van, 

davant i darrera, numerats amb xifres romanes (I al XV) a l'inici 

i (1-V) al final, la qual cosa complica encara més la identifica

ció dels folis per referència al número que tenen. Malgrat que és 

1 Paola Cavenaghí Campari nesnenta tres de publicats al s. 
XV, €ün commento quattrocentesco inédito a 1 trionfi del Petrar
ca», estr. de L MrchiginnmsiG, XVI, 1021, p. 148-181, 
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preferible que la nuaeiació vagi d» l'I al final, vota seguida i 

segons l'ordre actual del còdex, aqui s'ha respectat la foliació 

escrita al manuscrit, i aixi quan es citen els darrers folis nume

ra' s en romans es fa seguir cada xifra d'un apòstrof (I') i a 

l'hora de donar les referències a Inc., Exp., es donen aquelles 

que consideren les tres seccions del llibre1 tal i coa és avui. 

Un cop aclarat aquest aspecte purament metodològic, val a dir dos 

mots sobre la part que aquí interessa del manuscrit: els versos 

italians. 11 text reproduït inclou uns versos pseudo-petrarques-

cos, que comencen «Nel cor pien d'amarissima dolceca»; aquesta 

composició ja no figura a les edicions modernes, però solia acom

panyar el poema a tot el s. XVI. Massó Torrents comenta àmplia

ment les peculiaritats del text, assenyalant els versos que man

quen." No sembla que modernament s'hagi ocupat ningú d'aquestes 

versions de I trian ft amb comentari i, és per això que tota la 

bibliografia que es dóna té una antiguitat considerable. Llevat 

d'un estudi molt recent, fet per David Romano, que tracta sobre el 

manuscrit de l'Ateneu, proposant-ne la filiació i datant-lo entre 

els segles XV-XVI.* 

1 Ja definides per Massó Torrents al Catàlmg, p. 56 i ss. 

* Cmtàleg, p. 57-60, indica els versos inicials perduts, i 
els que manquen per haver-&e perdut folis del manuscrit. 

* David Romano, «Acerca del Ms. del ateneo Barcelonés de los 
Triunfo* de Fetrarca», Bolttin 49 im 8»ml Acmésmim dm Buena* 
Lttrmi ém Bmrcmlona, XLI, 1087-1988, p. 3-18. 



Ha. 2 

DaaoripoiÓ: 

Piper, aab filigranas: 1.) Guant «ab una flor da olno pétala» 

tallada pal plae dal papar, alx Horitxontal, 30 m 85, f. 2. 

Folia totals: 256, aoderna, a llapis. Dimensions 300 x 212 na; 1 

col., caixes: [30 + 191 • 79] x [35 + 115 + 80] na; 32 línies par 

pagina; prisarà línia escrita; reglura punta seca. Recias horit

zontal, al sarga inferior dret. 

Enquadernació: en pergasi aobre taula, tapes gruixudes i en bon 

Ornasentació: s'ha deixat en blanc l'espai per a lea caplletres. 

Text italià en verseil, coaentaris catalana en tinta nagra. 

Conaervació: bona. 

Data: copla XV fin. catàleg XV fin. 

Antics posseïdors: Miquel Victorià Aser 

i'olls obra: 258 

ancor: Francesco Petrarca 

fítol: [I trionfi] (asb cosentaris en català) 

Llengua: Italià 
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Data crsaoió: 13*8-1374 Data ocpU: IV flu. 

Vent (coowntarj en pro««} 

Inoipit 

Text: Ir. que anaren contra los cartaginesos; Ir-Iv. Romulo 

de acorné ! rey de Conuesia; Iv-2r. combatent aniac!sanent 

contra An iba 1; Ilv-IIIr. punir Ffabio e a ! suma diffictiltat 

(...) XIIIv. [fi de la pri»era secció] egregies obres on diu 

¡ Capitulo secundo Triiwphi ffaae; lr. [inici segona secció] 

[D]a poi che morti triunpno, lr-lv. ©s necessària altra; Iv-

2r. obseruada On diu ! da nan d extra; 2v-3r. Cesar no y 

volgué consentir ! aas per si aatex 

Explicit: 239r. luce sedet custos; 239r. [fi] Temistocle oc« 

damunt, 239v-240r. de la lengua laítina tractada on en lo 

precedent; 240r-240v. de aquelles paraules ! presa vna 

teaprada; 240v. [fi de la segona secció] la cara de la dura 

terra; I'r.,1 [inici tercera secció] la qual es lo repòs; 

IV'r.,1 y valgué «oït en art; IV'r-IV'v. trihunffar dels 

samínítes March Curio; IV'v-V'r. seguex lo poeta dient ! It 

Valerio Coruino; V'r-V'v. y March Anthoni l en los camps, 

V'v. [fi tercera secció] mata Asdrubal on diu [incomplet] 

Notes: A les fitxes duu la signatura 4t-S-53 I1-4. 

Inclou la composició pseudo petrarquesca Mml cor pi en d'emmristima 

dolcecè, f. 240. 
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IIS Canoooer Vaga-Aguiló, l 

Descrit nombroses vegades, el Cm»çmm*r Vegm-Açuilà és un manusorit 

6n paper relligat en do« voltis», els manusorits ? f 8 de la 

Biblioteca de Catalunya. El seu interès dins d'aquest repertori 

és, diguem-ne, secundari, ja que recull principalment l'obra de 

poeto* catalans del s. XIV de l'escola trobadoresca catalana 

(entre els trobadors class A os i la que ja considerares) coa poesia 

catalana), algun? de valor notable i altres no tant, però en 

conjunt és una antologia de la poesia anterior a Ausiàs March, la 

més iapcrtant que ens ha arribat, «és si tenia en compte que solts 

poetes noaés ens són coneguts per aquest testi;*oni. Recentment, 

Pere Boñigas1 s'ha ocupat d'editar les nombroses composicions de 

fra Joan Basset, Joan Casanasses, Mossèn Ivany, Jacme Rovira, 

Vicenç Coa.es, Pere Tresfort, Joseta, Lluís Ycart, Pere de Rius, 

Joan Ramon Ferrer, Ramon Cornet, Figueres, Meleior de Gualbes, 

Jutge d'Aurena, Pere Català i Jacme Bonet, algunes encara inèdi

tes. Tots aquests poetes escriuen en una llengua híbrida, ja 

bastant catalánitsade, tot i que d'alguns se'ns diu que guanyaren 

la flor a Tolosa. 

Ins ocuparem aquí de descriure el manuscrit en el seu estat ac-

* P. Boñigas, urica trobmdoresca dml smgJm XV, Barcelona, 
1988. 

http://Coa.es
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tuai,1 far«« esment a tota els poemes do trobadors clàssics que el 

Cmnçon»r v»g/t-Agut lò copia, omitint el« dele poete* catalana del 

s. XIV, citats en el paràgraf anterior, per »oIt que la seva in

tenció fos la d'escriure en la llengua dels seus models. Entre 

tots els poemes que aquí es relacionaran convé donar atenció espe

cial a dos d'ells: un perquè és testimoni únic (el poema de Cerve-

ri, 7.25);" l'altre és el poema d'Arnaut de Maruelh, cAyoi com 

celh qui'S aime no*s arnats», que presenta una estructura estrófica 

diversa de la que normalment se'l coneix (7.5).* També cal fer 

esment d'alguns poemes que presenten irregularitats, mancant-los 

versos. 7.9 «Tres enamichs e dos mals senhors ay» diu la tornada: 

A la valent contessa de Proensa 
car ses afany d'onor e de saubença 
el ditz cor les semblant de plasença 
en ma ehançon comandeeh que 1- l'a trames 

i el 7,22 «¿t pren comgat per tostemps de xantar», li manca un 

vers a la primera estrofa: 

Ar pren comgat per totstemps de xantar 
e laix solaç e gaug es f. .] 
e viure trist e maurits ab cos [. . . ] 
per tostemps mays que [. . . 1 conue a ffar 

' Com sempre farem esment a la foliació més moderna que, com 
,ia diu Pere Boñigas, pot ésser obra de Massó i Torrent«. 

* is dóna en negreta la referència interna a un registre del 
repertori 7. -la signatura actual- i 25 el nombre d'ordre dins 
dels poemes aquí citats. 

a afegeix una estrofa de set versos amb les mateixes rimes, 
com fan altres dos manuscrits citats per Johnston, ¿es poéMims 
¡yríqu9t du troubmdour A. ém Hmurmuxl, p. xxxi-xxxiii: U Florèn
cia, Bib. Laurenz iana, Plut. XLT Cod. 43 i c Florència, Bib. Lau-
renziana, Plut. XC, inf. 20. Caldria esbrinar si tenen alguna 
relació, ja que l'editor, tot i considerar una vintena de manus
crits, no cita el manuscrit Vega-Aguiló en fer l'edició crítica. 
Vegeu el text crític del poema en l'edició, p. 50-57. 



100 

pus aort es heirs que«s horn no pot blasmar 
se nulha re qu«il sia »alestan 

D'altres, que porten versos de »is, con el 7.4 «Amor e coa es de 

•e» que presenta 2 tornades de 4 versos en lloc d'una, i el 7.14 

«Amors e que'uses vigayre» amb 1 vers de más a la IV cobla, li 

manquen, però, les tornades.1 

Cal assenyalar, respecte de les probatorias, que en aquest cas 

haurien de donar conjuntament les dels manuscrits 7 i 8 (inici del 

ms. 7 i final ms. 8 [fols. xx-ccxiiij de la numeració antiga]). 

fta donaran aquí, però, les usuals de principi i final. 

Dissortadament el manuscrit no està en un estat òptim de conserva

ció, sobretot per efecte de la humitat; una part del text és 

pràcticament il·legible en condicions normals.* 

Ms. 7 

Descripció: 

Paper amb filigranes. 1) Muntanya de tres cims dins d'un cercle, 

coronada per una creu, centrada en el foli, eix vertical, f. 1. 

Dim. 80 x 30 mm; no s'assembla a cap de les recollides per Bri

quet, sinó és a la 11892, que no té els punts de fixació de la 

1 Al 7.15 «Dompna yen vos son misstagiers», a »és de presen
tar variacions en l'ordenació de les cobles, i i manquen el vers 5 
a les cobles VII i IX i a les tornades. 

" Ha estat descrit diverses vegades; com recull Pere 
Bohigas, hi ha 2 descripcions especialment completes: la de Massó 
i Rubio [BBC, I, 1914, p. 49-70] i la de Pere Bohigas, [«El 
cançoner ...» p. 115-138] qui amb l'ajut dels raigs ultra-violeta 
ha pogut llegir bona part dels textos esborrats per la humitat. 



101 

fl#irat filigrana doouaentada a Savoia, 1412; Hontluel, 1414; 

3ourg, 14It 1 Genes, 1418. 2) Lletra * aalúeoula, ooroñada par ona 

oreu, centrada en la página, als vertioal, foll 122, dia. 80 x 35 

am. Slailar a la 8348 da Briquet, d'origan Italià, doouaentada a 

Bolonia, 1285-1298. 3) Cap de bou, oentrat al foll, eix verti

oal, foli 165. Dia. 55 x 30 «a. Ho s'asaeabla a oap de lea des

crites per Briquet, Valla ni Pieeard.* Boñigas anota dues 

filigranes Bes: el oap de boo i el poro espí.* 

Folis totals: 175, manquen 18 al eoaoncament; estan en blanc els 

folis 40v-41v., 54v. i r., 96v., 147v., 150v., 180v., 182v., 167v. 

i 172v. Hi ha una foliació antiga en xifres romanes que va del xx 

al ccxiiij, en part tallada al relligar; es va tal'ar un foli en

tre els xcxvii i xcxviii de la foliació antiga, i hi ha algun salt 

en aquella nuaeració;* hi ha també una altra nuaeració moderna, en 

llapis, feta segurament per Massó Torrents.-* Diaenslons 275 x 200 

* Gerhard Piooard, Ochmmnkopf-imBmmrMmichmn, Stuttgard, 
1966. 

* [Art. citat, p. 116] In canvi, a la descripció que fa del 
Cançoner Vega-Aguiló, Ms. 7 i 8, a LÁricm trobmdormmc* dml mmgim 
xv, p. 7, només esmenta la filigrana del turó sobreauntat per la 
creu. 

* Vegeu P. Boñigas, Uric* trob*darm»c* dml mmgim XV, p. 7-
19. 

* Les referències que donen J. Massó Torrents i J. Rubió i 
Balaguer, cCatàleg dels aanusorits de la Biblioteca de Catalunya», 
Butllmtí dm 1* Bibliotmc* dm C*t*luny*, p. I, 1914, p. 49-70, duen 
ui.a doble nuaeració: la foliació antiga en xifres roaanes i una 
altra que fa referència a la paginació; taabé és així a Pere Boñi
gas, Líric* trov*darm»c* dml mmgim XV, cEla ass. 7 i 8 de la Bi
blioteca de Catalunya (...) compten amb 350 + 351-710 pàgines 
numerades modernament amb llapis.», p. 7. 
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na; 1 col. No es veuen caixes traçades, la taca d'escriptura 

ocupa, aproximadament, 180/200 x 102 an, «apiada segons la mida 

del vers, amb t 30 línies per pagina, si les aesurea al f. 6 

tenia: [30 • 180 • 65] x [58 • 102 • 40] mm. 

Enquadernació: moderna, a 1'antiga relligadura es llegia a la 

teixa: «I Caucione Catalan». Abans els as. 7 i 8 formaven un sol 

volum, ja en aal estat; en ésser relligat de nou es va canviar 

l'ordre d'alguns folis.» 

Ornaaentació: Ho hi ha cap tipus d'ornamentació al volum. 

Conservació: volum bastant deteriorat. 

Data: còpia 1420-1430»; al catàleg: s. XIV #*-

Antics posseïdors: Marià Aguiló, abans M. d'Anat i Josep de la 

Vega. 

Copista: copiat per aà catalana 

Folis obra: lr-175v. 

Autor: Diversos autor» 

Títol: [Cançoner Vega-Aguiló] 

Llengua: Provençal i català 

* Vegeu J. Massó Torrents i J. Rubió i Balaguer, «Catàleg 
dels aanuscrits de la Biblioteca de Catalunya», Butlletí ém J« 
Biblioteca dm Cmtmlunym, p. I, 1914, p. 49, i taabé el que s'ha 
dit en parlar de les probatorias. 

• Dat« cif. Pere Boñigas, Liricm trobméormtcm é»l smglt XV, 
p. 29. 
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Incipit 

Text: Ir. Acor« son vein car de aeree; lv-2r. de gl ay ¡ que 

yew me cuydey; 2v~3r. leyal e pura ! [primera estrofa del 

fol. 3r. il·legible]1 

Explicit: 174r. [.•]•© clam: 174r. Ifi] [tallat]; 174v-175r. 

denant si sia ! áb son f...] ne vey; 175v.,1 Cobla tramesa; 

175v. [fi] dos cors ensemps de st luca [..,] [lletra d'una 

altra mà] 

BIBLIOGRAFIA 

i BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

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

de la Biblioteca de Catalunya», Butlletí de Im Biblioteca de 

Catalunya, p. I, 1814, p. 49-70 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

Bartsch, Grundriss , 25,1 i 184,1 

A. Jean-oy, Bibliographie, p. 30 Cel sigla v ) 

Fillet - Carstens, Bibliographie, p, xxiii 

Riquer, Història, I, p. 28 

Riquer, Los Tro¥adores , 1, p, 13 

2 EDICIONS 

* La humitat ha maltractat tant aquest cançoner que a penes 
es llegeixen les primeres línies de cada foli, així hi ha proble
mes per llegir el nom dels autors i la primera cobla de cada foli. 
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2.1 Del manuscrit 

Lírícm trobrndorefcm émí smçlm XV. Joan Omgsmi i mltrm* pomf* 

ir,édits é9¡ Cmnçommr V»g»-Aguilo (M. Pere Boñigas) Barcelona» 

1988 

A. Pagès» cPoésie« provenco-catalanes inèdites du manuscrit 

Aguiló. I La versió de Bernat de So. II Nouvelles rimées de Jacme 

et Pere Marc* (2 fase.) Paris, 1928 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

P. Boñigas, « I I cançoner . . . » , p . 115-138 

Massó i Torrents , J . , «La cançó provençal . . . » , p. 423~<Í31 

Massó i Torrents , J . , «Bib l iogra f ia» , p. 62-76 

Massó i Torrents , J . , ff#p#r*í>rj, i , p. 13-14 

Milà i Fontanals , M. , Poétm* Iyrj<fu#s cmtmlmns (O.C. I I I , p. 441-

473 i 88. ) 

Cançoner Vega-Aguiló, a s . 7 Ve-Ag-I. 

7.1 

19r-19v. Rúbrica: Guillem de Cabestany 

Lo doH« cossi re 

Autor: Qui Hem de Cabestany. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versificació: 

ababababccoddcc; 4'6 4'8 4'6 4'8 6 6 6 8'6'6 6; 8 d 15 

Bibliografia: Cmtàl·i, 26, p. 52; P. Bohigas, «El cançoner ...» 

[23], p. 120; P. Bohigas, Lirica trobm4or9*cmt [25], p. 9; Pillet 
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213, 5; Frank 247: 2 

Idioió: tus chansons ém O. o« Cmbtsimnh, p, 13 

Noto«: Els sis primers verso« gairebé il·legibles i el setè en 

?art; és borró« el final del vuitè i novè. Falttn le« estrofes V i 

VI i les tomades, L'ordre al raanuscrit és I, II, IV i III. 

7.2 

19v. Rúbrica: Esparça 

Mantz hoaens son en est mm que« estan 

Autor: Peire Cardenal. 

Llengua: Prov-jnçal. Gènere: sirventéa. Versificació: ababccdd, 

10 10 10 10 10 10 10 10; 6 u 8, 2-4. 

Bibliografia: Cmtàl^g, 28» p. 52; P. Bohigas, «II cançoner ...» 

[26], p. 121; P. Bohigas, Linrm trobmdvr»Mcm, [28], p. 9; Pillet 

335, 57; Frank 382: 13 

Notes: Nones hi ha una cobla copiada, que pertany al poema 

«Tosteaps azir falsetat et engan». 

7.3 

20v. Rúbrica: P a r t i s a n s 

Amicha N'árnaut cent doapnes de pera tge 

Autor: Ramon Berenguer V, coate de Provence. 

Llengua: Provençal. Gènere: sirventés. Versificació: ababcccb; 

10'10'10*10'10 10 10'10'; 2 u 8, 2-4. 

Bibliografia: Cmtàlmg, 31, p. 52; P. Bohigas, «11 cançoner ...» 
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[28], p. 121; P. Boñiga«, Uric» trobmdortscm, [30], p. 10; Fillet 

184, 1; Frank 368: 2 

7.4 

22r~23v. 

Amors 9 coa *« de IM 

Autor: Cadenet. 

Llengua: Provençal. Qènere: cançó. Versificació: abbacdedefef; 

? 7 7 7 7'? 7' 7 7 7*7 7'; 5 u 12, 1-4 [En ©1 as. dues tornades d© 

4 vtrsos.] 

Edició: Eiquer, los trovadores, n i , p, 1228-1230, dóna ©1 t e x t 

d ' aques t poema tab les dues to rnades , però canviant l ' o r d r e . 

B ib l i og ra f i a : Cmtàt*§, 33» p. 52; P. Bohigas, «11 cançoner . . . » 

[30] , p. 121; P. Bohigas, Liricm trobmdortscm, [32] , p. 10; F i l l e t 

106, 7; Frank 619: 1 

7.5 

23v-24v. 

Ayci coa celh qui'Z ai»*© no«s anatz 

Autor: Arnaut de Maruelh. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versificació: abbaacc; 10 10 

10 10 10 10 10; 5 u 7, 2-3. 

Edició: 1. C. Johnston, Lmx poérsie* Jyrj$u#s éu troubmdours A. d» 

It mur »ui I 
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Bibl iografia: Ca*aia#§ 34, p. S2, P. Bohigas, € t l oanooner . . . » 

C31J» p. IS! ; P. Bohigas, U r i c a traaaJarajtca, £113» p, 10; P i l l a t 

30, 3; Prank 495: f 

Not*a: Bvtrofaa II i V l l e g i b l e s a a i t g e s , s i s e s trofes da t a t 

veraoe, vegeu l a Introducció a aq*jeat nanuscrit. Veg. taabé 

Barttob, Grundrist, 30, 3 i I . C, Johnston, 1## poesies lyriqums 

du troubmdourt A. 4m Mtureuil, p. x x x i - x x x i i i . 

? . • 

35r-3Sv. Rúbrioa: En Blancacit 

Si*« fay [anor ab fizel cor aaar]1 

Autor: Blacasset. 

Llengua: Provençal. Sanara: caneé. Versifioaoió abbaccdd, 10 

10 10 10 10*10*10 10; 5 u 8. 1-4. 

Bibliografia: Cmtài*§, 44, p. S3; P. Bohigas, «El cançoner ...» 

[40], p. 121; P. Bohigas, Lírica trobsdormgcm, [43], p. 10; Fillet 

98, 11; Frank 577: 98 

Notes: Estrofa I il·legibles els segons hemistiquis dels 'ersos 2 

i 3; estrofa IV il·legibles els versos 1 i 2; vers 3» llegible a 

aitges, 

i.: 

38r-38v. Bubrioa Folquet de Marcelha 

Per Deu, amors, [ben saubet veraaen] 

Autor: Folquet de Marse1ha. 

* de molt nal llegir. 
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Llengua: Provençal. Genera: cançó. Versificado: abbacddc; 10 

10 10 10 10*10 10 10*; S u 8, 2-4. 

Bibliografia: Cmtèimq, 41, p. 54, P. Boñigas, «El cançoner ...» 

[41], p. 121; P. Boñigas, Urica trobadoresc», [44j, p, 10; Pillet 

155, 16; Frank 824: 20 

Notes: Els tres pri«iers versos de les estrofes I i IV només són 

llegibles a aitfles. S'ha copiat una sota tornada: «Cortesia non 

Cr jQP * • • ^S* 

7.8 

37r~37v, lubrica: Folquet 1e Mareelha 

Si tot me suy trop [tard apercebutz] 

Autor: Folquet de Marselha. 

Llengua: Provençal. Oèner«: cançó. Versificació: afcbaccde; 10 

10*10'10 10'10*10 10'; 5 u 8, 2-4, 

Edició: Riquer» Lo» trt»»-idt>rtf, I, p, 590-588. 

Bibliografia: Cmtài9§, 46, p. 54; P, Bohigas, «11 cançoner ...» 

[42], p. 121; P. Bohigas, tinc« trobmtt - a, [45], p. 11; Pillet 

155, 21; Frank 573: 2 

Notes: lis segons beaístiquis dels do* .aeri versos de l'estrofa 

I són gairebé il·legible«, coa els ve' JS 1 i 2 de l'estrofa IV. 

Manca la segona tornada. 

7.3 

38r-38v. Mbrioa: Jacha© Scriva* 

Tres enaaichs e [dos »als] senyors [ay] 
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Autor: üc de Sant Cim. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versificació: ababbccdd; SO 

10'10 10*10*10 10 10 10; 8 d 9§ 1-S. 

Bibliografia: Cmtàím§t 47, p. 54; P. Bohigas, «II cançoner ...» 

[43], p. 121; P. Boñigas» Liricm *r#l»»<*#r#*ce, [46], p. 11; Pillct 

457, 40; Frank 335; 3 

Notes: (M De molt aal llegir, P. Boñigas [46], p. 11 dóna: «Jacme 

Serivà (Corree: üc de Saint Circ)», Porroso« i nig il·legibles 

els versos li 2 de les estrofes I i IV. Manca un vers de la 

tornada. «Vegeu la introducció a aquest manuscrit.) 

7.10 

48v-47v. Rúbrica: Autra 

Ab joy mou lo verc e*l co»enç 

Autor: Bernart de Ventadorn. 

Llengua: Provençal. Qènere: cançó. Versificació: abbacedd; 8 8 

8 8 7*7*10 10; 7 u 8, 2-4. 

Bibliografia: Cmtàimç, 52, p. 54; P. Boñigas, «11 cançoner ...» 

[50], p. 122; P. Boñigas, Liricm trobméortMcm, [53], p. 11; PilJet 

70, 1; Frank 577: 239 

Motes: Estrofes II i V, borrosos els segons hemistiquis dels 3 

primers versos. Hi manquen les tornades. 

7.11 

50r-50v. Sobrio*: N'Uch de Sent Circh 

Nuls homs no sap d'amich fins l'a perdut 
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Autor: Uc do Sant Ciris. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versifioaoió: abbacddc; 10 

10 10 10 10»10 10 10'; 5 u S» 1-4. 

Bibliografia: Cmtèlmg, 58, p. 54; P. Boh i gas, d l cançoner ...» 

[54], p. 122; P. Boñigas, Liriem trobmdortscm, [|7], p, %%; fillet 

457, 20;457, 13; Wrcnk S24: 38 

7.12 

51r-51v, Rúbrica: alba 

Ira« diray ço queus dey dir(«) 

Autor: Anónla. 

Llengua: Provençal. Gènere: alba. Versificació aabaabccdccdeef 

• r e f r è ; 8 8 8 8 8 8 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4; 3 s 16 4 r e f r è , 

Edioid: iiquer, «Alba trovadoresca...», t»fist« d» Filologia fspa-

90lm, 34, p. 157-165 

Bibliografia: Cmtàleg, 5i» p. 55; P. Boñigas, «El cançoner ...» 

[55], p. 122; P, Boñiga«, Line» trobmévr93cm, [58], p. 11; Fillet 

461, 25a; Frank 112 bi«: 1 

Motea: <*} Edició 'Aras*. 

7.13 

53r-53v. Rúbrica: Arnau Deniel 

Lo fera voler qui dins al cor ae intra 

Autor: árnaut Daniel. 

Llengua: Provençal. Genere: sextina. Versificació: abodef; 



tu 
7»iO*lö'lÖ»lö»l0'; 6 t 6, i-J. 

liiolé: Riquer, ¿o* tn>*mémr*Bt II, f. 843-64C. 

ilbllognfia: €•!•#•#» 80, f. II; P. Bohigaa, «II cançoner ...» 

[St], p. 122; P. lotilf*»» tir Je« ^«liawtfci, CSÍ3, p. 12; Pillet 

29, 14; Frank 864: 3 

Hot«j: Correeeiona per 1« aateixa mä I, 8; II» 8; III, 8 (s'afe

geix entre llnlep yn ver« oblidat), IV, 3 i VI 1, Vegeu, Riquer, 

HiBiértm, I, p. 28 

7.14 

5br 56r Rubrioa: Bernat de Ventadorn 

Amors e que«us •• vigayre 

Autor: Bernart de Ventadorn. 

Llengua: Provençal, itaer«: cançó. Veraifioooió: abababba; 7'7 

7*7 7*7 7 7'; 7 d 8, 2 4. 

I d i c i ó : Bernmré ém Ventadour-, troubmdour éu Jflf* s i è c l e . Chansons 

d'aaiour» (Id. Moshé Lamar), p. 184-167 

B ib l iog ra f i a : Catà/##, 61» p. 55» P. Boolgai, e l l cançoner . . . » 

[57] , p. 122; P. Boñiga«, l í r i c a trotméormszm, [60] , p. 12, F i l l e t 

70, 4, Frank 263: 1 

Notes: L ' e a t ro f a IV t é nou versos» hi banquer l e s to rnades . 

7.15 

57r~57v. Rúbrica: GuUlea de Sant Leader 

Dompria yeu -/os son aissatgier« 

Autor: Guiíhen de Sant Leidier. 
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Llengua: Provençal. Genere: canoó. Versifioaoió: abbccad; 8 8 8 

8 6 8 8; P u 7, 2-8» 2, 

Edloló: 1, T. Ulli - T. 0. Bergin, Anthology of thm provmnçsl 

iroubsdour», \, p. 88? 

Bibliografia: Catàleg, 02, p. 55; P. Bohigas, d l cançoner ...» 

[58], p, 122j P. Bohigas, Lírlem trotomüor^mem, [61], p. 12; Pilltt 

234, 7; Frank 882: 2 

Motet: Manquen les estrofes V i VI. L'ordre dtl manuscrit ét I, 

II, IV, VIII, III. VII i IX, In Its estrofes VII i IX falta el 

vert 5. No «-'hi han copiat les tornades. 

7.18 

83v. Rúbrica: Tanco 

Can vev en Pevronet [ploran] 

Autor: Paires, reis d'Aragó. 

Llengua: Provençal. Gènere: ten«?ó. Versificació- abbaab; 8 8 8 

8 8 8; 2 u 6, 

Bibliografia: Cstàïmg, OI, p. 57; P Bohigas, «HI cançonar ...» 

[78], p. 123; P. Bohigas, Lírics trobmdarmmcm, [81], p. 13; Pilltt 

322b, 1; Frank 470: 8 

Iotes: Aparellen les cobles de °ere el Gran jun tauent amb les 

respostes de Pelronet, vegeu el registre següent. 

7.17 

Major paor agues l'altr'an 
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Autor: Peironet. 

LlenjTua: Provençal. Gènere: tensó. Veraifioació: abbaab; 8 8 8 

8 8 8; 2 u 6, 

Bibliografia: Catàlmç, 81, p. 57; P. Boñigas, Urica trobadoresca, 

[81], p. 13; Fillet 367, 2; Frank 470: 6 

Notos: Vegeu el registre anterior. 

7.18 

84r~84v. 

Atressi [com aurifant] 

Autor: Rigaut de Berbesilh. 

Llaagua: Provençal. Gènere: cançó. Versificació: abbccaaddee; 7 

7 7 7 7 10 10 10 10 10 10; 5 u 11, 2 2. 

Edioiä: Riquer, Los trovadores, I, p. 287-292. 

Bibliografia: Catàleg, 82, p. 57; P. Bohigas, Lírica trobadoresca, 

[82], p. 13; Fillet 421, 2; Frank 680: 1 

Notes: De les estrofes primera i quarta no«és es llegeix bé el 

darrer vers. Se n'ha copiat nones la prinera toreada «Tal senhor 

hay. . .» 

7.10 

85r~86r, 

Cant vey la lauseta nouer 

Autor: Bernard de Ventadcrn. 

Llengua: Provençal. Qènere: cançó. Versificació: ababeded; 3 8 

8 8 8 8 8 8; 7u 8, 1-4. 
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Bibliografia: C»tèi*§, 83, p. §7; P. Bohigaa, «11 cançoner ...» 

[80], p. 123; P. Bohigea» urica trobmdorescm, [83], p. 13; Pillet 

70, 43; Frank 407: 9 

Notes: Estrofes I, IV i Vil gairebé il·legibles per la humitat, 

dono la lectura de P. Bohigas, [63], p. 13. 

7.20 

Ó9r-89v. Rúbrioa: Riambau de Vaqueras 

lona doapna, vn consselh vos deman 

autor: Pistoleta, atribució: Riambau de Vaqueras 

Llengua: Provençal. Genere: tensó figurada. Versificació: 

ababccdd; 10 10 10 10 10'10' 10 10, 7 d 8. 

Sdició: Niestroy, Dmr Troubadour Pistoleta, p. 63. 

Bibliografia: Catàlmg, 86, p. 57; P. Bohigas, «El cançoner ...» 

[82], p. 123; P. Bohigas, Lirtcm trobadoresca, [86], p. 13; Pillet 

372, 4; Frank 382: 26 

Notes: Estrofa I afectada per la humitat però llegible; estrofa 

IV, afectada també per la humitat, gairebé il·legible. Hi manca 

!'estrofa VII. Niestroy, p 63, estableix l'stmmmm considerant 

aquest manuscrit. 

7.21 

90r-90v. Rúbrica: Ei&mbau de Vaqueras 

Si n'ay perdut »on sauber 

Autor: Ponç d'Ortafà. atribució: Riambau de Vaqueras 

Llengua: Provençal Qènere. cançó. Versificació* abbacddc; 7 7 
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7 7 7*7 7 7'; 5 u 8, 2-4. 

Edioió: Riquer, I.«»* trovéor**, III, p. 1313-131S, 

Bibliografia: Cmtmlmg, 87, p. S7; P. Bobigas» «11 cançoner ...» 

[83], p. 123; P. Bohigas, Lírica trobméormscm, [87], p. 13; Pillet 

3?9, 2; Frank 324: 84 

Notes: Mon del poeta gaire il·legible; els cinc primers versos de 

lea estrofes I i IV llegibles a sitges. Hi manca una tornada. 

7.22 

81r-91v. Rubrioa: Kianbautz do Vaqueres 

Ar pren camgat per tostemps de xanear 

Autor: Raimbaut de Vaquei ras. 

Llengua: Provençal. Gènere: planh. Versificació*, abbaacc; 10 10 

10 10 10 10 10; 5 u 7, 1-2. 

Bibliografia: CmtàUg, 88, p. 57; P. Bohigas, «II cançoner ...» 

184], p. 123; P. Bohigas, Liricm trobadoresca, [88], p. 14; Pillet 

392, 4a; Frank 495: 5 

Notes: La primera estrofa té 6 versos. 

7.23 

94v. Rubrica: Montargelh 

Nuls homs no val ne deu ésser presats 

Autor: Guilhem de Montanhagol. 

Llengua: Provençal. Gènere: sirventés. Versificació: ababbccbb; 

10 10 10 10 10 ÍO'IO'IO 10, 6 c 9, 1-5. 

Edició. J. C&ulet, ¿# troubadour Guilhem Montanhagol, p, 138 ss. 
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Bibliografia: Catàleg, 91, p, 58; P. Bohigas, «El cançoner ...» 

[87], p. 123; P, Bohigas, Liricm trobmdvrmscm, [91], p. 14; Pillet 

225, 10; Frank 328: 6 

Notes: Hi nanea una cobla. 

7.24 

97r-97v. Rübrioa: En Cerueri 

De pena»n mal e de mal en martire 

Autor: Cerverí de Girona. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versificació: abcbebcbcdc; 4 

6'10 ICIO ÍO'IO 10*10 4 6; 5 d 11, 1-4. 

Edició: Cerverí de Girona, Obras, (Ed. M. Biquer) 0. 318 i SS; 

Cerveri de Girona, Linea, II, (Ed. J. Coromines) p. 307-316. 

Bibliografia: Catàleg, 92, p. 58; P. Bohigas, «El cançoner ...» 

[88], p. 123; P. Bohigas, ¿Inca trobadoresca, [92], p. 14, Pillet 

434, 6a; Frank 788 bis: 1 

Notes: El manuscrit és testimoni únic; veure l'edició pel que fa a 

l'existència de rimes internes en aquest poema. 

7.25 

104r-104v, Rúbrica: Peyres Vidals 

Celh qui s'irax ne guer»*3ga'b amor 

Autor: Aimeric de Peguilhan. Atribució: Peyres Vidals 

Llengua: Provençal. Qènere: cançó. Versificació: abbaccdd; 10 

10 10 10 10'10»10 10; 6 u 8, 1-4. 

Bibliografia: Catàleg, 98, p. 58; P. Bohigas, «El cançoner ...» 
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Bibliografia: CmtàUç, fi, p. 58; P, Boñigas, «SI cançoner ...» 

[92], p. 124; P. Boñigas, Liricm tr0bmé*>r**€», [96], p. 14; Pillet 

10. 15; Frank 577: 80 

Motea: Hi manquen les tornado«. 

1.È6 

145v-146r. Rúbrioa: Tenço' 

Can vey en Peyronet ploran 

Auior: Peires, reis d'Aragó. 

Llengua: Provençal. Sonoro-tensó. Vorsifioaoió. abbaab; 8 8 8 8 

8 8; 2 u 6. 

Bibliografia: Catàleg. 134, p 62, P. Bobigas, «El cançoner ...» 

[130], p. 126; P. Bohigas, lírica trobadoresca, [134], p. I?; 

Pillet 322b, 1; Frank 470: 6 

Hotos: Hi apareixen les cobles d© Pere d'Aragó juntament amb les 

respostes de Peironet, vegeu el registre següent. 

7.27 

145v-146r. 

Major pasar agues I'entan 

Autor: Peironet. 

Llengua: Provençal. Qènere:tensó. Versificació: abbeab; 8 8 8 8 

8 8; 2 u 6. 

Bibliografia: Catàleg, 134, p. 62; P. Bohigas, Linca trobadores

ca, [134], p. 17; Pi)let 387, 2; Frank 470: 8 

Motos: Vegeu el registre anterior. 
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7.2t 

146r-147r. Rubrica: Autre 

Atressi com l'oriffans 

Autor: Rigaut de Berbezilh. 

Llsnfua: Provençal. Gènere: oançó. Versifioaoió: abbccaaddee; 7 

7 7 7 7 10 10 10 10 10 10; 5 u 11, 2-2. 

Idiold: Riquer, Los trovadores, I, p. 287-292. 

Bibliografia: Catàleg, 135, p. 62; P. Bohigas, «11 cançoner ...» 

[131], p. 126; P. Bohigt*s, Liricm trobadoresca, [135], p. 17; 

Fillet 421, 2, Frank 680: 1 

Notes: Estrofes I i IV borrosos els tres priaers versos, i també 

el priner de 1'última estrofa, la resta és Ilegible. Només hi ha 

una tornada: «Tal senhor hay ...» 

7.29 

148r-148v, Rúbrica: Ranbautz de Vaqueras 

Si n'ay perdut «on sauber 

Autor: Ponç d'Ortafè. Atribució: Ranbautz de Vaqueras 

Llengua: Provençal Gènere: cançó. Versificado: abbacddc; 7 7 

7 7 7'7 7 7'; 5 u 8, 2-4. 

Bibliografia: Catàleg, 136, p. 62; P. Bohigas, «II cançoner ...» 

[132], p. 126; P. Bohigas, Lirica trobadoresca, [136], p. 17; 

Pillet 379, 2; Frank 324: 84 
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116 Cançoner Vega-Aguiló, II 

La descripció d'aquest Manuscrit no pot anar mai separada de la de 

l'anterior, er haver estat un sol còdex durant molt de temps. 

Així, no s'afegirà cap dada a les ja esmentades en referència al 

Ms. ?, primera part del Cançoner Veqa-Aguilò, Eespecte d'aquesta 

«segona part» és interessant comentar les composicions en francès 

que conté, la majoria de poetes francesos, però també n'hi ha una, 

de Jacme Escrivà i8.13), un català imitador de Otto de Granson. 

Aquest Escrivà, segons Massó Torrents visqué entre 1370 i 1430;* 

A. Pagès, però, prefereix situar la seva època de producció 

poètica en la segona meitat del s. XV." L'erudit destacà, basant-

se en l'obra que d'aquest poeta ens transmet el Cançoner Vega-

Aguiló, «jusqu'oü est allée 1'imitation de la France en Catalogne, 

parmi les contemporains de Francesch Ferrer et de Pere Torroe

lla^3 Això ens interessa força, s'ha comentat abans la impor

tància dels cançoners bilingües català-castellà, com són el 

Cançoner de l'Ateneu i el Jardinet d'Orats, recullo poètics que 

ens transnetien obres de Torroella, entre altres, i s'ha comentat 

l'interès d'aquesta època (segona meitat del s. XV) pel que fa a 

aquest desplegament d'habilitats poètiques en diverses llengües, 

mostra d'un estat de coses, d'un ambient literari molt curiós, al 

1 Massó, Repertori, I, p. 592. 

" A. Pagès, La poéste française rn Catalogne, p, 92 nota. 

* Ibidem., p. 92. 
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qual no s'ha donat l'atenció que es mereix. Aquí tenim la mostra 

que podom comptar amb un ambient de lletraferits no només bilingüe 

sinó trilingüe i quatrilingüe (no hem d'oblidar pas que darrera de 

tot hi ha la gran vena poètica provençal, sentida com una altra 

llengua, i també que les importants relacions amb Itàlia favorei-

xen la circulació d© llibres i persones, no cal més que repassar 

la llista de les obres italianes traduïdes, si més no, per Canals, 

Andreu Febrer i d't.ltres). 

El Ms. 8 transmet una sèrie de peces d© Otto de Granson -la tensó 

amb Florioont de Lesparrc, entre elles-, de Guillaume de Machaut i 

la poesia de Jacme Escrivà; la mà catalana que efectuà la còpia 

deixà el seu particular senyal en el text.* 

Ms. 8 

Descripció: 

Paper amb filigranes: 1) Muntanya de tres cims dins d'un cercle, 

coronada per una creu, centrada en el foli, eix vertical, f. 23. 

Dim. 80 x 30 mm, no s'assembla a cap de íes recollides per 

Briquet, sino és a la 11892, que no té els punts de fixació de la 

1 Segons A. Pagès, op. cit, p. 90, fou una còpia efectuada 
al dictat d'un francès. La peculiar ortografia és: «ponr ainsi 
dire phonétique et un peu étrantfe qu'elles présentent» (p. 90); 
més endavant comenta l'actitut del copista davant del text poètic: 
«Le copiste catalán n'y a pas substitué, comme l'ont fait souvent 
les copistes franeáis, ses leçons personnelles au texte original. 
Son souci a été surtout de traduiré, soit pour lui atme, soit pour 
ses compatriotes, la pronunciation exacte des mots franeáis. 
Ainsi s*explique son orthographe pour ainsi dire figurée, coitme 
celle des vocabulaires franeáis à 1'usage des étrangers» (p. 92-
93). 
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figura, filigrana documentada a Savoia, 1412; Montluel, 1414; 

Bourg, 1416 i Genes, 1419. 2) Cap de bou, centrat al foli, eix 

vertical, foli 3. Di«. 55 x 30 a. 1 

Folis totals: 188; ce* al volum anterior, s'hi aprecien restes de 

1*antiga foliació en xifres romanes» i hi ha una foliació moderna 

en el marge superior dret. lis primers folis estan trencats, i 

són en blanc els folis 64r i v., 77v., 123v. , 148v. i 167»/; es 

veuen senyals de folis arrencats entre ela antics cdxlii i 

cdxlvii. Dimensions 275 x 200 mm; 1 col,, no es veuen caixes 

traçades; pel que fa a la taca d'escriptura, vegeu la descripció 

del Ms. 7, 

Enquadernació: moderna en pell; abans a la teixa «II Cancionero 

Catalan», 

Conservació: text bastant deteriorat per les humitats, hi ha folis 

esquinçats. 

Data: catàleg s. XV iw.» 

Antics posseïdors: Marià Aguiló, abans M. d'Amat i Josep de la 

Vega 

1 Vegeu el comentari a les filigranes fet en la descripció 
del Ms, 7. 

* Pere Boñigas, líric« trobmdormscm, p. 22, distingeix 
diverses mans; a partir del foli 178 un canvi de mà de finals del 
s. XV inicis del XVI. 
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f o l i t obra: i -18t 

autor: Diversos autors 

Tí to l : Cançoner Vega-Aguiló 

LI «agua: francès i provençal 

Inoipit 

Text: lr. [...]* lelha nays i erey aey jorn finiran; lr-lv. 

ben voler S [trencat]; lv-2r. que de ualls ; [trencat]; 2v~ 

3r. [trencat] ¡ [trencat] 

Explicit: 187r. , 1 on ta uírtut 187r. [fi] la desigada; 18Vv~ 

!88r. e besant ! les aans co« espiritual pare; 18Cv, Aaich 

pres miller de aoit gran linatge e a l'any 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Cmtàlmg, p, 49-70 

1.2 Repertoris bibliògraf loa 

Jeanroy, Btbliogrmphtm, p, 30 (el sigla v ) 

Pillet-Carstens» Bibltoçrmphim, p, xxiii 

2 EDICIONS 

2.1 Del aanuscrit 

1 P. Boñigas, «11 cançoner ...» p. 128 dóna la lectura del 
priaer vers "Palays d'onor ple» de (?) perfet [...]" feta aab 
raig» ultra-violeta. 
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P. Bohifas, ¿i» Je» trobadormscm 

A, Pages, La poémim françmita •» Latmlognm 

3 1STOD7.S 

3.1 Sobre el «anusorit 

P. Boñigas, «II cançoner ...»»p. US"-1** 

Massó i Torrents» J., «Bibliografia», p. 62-70 

Mas>;ó i Torrents, J . , Kaftrtori, p. 13-14 

Milà i Fontanals, * . , Poetes lyrtquts catatan* (O.C. III , p. 441-

443 i sr 

Cançoner Voga-Aguilo, m. 8 Ve-Ag-II. Poeaes 

8.1 

120r-123r. Rúbrica: Pació anoris secunduu Ouidiu» 

Cant *ey li teaps caagar e«nbrunusir 

Autor: Jordi de S. Jordi. 

Llengua: Provençal. Gènere: cançó. Versificació: ababbcbc; 10 

10 10 10 10 ÍO'IO 10»; 8 u 8, 1-2. 

Bibliografia: Cmtàlag: 13, p, 66; P, Boñigas, «II cançoner ...» 

[168], p. 128; P. Boñigas, Urica trobmdorwscm, [172], p. 20; 

Pillet 210, 16; Frank 323: 3 

Notes: Poeaa de citacions, conti diversos fragaents de trobadors, 

coa Guille« de Berguedà. Vegeu Valverde-Eiquer Mistorim d» la 

Utmritura univrrsaJ, II, p, 537 i J. Man só Torrents, *t cançó 

provençal ..,», p. 382-389. 
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8.2 

123r. 

Si n'ay perdut mon sauber 

Autor: Fonc d'Ortafà. 

Llengua: Provençal. Qènere: cançó. Versifioació: abbacddc; 7 7 

7 7 7*7 7 7'; 5 u 8, 2-4. 

Bibliografia: c*tàie$•. 13, p. 68; P. Bohigas» uncm trobmdorms-

c*> [V7Í], p. 20; Pallet 379, 2; Frank 624: 84 

Notes: Els cinc primers versos són citats en el poema «Pacio 

amoris secundum Ou id i uta», vegeu registre anterior. 

1.3 

147r. 

Amis mon euer e touta ma pensea 

Autor: Guillaume de M&chaut, 

Llengua: Francès. Versificació: abacedd; decasil·l&bs; 1-7. 

Edició: A. Pagès, Lm poèsie françaïs* en Caxaloqne, p, 173, 1; 

Chichmaref, Poétims lyriqums, p, I, 198 

Bibliografia: Cmtèimç. 15, p. 67; P. Bohigas, «II cançoner ...» 

[170], p. 129; P. Bohigas, Lírica trobadoresca, [174], p. 21 

8.4 

147r. 

Amis si pour ma folhia 

Auto*-: Anònim. 

Llengua: Francès. Qènere: balada. V e r s i f i c a c i ó : aabbeddcdcdc; 



If! 
h^ptasí l · labs; 1-12. 

Id io ió: A. Pagès, La poesia frmçmimè mm Catalog*», p. 174, 2 

Bibliografia: Cat klag. 15, p. i ? ; p. BoHiga», «11 cançoner . . . » 

[171). p. m 

8.5 

H7r. 

... Or soyt mynai con Diu ha ordon© 

Autor: Quill aune de Machaut, 

Llengua: Francès. Gènere: balada. Vereifioaoió: aabbcc; deca

síl·labs; 1-6. 

Idioió: A. Pagès, í.« poesia ftmnçaism an Catalogna, p. 175, 3; 

Chi chinare f, Poesías lyriquas, p. I, 254-5 

Bibliografia: Catàleg: 15, p. 87 

Notes: Darrers versos del poena: «Mes dous amis, a vous ne vueil 

conpleindre». 

8.6 

147v-148r. Böbriea: Glen. Balada 

Je ne me vueilh plaindre doresnauant 

Autor: Otto de Qranson. 

Llengua: Francès. defiere: balada. Versificació: abcbbddede; 

decasíl·labs; 3-10, (mateixa ri«a) 1-5. 

Idioló: A. Pagès, La poesia franç-tzre an Catalogna, p, 176-177, 

4 

Bibliografia: Catàlag: 16, p. 67; P. Boñigas, «II cançoner ...» 
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[175], p. lit; P. Bohigao, llrácm trob»dor»scm, [175], p. 21 

8.? 

148v. Rubrica: Autre 

Adiu K m Dieu IDA joya ao. piáis ir 

Autor: Anònim. 

Llengua: Francès. Versificado: ababcdce; decasíl·labs; 3-8 

(mateixa rima). 

Idioió' A. Pagès, Lm poèsie françaiMe en Caialogne, p. 178-179, 5; 

Chichmaref, Poésies lyrigues, p. 254-55 

Bibliografia: Catàleg 17, p. f7; p. Boñigas, «11 cançoner ...» 

[174], p. 129; P. Bohigas. Lírica trobadoresca, [176], p. 21 

8.8 

149r-149v. Rúbrica: Autre 

Amours je voy des autres amoreux 

Autor: Otto de Grausen. 

Llengua: Francès. Versificació: ababbccdcd; decasíl-labs; 3-10 

(mateixa rima). 

Idioió: A. Pagès, Lm poèsie française en Catalogne, p. 180-181, 6; 

Schirer, Oton de Ormnson und seine Dichtungen, p. 40 

Bibliografia: Catàleg. 18, p. 67; P. Bohigas, «II cançoner ...» 

[175], p. 129; P. Bohigas, Lírica trobadoresca, [177], p. 21 

8.9 

149v-150r. Subrie«.: Autre 



m 
J'au»© d© hay on a'ajaie or soy hail» 

Autor: AnòniB. 

Llengua: Francès. Versificació: ababcodcd; decasíl labs; 3-9. 

Idioió: A. Pagès, lm poérim frmn%mi»m m» Cmtmlognm, p. 182-183, 7 

Bibliografia: Cmtàlmg 18» p, 6?; P. Boñigas, €ll cançoner ...» 

C176j, p 129; ¥. Boñigas, líric» trobudormscm, [178], p, 21 

8.10 

150v. Wbrioa: Autre 

Amours sachies que pas ne le vou dire 

autor: Anònim. 

Llengua: Francès. Gènere: balada. Versificació: ababbecb; deca

síl·labs; 3-9 (»ateixa riiaa). 

Sdioió: A, Pagès, Lm p®é*ím frmnçmi*m •» Cmtmlognm, p, 184-185, 8; 

Schi rer , Ot®n dm Ormnson und se tur Dichtungen, p, 46; Piaget , 

«Otón de Granean e t oes poes ies» , Rommnim, XIXt 1890, p. 415-416 

Bib l iog ra f i a : Cmtàlmg: 20, p . 67; P. Boñigas, « I I cançoner . . . » 

[177], p. 12ö; P. Boñigas, l í r i c « trobmdormscm, [179], p. 21 

8.11 

151r-151v. Rúbrica: Autra 

J© vi l'autrier la belha au corps gay 

Autor: Anónin 

Llengut: Francès. Gènere: balada. V e r s i f i c a c i ó : ababccde; deca-

* Lectura de P. Boñigas, en A. Pagès: J ' a i o e de hay on 
m'aime or soy h a ï s " . 
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síl·laba; 3-8, («at«ixa rían) 1-4. 

Idloió: A. Pagte, Lm poèsi* frmmçmi** •» Cmtmiof»mt p. 186-18?» 8 

Bibliografia: Catklag: %\t p. 87; P. Boñigas, «El cançoner ...» 

[1783, p. 128; P. Boñigas, ¿irlea trobadoresca, £180], p. 21 

Mota«: Pagès suposa qua l'anroi no pertany a aquesta balada, 

parqué no risa aab el final da les estrofas, 

8.12 

152r-152v. Rúbrica: Mossèn Jach[me] [E]scriua 

Hoiés ores aon euer ce qua vueíl dire 

Autor: Jacme Escrivà 

Llengua: Francès. Versificació: ababcddceffe; decasíl·labs; 

3-12, 1-6. 

Edició: A. Pagès, La poesia française en Catalogne, p. 188-189, 10 

Bibliografia: Catàleg 22, p. 67; P. Boñigas, «II cançoner ...» 

[179], p. 129; P. Pohigas, Lírica trobadoresca, [181], p. 21 

8.i3 

153r. Bubrioa: Autra 

II n'est confors qui tant de ben ne fasse 

Autor: Otto de Granson 

Llengua: Francès. Gènere: balada. Versificació: ababbcdb; deca

síl·labs; 3-8 (mateixa rima). 

Schirer, Oton de Granson und seme Dichtungen, p. 43; Plaget, 

«Oton de Granson et ses poesies», Romania, XIX, 1890, p. 411-412 

Bibliografia: Catàleg. 23, p. 67; P. Bohigas, «El cançoner ...» 
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[ 1 8 0 ] , p. l i t ; P. Boh i g a s , Uric* trmb*é»rm*cmt [ 1 8 2 ] , $ . 21 

8.14 

153v. Rúbrica: Autra 

A mon auis Dieu rayso e natura 

Autor: Anonin. 

Llengua: Francès. Verfcificació: abobbccb; decasíl·labs; 3-8 

(mateixa risa). 

Edició: A. Pagès, La poésie française en Catalogne, p. 192-193, 

12; Schirer, Oton dm Granson und sein» Dichtungen, p. 44, est. 3; 

Piaget, «Oton de Granson et ses poesies», Romania, XIX, 1890, p. 

430n 

Bibliografia: P. Bohigas, «II cançoner ...» [181], p. 129; P. 

Bohigas, Lírica trobadoresca, [183], p. 21 

Notes: Totes les estrofes acabeu aa¡b el vers «Car trop par est son 

euer plany de reffus* 

8.15 

154r. Rúbrica: Autra 

Or est aynssi que par la bonne e belha 

Autor: Anònim. 

Llengua: Francès. Gènere: balada. Versificació: ababbaab; deca

síl·labs; 3-8 (mateixa rima). 

Edició: A. Pagès, La poésie française en Catvlogne, p. 194-195, 

13; Schirer, Oton de Granson und seine Dichtungen, p. 44; Piaget, 

«Oton de Granson et ses poesies», Romania, XIX, 1890, p. 413 



ISO 

Bibliografia: P. Boñiga«, til oanooner ...» [182], p. 129; P. 

Bohigas, Liricm trobmdarmmca, £1S43» p» II 

Botes: Totes les estrofes acaben aab el vers «Frisa pour noy tous 

lea loyal« aaans>. 

8.16 

154V. Rúbrica: Autra 

Par Diu aaour c'est chosa couenable 

Autor: Ar.ònis. 

Llengua: Francès. Genaro: balada. Versificació: ababbccb; deca

síl·labs; 3-8 (mateixa riaa). 

Edició: A. Pagès, L* poémím frmnçmims mn Cmtslognm, p. 198-197, 

14; Schirer, Otan dm Brmnman untí mrninrn Dichtungen, p. 45; Plaget, 

«Otón de Granson et ses poesies», tom*ms, XIX, 1890, p. 414 

Bibliografia: P. Bohigas, «El cançoner ...» [183], p. 129; P. 

Bohigas, Líric* trabmOormmcm, [185], p. 21 

Notes: Totes les estrofes acaben aab el vers «Dont au rebours de 

ce qu»on vulet trouver». Les estrofes II i III tenen l'ordre 

invertit en el Ms. 8. 

8.17 

155r-155v. Rúbrica: Autra 

Et las aaour et na sola naistresse 

Autor: Anóni«. 

Llengua: Francès. Versificació: ababbecded; decasíl·labs; 3-10. 

Edioió: A. Pagès, Lm pommim frmnçmijm mn Cstslogn», p. 198-199, 15 
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Bibliografia: Cmteimg: 27, p. 68; P. Boñigas, €£1 cançoner ...» 

C184], p. 120; P. Bohigas, Lírica trobadoresca, [106], p. 21 

Motos: Manca un ver« a l'estrofa II. 

8.10 

155v-15ir. BObrioa- Autra 

Pater noster qui es ben sage 

Autor: Anònim 

Llengua: Francès i llatí. Veriifioaoie: abab; octosí1•labs; 

27-4. 

Edioió: A. Pagès, 1* poétim frmnçais* #» Catalogue, p. 200-205, 16 

Bibliografia: Catàleg. 28, p. 68; P. Boñigas, «II cançoner ...» 

[185], p. 130; P. Bohigas, lírica trobadoresca, [187], p. 21 

Notes: Glossa del Pare Nostre, 

8.19 

159v-ltí2v. Rúbrica: Garanson 

Vn jour me vint que par merenconie 

Autor: Otto de Granson, 

Llengua: Francès. Versificació: ababbcbc; decasíl·labs; 20-8. 

Idieió: A. Pagès, La ooésie française en Catalogue, p, 206-212, 

17; Piaget, «Oton de Granson et ses poesies», Romania, XIX, 1890, 

p. 434 

Bibliografia: Catàleg: 20, p. 88; P. Boñigas, «II cançoner ...» 

[186], p. 130; P. Bohigas, Lírica trobadoresca, [188], p. 21 

Kotes- Poena atribuït a Jean de Garencières, con «Inseignenent du 



isa 
dieu d'Anours» en el as. fr. 19139 de la B.N. Paris, publicat por 

Plaget, op. cit. 

8.20 

163r-163v. Rúbrica: Goranson 

Salus et pais et bonn'entencion 

Autor: Otto de Granson. 

Llengua: Francès. Gènere: balada. Versifioació: ababbccdcd; 

decasíl·labs; 3-10, («ateixa riiia) 1-5. 

Edició: A. Pagès, La poésíe française en Cataloga», p. 213-214, 

18; Schirer, Oton d» Granson und sfiitf Dichtungen, p, 35, Piaget, 

«Oton de Granson et ses poesies», Romania, XIX, 1890, p. 408 

Bibliografia: Catàleg 30, p. 68; P. Boñigas, «II cançoner ...» 

[187]s p. 130; P. Boñigas, Liricm trobadoresca, [189], p. 21 

8.21 

164r -167r . Rubrica: Congie que p r i s t n i c e r O t t o de Granson de s a 

dame 

Je souläge deuohir auoir joye 

Autor: Otto de Granson. 

Llengua: Francès. Gènere: comp 1 ant. Versificado: aaab; 9 9 9 9 

4; 48-4. 

Idioió: A. Pagès, Lm poésse française en CataJogne, p. 215-222, 

19; Schirer, Oto» dm Granson und sein» Dichtungen, p. 78; Piaget, 

«Oton de Granson et ses poesies», Romania, XIX, 1890, p. 433 

Bibliografia: Cítàleg: 31, p. 68; P. Boñigas, «11 cançoner ...» 
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[188], p. 130; P. Bohigaa, Liriem trabmàarrnmcm, [190], p. 21 

Iotas: Hi ha alguna eetrofa nonea aab tree varaos. 

8.22 

168r-171r. Räbrioa: La vergiera da nicer Otto da Gransson 

Vna gentil joue vergi[e]re 

Autor: Otto da Granson. 

Llangua: Francès. Genera: pastorela. Veraiflomólo: ababbcodod; 

octosíl·labs; 15-10. 

BdioiÓ: A. Pages, Lm poémim frmnçmimm mn Cmtmiagnm, p. 223-232, 

20; Scnirer, Oton am Brmnmon und mmínm Dichtungen, p. 84; Piaget, 

<0ton da Granson at sea poesies», Roman it, XIX, 1890. p. 404 

Bibliografia: Cstàïmç 32, p. 88; P. Boñigas, «II cançoner ...» 

[189], p. 130; P. Bohigaa, Liriem trobmdormmem, [191], p. 22 

Notes: Alguna estrofa anb 7-8 versos. 

8.23 

171v-172r. Rúbrica: Granson. Balada 

Ja conois bien les touraens aaoureux 

Autor: Otto da Granaon. 

Llangua: Francès. Gènara: balada. Versificació: ababbccddede; 

decasíl·labs; 3-12 (aateixa risa). 

Edició: A. Pagès, Lm poémim frmnçmimm mn Cmtmïognm, p. 233-234, 21 

Bibliografia: Cmtàímg: 33 p. 68; P. Bohigas, ell cançoner > 

[190], p. 130; P. Bohigas, Lariam trobmOormmcm, [182], p. 22 
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8.14 

l?2v~i?3v. Bubrioa: Granson 

II ha pass« des an« set et deal 

Autor: Otto de Granson. 

Llengua: Francès. Gènere: balada. Versificació: ababbccddodt., 

decasíl·labs; 0-12 (mateixa rina). 

Idioió: A. Pagès, is ooésia framçmis* »» Catalogna, p. 235-238, 

22; Schirer, Oton da Granson und seine Dichtung*», p, 75; Piaget» 

«Otón de Granson et ses poésies>, Romania, XIX, 1890, p. 432-433 

Bibliografia: Catàlag. 34, p. 68; P, Bohlgas, «11 cançoner ...» 

[191], p. 130; P. Boñigas, Lírica trobadoresca, [193], p. 22 

8.25 

174r-170r. 

Adis ne vint que par merencolie 

Autor: Otto de G ranson — Lesparra. 

Llengua: Francès. Gènere: tensó. Versificació: ababbcbc; deca

síl·labs; 14-8. 

Schirer, Oton dm Branson und sminm Dichtungen , p, 36; Piaget, 

«Otón de Granson et ses poesies», Romania, XIX, ld90, p. 409 

Bibliografia: Catàlmg: 35, p. 88; P. Boñigas, «II cançoner ...» 

[192], p. 130; P. Boñigas, Lírica trobadoresca, [194], p. 22 

Notes: Tensó entre Granson i Lesparra. Hi manquen tres versos i 

dues estrofes. 

8.20 
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ltlr. Rúbrica: Seruontesch tot vnioonant fet per en Pere Cardenal 

Si tota tenpa vola viurà valent e pro 

Autor: Pair« Cardenal. 

Llaagya: Prova»©»!. Oènere: aínrantéa. Veraific£oió: abbmociM; 

10 10 10 10 6'10'iO 10; 6 u 8, 2-4. 

Bibliografia: Cmtàlmg: 40» p. 69; P. Bohigaa» ell cançoner ...» 

[li?], p. 130; P. Bohígaa, Urica troSmdormscm, [199] p. 22; 

Pillat 335» 51a; Frank 5??: 161 

Notea: Aquí es copien 1 cobles de 8 versea i una de 4. 
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