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¿COtfè 

124 Car.çon«r Musical de Barcelona 

Ne és massa ort.odoxe colocar aquí aquest oanuscrít, ja que no és 

el que correspon a la signatura 454 de la Secció de Manuscrits de 

la Biblioteca de Cataxunya, sinó que es tracta del Ms. 454 de la 

Secció de Música, i coa a tal Secció hauria de tenir una entrada a 

banda. Com que no es cita cap altre Mi de la Secció de Música i 

tampoc s* estudia el Ms, signaturt 454 de ja S ció de Manuscrits, 

per simplicitat, se I ha eo!ocat aqu*. 

Toro bé presenta problemes a l'hora d"incloure*1, per raons de la 

data en qu<? fou copiat. Si bé al catàleg de la Secció de Música* 

se'l data al s. XV. Sánchez Romera lo el dóna com üe «finales del 

primer tercie del s XVI** i Dut ton el data c. 1500."* Davant d'a

questa disparitat en les datacions s'inclou el Ms. repertori. 

S'han d ' f.«j3e<nyaiar especialment dues de les composicions que 

conté, dues cançons populars en francès, una d'elles sobre el tema 

* Cátale.h de la Btbl ioteca Musical de la Di put tic ió de 
Bar ce lona ab notes ht5tòri que*, biogràfiques y er itiquesf trans
cripcions er, notacià moderna dels principals motius muficals y 
facsímil del- <j.'cume-i t s més importants pesa la tibí logr af ia 
espanyola, p í r En Felip Pedrell, 2 vol. Barcelona, 1909, p. 155-
164. 

a Sánchez Romeralo, fl vi1lancico. (Estudios sobre la lírica 
popular de los siglos XV y XV1> , Madrid, 1969, p. 613. 

3 B. Button, Catálogo-índice. TV I, p. 1. el si*ia BC1. 
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el despertar a la noia bella vel mati» que apareix a diversos 

folklore europeus i una altra, més difícil d'entendre. L'autor 

del catàleg, que d'altres vegades transcriu les lletres senceres, 

les passè per alt i no les cità explícitament. 

Dissortadament sobre poesia popular francesa no tenim obres del 

tipus del repertori de Sonet per a les pregàries en francès,1 i 

tampoc s'ha trobat cap edició d'aquestes cançons.. 

El manuscrit està bastant deteriorat, malgrat que ja fou restau

rat, la tinta corrosiva ha afectat molt el paper i de vegades en 

passar un full sembla que les ni-*«"; poden caure del fel i. Davant 

aquesta situació. es recomana •• nsultar-lo a través del microfilm 

que disposa la biblioteca. 

Ms. 454 Musica 

Descripció: 

F'aper. no es veuen filigranes. Folis tonals: I • 190 •» I, 

numeració antiga en xifres romanes al marge superior dret; n'hi ha 

una de moderna, a llapis, al marge inferior dret. dimensions 300 

x 215 mm, caixes: 240 x 170 mm (pautat per a música), 10 pentagra

mes per foli; pautat a ploma. 

Enquadennaoió: antiga, pell sobre fusta, deteriorada, restes del 

repusat i .if- les tanques 

* Jean Sonet, Repertoire. 
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Ornamentació: alguns dibuixes on negre, coa caplletres, p. e. foli 

141. 

Conservació: la tinta s'ha menjat el paper en alguns folis. 11 

volum ha estat ja restaurat. 

Data: catàleg c. XV #*. 

Folis obro: l-l89v. 

Autor: Diversos autors 

Títol: Cançoner Musical de Barcelona 

Llengua: Llatí, castellà í francès 

Vers 

Incipit 

Text: lr. De uere sanguis; lr-lv. Amen ! Missa de [...] emeto 

[..•]', 2v-3r. Aue Maria de Jusquim [en blanc] 

Explicit: 188r.,1 anima m*a domuni», 188r. [fi] anima mea dcminu», 

188v-189r. el tempo le a dado J! Flecha ¡ Encúbrase el mal; 

189v.,1 Ay, di-e señora, 189v [fi] mi libertad 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLICGEAFIA SOBRI iL MANÜSCPIY 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Pedrell, CmtmJmch, p, 155-164 

1.2 Repertoris bibliogràfics 



B00ST3, S 

Dutton, Carai090-ít>éic», p, I , BC1 

2 EDICIONS 

2.1 Del »anuscrit 

Parell, Catmimch, p, 155-164 (Edició parcial) 

Cançoner Musical dm Barcelona. Poamos 

454.1 

17v 

¿Quién cunplió nuestro de-seo? 

Autor: Anón i«; Compositor: Flecha. 

Llengua: Castellà. Versificació: aabb cded aabb; «855 

3 estrofes, 

Biblicgrufia: Pedrell, Cmtmlmch: p, 155; Dutton» 3448. 

4S4.2 

116v. 

Virgen reina gloriosa 

Autor: Anón im; Compositor: Lope de Vaena. 

Llengua: Castellà. Versificació: abba; ocios!1•labs; 

Bibliografia: Pedroll, Cmteirnch: p. 156, Dutton, 3449, 

Notes: Ped 

454.3 

117r. 
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Tanto tarda mi venir 

Autor: Anònim; Compositor: Ponalosa. 

Llengua: Castellà. Versificado: aba; octosí1 - labs; 1-3. 

Bibliografia: Pedrell, Cataimch: no hi és; Dutton, 3450. 

Mota«: Al peu del foli, en llapis: «90 Canc. Barbieri». 

454.4 

U7v. 

Di, pastorcillo, pues vienes 

Autor: Anònim; Compositor: Aldomar 

Llengua: Castellà Versifioació: abb cbdc cecb; octosí1-labs; 3 

2-4. 

Bibliografia: Podrell, C*t*iech p. 156, Dutton» 3630. 

Notes: Pedrell edita el text. 

454.5 

118v. 

Aquel pastorcico madre 

Autor: Anònim; Compositor: Gavriel. 

Llengua: Castellà. Versificació: abcbd; 8 4 8 4 5; 1-5. 

Bibliografia: Pedrell, Cataltch p. 156, Dutton, 3451. 

Notes: Pedrell edita el text. 

454.6 

141v. 

Amor, pues tú nos das plazer 
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Autor: Anònim; Compositor: Lope de Vaena. 

Llengua: Castellà. Versifioaoió: abb; 8 6 8; 1-3. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmimch. p. 158; Dutton, 3452. 

Notes: Pedrell copia dos versos. 

454.7 

142r. 

Los bracos trayo . . . 

Autor: Anònim; Compositor: Peftalosa. 

Llengua: Castellà. Versifioaoió: copia només l'inici d'un vers; 

octosíl•labs; romanç. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmlttch. p. 156, Dutton, 3453 F 3632. 

Notes: ikiita el vers que copia el cançoner i n'afegeix tres més. 

454.8 

153v-154r. 

Or sus, or sus búas dromes trop 

Autor: Anònim 

Llengua: Francès. Versificació: decasíl·labs?; 2-4? 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmlech p, 157. 

Notes: Pedrell: «Cançó francesa: Or sua, or sus... trop madame 

Joliete ...» Enten les dues cançons com una de sola. 

454.9 

154v-155r. 
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Liri, liri, al poy que dUs ai 

Autor: Anònim. 

Llengua: Francès. 

454.10 

155v. 

Dadnos, Señora, aguinaldo 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abb cbcddc; octosíl·labr; 3, 6. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmlmch: p. 157; Dutton, 3631. 

Notes: Pedrell edita cinc versos. 

454.11 

155v. 

No olvidéis ningún cantar 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versifioaoió: abbac; 8 8 8 8 4; 2-5. 

Bibliografia: Pedrell, Catalech: p. 157; Dutton, 3920 A 3631. 

454.12 

179r. 

Pelayo ten buen esfuerzo 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abbcdbeeffaggah...; octo-

níï•labs. 

Bibliografia: Pedrell, Catmlmch: p. 157; Dutton, 3454. 
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Notas: Padrall adita dau varan« i diu: <Kn al CQ da Barbiari, 

música y lletra s'atribueixen a Juan dal Encina; la música as 

igual a la dal nostra Ms. més no a las dues estrofes següent*.> 

484.13 

180r. 

Paxarico que vas a If fuente 

Autor: Anònim 

Llengua: Castellà. Versificació: isosil·làbic; 3, 7, 

Bibliografia: Pedrell» Cmtmimch: p, 157; Dutton» 3455. 

454.14 

180r. 

Canino de Santiago 

Autor: Anònim; Compositor: A, de Mondíjar. 

Llengua: Castellà. Versificació: abbcb; octosíl•labs; 2-4. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmimch: p, 157; Dutton, 3458. 

Notes: Pedrell edita 5 versos. 

454.15 

181r. 

Viva tal pastor, 

Autor: Anònin. 

Llengua: Castellà. Versificació: abb cddc; 688 8888; (3) 2-4. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmlech , p, 157; Dutton, 3457. 

Notas: Pedrell edita 18 versos. 
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lttlv. 

Escomience aora Juanillo 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: aabba; 8 4 6 8 4; 2 

Bibliogra/ia: Pedrell, Cmtmlmch: p. 157; Dutton, 3458. 

Motes: Pedrell copia quatre versos. 

454.17 

182r. 

Los que nuestro rabadán 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abbaa; octosíl•labs; 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmiech. p, 158; Dutton, 3459. 

454.16 

182v. 

Pues tan huerte nos festeja 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abb; octosíl•labs; 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmlmch p. 158; Dutton, 3460. 

454.19 

183r. 

Si sentís lo que yo siento 
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Autor: Anónis. 

Llengua: Castellà. Versificació: abca caac; o^tosíl- labs; 1 

cobla. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtml«ch: p. 158; Dutton, 3461. 

454.20 

183v. 

Pues no ae queréis hablar 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Veriifioaoió: abcdedfagc; 84848484; 1 cobla 

de 8. 

Bibliografia: Pedrell, Caialech: p. 156: Dutton, 3462. 

454.21 

184r. 

Mi dolor está encub. rto 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abba; octosíl•labs; 3-4. 

Bibliografia: Pedrell, Cttmlrch. p. 158; Dutton, 3464. 

454.22 

184r. 

Perdí mis amores 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versifioaoió: abcb dbedeb; hexasíl·labs; 4, 6. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmimch: p. 158; Dutton, 3465. 
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184v. 

Gentil caballero 

Autor: Anóni«. 

Llengua: Castellà. Versificació: aaba aca; hexasil·labs; 4, 

Bibliografia: Pedrell, Cztmlech: p. 158; Dutton, 3463. 

454.24 

184v. 

0 triste de mí que hará 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificado: abacd; octosíl-labs; 2-5. 

Bibliografia: Pedrell, Catmltch: p. 159; Dutton. 3466. 

454.25 

184v. 

Si no os huviera mirado 

Autor: Anònim; Compositor: Morales. 

Llengua: Castellà. Versificació: abb cdcee; 848 »14884; 3, 

Bibliografia. Pedrell, Catmlmch. p. 159; Dutton. 3r.;3. 

454.26 

185r. 

Llenos de lágrimas triates 

Autor: Anòt. m. 
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Llengua: Castellà. Versifioaoió: abbcd; octosíl·labs; 2-5. 

Bibliografia: Pedrell» Cmtmlvch: p. 158; Dutton, 348?. 

454.27 

188v. 

Tiempc bueno, tiewpo bueno 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abbe abba abba; octosí1•labs; 

3-4. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtalech: p, 159; Dutton, 1991. 

454.28 

189r. 

Encúbrase el mal que siento 

Autor: Anònim. 

Llengua: Castellà. Versificació: abbcd; 8 4 8 8 4; 2-5. 

Bibliografia: Pedrell, Cmtalech: p. 159-162, Dutton, 3468. 

454.29 

190r. 

Y la oi c i n t a dorada 

Autor: Anònis, 

llengua: Cas t e l l à . Versif ioaoió: abb cec; 876 888; 2-3. 

Bibl iografia: P e d r e l l . CmtaUch: p. 163; Dutton, 3469. 

454,30 
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18tv. 

Ay dime señora, cí 

Autor: Anónl», 

Llentfua: Castellà. Versificació: aaa bcbaacb; octosí1 -iabs, 3, 

2-7, 

Bibliografia: Pedrell, Cmtmtmch: p. '83; Dutton, 3470 V 2735. 
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12S Valori Màxim, Famosos hechos de ilustres varones antiguos 

is ben curiosa la problemàtica que Presenta aquest Ms., relativa a 

la seva datació. És un manuscrit incomplet i, per tant, sense co

lofó; la relligadura és posterior a la còpia, ccm també ho són els 

fulls de guarda (de paper ->lt diferent al del volum). Sn el full 

de guardes del davant hi ha una nota que dóna títol, nom del tra

ductor i data exacta de l'obra; aquesta nota és d'una mà que sem

bla del s. XVI i, per tant, bastant allunyada del moment d'elabo

ració del icnnuscrit, Potsfr és cert el que diu, però cap element 

pnssitivament comprovable del M". ens pot confirmar les dades ano

tades -100 anys o més després de copiar-se el còdex- potser 

extretes d'una altra font, o bé d'una part del mateix manuscrit 

feta malbé, però en aqueil moment a la vista del nostre informa

dor. 

Podem, evidentment, intentar datar el còdex per diversos mitjans; 

la lletra té trets de la gòtica bastarda, una mica arrodonida; el 

paper, que podria dir-nos molt, presenta, davant la inspecció di

recta, poques dades útils. La lletra és molt tupida i, per tant, 

les marques d'aigua, molt abundants i diverses, es veuen molt ma

lament, essent dues d'elles difícils d'identificar, mentre les al-
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tres sis no tenen cap d'idèntica en els repertoris de filigranes;1 

aquelles que més se'ls assemblen se situen en un arc cronològic 

que va del 1406 (la més antiga) al 1466 (la més tardana), concen

trant-se entre els anys 1426 i 1440. Si poguéssim trobar marques 

idèntiques, llavors podríem proposar al menys d'una data per a la 

còpia, 

El que crida l'atenció és que tots els catàlegs i repertoris han 

admès com a bona aquesta data,* amb l'agravant que aquesta nota 

dóna unes dades que són contradictòries. Es diu que el text és 

fet per manament del rcy en Pere, el 1411. En aquesta data cap 

rt:i de nom Pere es troba a tota la Península.* Més que proposar 

que sigui unp invenció el nom del rei o bé la data, és possible 

que sigui un error que hagi variat bé la data, bé el nom del rei. 

L'fcltre problema el posa l'autor de la traducció -sempre segons la 

nota de guardes-; se ns parla d'un Juan de Hinestrosa: «D. Juan 

de Hinestrosa su fiel criado y vassallo en ia muy noble ciudad de 

* S'ha emprat un cale de les marques d'aigua per a la 
comproveció. 

a Guía de la Biblioteca Central, p. 73 i B00ST3; en aquest 
darrer consta la fitxa com «personal inspection C. J. Concheff». 
En el fitxer d'investigadors de la Sala de Reserva no consta, però 
que C. J. Coneheff consultés el manuscrit. 

3 Pere IV el Cerimoniós viu entre 1319 i 1387 i és rei de 
1336 fins a la seva mort; Pere I el Cruel és rei entre 1360 i 1369 
i Pere de Catalunya, el Conestable de Portugal, regna entre 1463 i 
1466. Si fos datat segons l'era dei Cèsar, podria tractar-se de 
Pere el Cerimoniós, però res no ens diu el nostre informador si
el 1, o bé la seva font, fan referència a una o altra datació. 
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Sev*.ia». Bolgard només ens pari« d'una traducció castellana dels 

Morabilia de Valeri Maxim, feta l'any 1467, a Bruges pel coper ma

jor de Joan II d'Aragó, Hugo de Unies1 i publicada poc després 

[Saragossa, 1495] per Paulo Hurus. Aquet t manuscrit -si la nota 

és certa- és molt anterior. Amb aquest són tres els problemes que 

presenta: data, dedicatòria i traductor. Discutir-1 os va més en

llà del límit d'aquesta nota introductòria a la descripció. A 

l'apèndix d'estudis es fa una petita anàlisi de les dad»M qu« 

u'hmtt pogut aplegar sobre el prob 1 er i. 

S'ha d'anotar també que a l'inventari dels llibres de Gaspar Johan 

Sánchez Munyoz (Ms. 234 de la Biblioteca de Catalunya), apareix 

citat un llibre sota el. títol: «el Vailet io Maximo, de las 

ist or i as- escolAst icas , en romance.»* 

Ms. D18 

Descripció: 

Oliüi Palmases, 91; pergamí i paper an^ filigranes: 1.) Animal amb 

cua sentat (un lleó?), centrat en el foli, no es veu bé, eix ver

tical, 44 x 36 mm, f. 30. 2.) Carro amb dues rodes, centrada en el 

foli, eix vertical, 83 x 40 mm, f. 176, semblant a Briquet num. 

1 Bolgar, B. H. The Classical heritage anb his beneficiari
es , Cambridge, 1977 [1954], p. 456-457, cita aquesta com l'única 
traducció medieval castellana de l'obra. 

a Wittlin, «Les Ms. dito del 'papa Luna'*, p. 27, sense que 
en aquest article es relacioni la nota de l'inventari amb el Ms. 
518. 
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3523, documentada a Palera, 1406. 3.) Columna amb una creu amb 

boles, centrada an el foli, eix vertical, 85 x 25 dam, f. ?3, 

semblant a Briquet num. 4357, documentada a Perpinyà, 1425; 

Avinyó, 1426; Périgueux, 1429 i Rodes, 1432. 4.) Escut amb corona, 

creu i aos grifos, posat sobre dos cercles, centrat, paper poste

rior al volum, eix vertical, 80 x 40 am, foli de guardes. 5.) Mun

tanya de tres cims amb una creu, centrada en el foli, ©ix verti-

t*«l) 7b * 26 ma, f, 2, semblant a Briquet núms. 11702 i 11709, 

documentades totes dues a Pisa, la primera el 1440 i 1« MNgttft* »i 

1466. 6.) Sense identificar (lletra molt atapeïda, no os veu bé la 

marca), centrada en eJ foli, eix vertical, 40 x 50 mm (aprox.), f. 

195. 7. ) Conpàs o tena11es obertes, centrada en el foli, eix 

vertical, 48 x 32 mm, f. 152. 8.) Sense identificar (lletra molt 

atapeïda, no es veu la aarca), eentr̂ wia en el foli, eix vertical, 

45 x 35 mm (aprox.), f. 217. 

Folis totals: 231 • guardes en blanc; numeració moderna, a llapis, 

en el marge superior dret. Dimensions 255 x 185 ram; 1 cel., cai

xes: [28 • 178 • 51] x [25 • 128 4 32] mm * 175/178 x * 125/128 

mm; ± 30 línies per pàgina; primera línia escrita; reglura a punta 

seca; forats rodons als quatre angles de la caixa, que es veuen 

molt bé en els folis de pergamí. Entre els folis 1-2, i 15-16 ac

tuals s'han perdut folis. Excepte en el primer quadern, els folis 

centrals i exteriors sór de pergamí; sovint va un quadern dins 

d'un altre. Reclam horitzontal, centrat ©n el marge inferioi. 
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Enquadernació: ton*. á la teixa: c48 ! Hinestrcsa j hechos de 

baro ! Antigos .n.s. ¡ n.s. 1 91 ¡ 518», en tinta nafra i lletra 

gòtica. 

Ornaaentació: Caplletres en lila i veraell. Títols en vermell. 

Conservació: bona. 

Data: catàleg 3-2-1411 

Antics posseïdors: Pau Ignasi Dalmases i Sos (nort 1713), abans 

Nicolas de Mitane.* 

Folis obra: l-231v. 

Autor: Valer i Màxim* 

Títol: Famosos Hechos de Illustres Varones Antiguos, Griesos, 

Rósanos y Cartagine SOS 

Llengua: Castellà 

Traductor: Hinestrosa, Juan de* 

Prosa 

Irioipit 

Títol: [Foli de guardes, aab lletra posterior] «Famosos echos 

* Al foli Ir. en el narge superior dret diu: «Este libro es 
del Contador del rei ! Nicolas de dimane» 

• Foli Ir., al marge superior esquerre diu: «Valerio Maximo» 
amb la mateixa lletra qua dóna el nom de l'antic postdïdor. 

3 Segons la nota del "oli de guardes del davant. 
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d«» i llu*tres varones antiguos, griegos, ¡ romanos y carta

gineses, con notables ejemplos y historias ¡ por mandamiento 

del muy alto y esclarecido Sr. el Sr. rey don [ratllat 

«Philipe»] Pedro, escrivio el presente tratado D. Juan ¡ de 

riinestrosa su fiel criado y vassallo en la muy noble ciudad ! 

de Sevilla a 3 de febrero de .1411.» 

Ttxt: Ir. Capitulo primerc qu» fabla ! de Barro; lr-lv. 

porqti» el dicho ¡ "Panta era la diligencia; lv-lr. Titulo 

primero J çibdat grant obidiençia; 2v-3r. se adorzaiese ! solo 

vn poco el fuego 

Explicit: 230r.,1 qua] CODO nos 1 230r. [fi] tudos los 

cibdadanos; 230v-231r. que las huestes ¡ de aquestos dos her

manos; 231v.,1 en España con los çeltibiriones; 231v. antes 

salió a grant prouecho suyo ca los cartaginenssos [Incomplet] 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE £L MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guia de la Biblíoteca Central, p. 73 

1.2 Repertoris b" biogràfics 

B00ST3, 10 

3 ESTUDIS 

3.3 Sobre la traducció 

Riquer, M, de «Versions castellanes del Valeri Màxim d'Antoni 

Canals», Boletín ae la Sociedad CsstelIOT ense de Cultura, XVII, 

1936, p. 293-296 
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126 Sant Francesc, Cántico di Fíate Sole 

Un petit volum» ben relligat, amb una caligrafía molt menuda, 

apretada, una minúscula italiana molt reposada, amb trets de l'a

nomenada escriptura escolàstica, conté diversos textos en llatí, 

tots elis relacionats amb la vida i els fets de sant Francesc d'A-

sis, i inserit en un d'ells, el Cántico ái trate Sole, La impor

tancia d'aquesta obra, tant per a la historia de la literatura, 

com per a la de l'espiritualitat, com per a la mateixa orde fran

ciscana» ha atret l'atenció de nombrosos especialistes. 

J. M. Elizondo, en descriure un manuscrit de Dublin,* féu referèn

cia al Ms. de Barcelona siglant~lo Dal i en publicà la transcrip

ció, tot confrontant-lo a»nb altres dos Ms. Tetips després V. Bran

ca se n'ocupà, en treballar sobre les fons del poema, al voler 

establir el text crític i fer-ne un estudi bibliogràfic.5* Branca 

comenta que el volum de la Biblioteca Dalmases és una compilació 

parcial de textos com I'Speculum per feet ion is status fratum mino-

»"u», i la A< t us sanctorum soci or u» patris Francisci, potser pensa-

* «Descripción del Ms. franciscano de Dublín», tstudsos 
Franciscanos, XIII, 1915, p. 137 i ss.; XIV, 1916, p. 47-60 i 
altres. 

a Treball aparegut per primera vegada com «II Cántico di 
fr ate Sole: Studio del le fonti e testo critico*, Archivium 
Fmnciscanum Histor tcum, XLI, 1948, p. 3-87, editat després a 
Florència el 1950 amb el mateix títol. 
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da per a servei als predicadors. G. U. lertini insisteix en 

aquesta utilitat del Ms, i se'n fa ressò de la presencia d'algunes 

notes en català.1 Tot dins del »arc general d'un estudi sobre els 

manuscrits franciscans a Catalunya, Branca, que l'anomena Ms. de 

Barcelona, diu que el text del Cántica, que presenta nombroses va

riants pròpies, pertany al grup sud (de la Purciuncula). Per la 

seva banda, Bertini comenta les particularitats del Ms. de Barce

lona, i fa algunes matisacions sobre l'edició de Branca, cridant 

l'atenció sobre els treballs de L. Foseólo Benedetto* i, ultra una 

transcripció del text, publica el facsímil del manuscrit. També 

en paria M. Cassella, qui es detura a pler en comentar les rela

cions entre els manuscrits conservats d'aque.it poema. a més de 

reflexionar sobre la doctrina i la mística franciscanes.* Així 

doncs, és abundant la Mbl iograf ia dedicada al tema, i poc més al 

respecte es pot dir aquí, només destacar la bellesa del volum, en 

tota la seva simplicitat. 

Ms. 845 

Descripció: 

Olim Balitases, 181; paper, no es veuen marques d'aigua per l'a-

tapaïment de la lletra. 

1 Giovanni M. Bertini. «Entorn de la pietat afectiva a la 
Catalunya medieval», tstudis Romania , X, 1962, p. 155-171. 

"*• 1! Cántico di i rate Sole, Florència, 1941. 

3 M Cassella, «II Cántico delim creature», Studí Medieval i , 
XVI, 1943-1950, p. 102-134. 

http://aque.it


303 

Folis totals* 173 + I guarda en blanc; hi ha una numeració antiga 

al marge surerior dret, no es veu a tots els folis, en estar gui

llotinada, s'ha ratllat i substituït per una altra »és moderna; 

els folis 45v. , 46v. , 47-52, 163 són en blanc. Dimensions 135 x 

105 ma; 1 col., caixes: [7 • 109 • 19] x [15 • 75 • 15] mm; 24-27 

línies per pàgina; primera línia escrita; reglura a mina de ploa. 

Quaderns numerats al primer foli (primus, secundus, etc.). Reciña 

horitzontal, en el marge inferior, sense cap decoració. 

Enquadernació: en pergamí, bona A la teixa: «Notabilia de Vida 

S, Franciüci». 

Conservació: molt bona. 

Data: s. XV 

Antics posseïdors: Dalmases i Ros» Pau Ignasi 

Folis obra: l-173v. 

Autor: Diversos autors 

Títol: Notabilia vita S. Francisci 

Llengua: Llatí i italià 

Prosa i vers 

Incipi t 

Text: l r . [ fol i t a l l a t , amb notes poster iors al volum] Na 

Codina .31. f lor ins ; l r - l v , en Canals .x. florins ¡ [en 
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blanc]; 2v-3r. i Ilustrare cu« docuisti ¡ Om i potan 3 se 

Explicit: 172r.,l .ii, ponente« «ulísres; 172r. Cfi] dominus 

propriis; 172v-173r. de penis cupientes ! in remedio .l.i. 

ut; 173v. ,1 ex.'torta ilia qui; 173v. [fi] ex por t de senex. 

126.1 Cántico di frate Sol« 

Foli» obra: 114*. ,14 - 115r.,7. 

Autor: Francesc d'Asis [̂ ant] 

Títol: [Cántico di frate Sol© / Cántico dalle creature] 

Llengua: Italià 

Vers 

Incipit 

Text: 114v. ,14 Altíssim« omnipotente bon segnore tue sono le 

laud» la gloría ! e 1*añore 

Explicit: 115r. © seruíti a luy cu» grand hu»ilJ***e 

BIBLIOGRAFÍA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MAHUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guia da la Biblioteca Central, p. 79 

2 EDICIONS 

2.1 Del manuscrit 

Cassella, M. , €ll Cartico delle creature. Testo critico © fonda-

menti di pensiero», Studi Hadimvali, XVI, 1943-1950, p. 102-134 

Elizondo, José Maria de, «Franciseanisao. Descripción del nanus-
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crito franciscano da Dublin {•Franciscan Library, Merchants 

Quay*?», Estudios Franciscanos, XIII, 1915, p. 49-60 

Elizondo, José Maria do, «Franciscanismo. Descripción d?l manus

crito franciscano d© Dublin ('Franciscan Library, Merchants' 

Quay*) II», £studíos Franciscanos» XIV, 1916, p. 47-60 

3 ISTUPIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

Branca, Vittorio, 11 'Cántico di Fr at» Sola'. Studio dril* fonti 

a tasto critico, Firenze» 1950 

Elizondo, José Maria de, «Franc iscanismo. Descripción del manus

crito franciscano d© Dublín ('Franciscan Library, Merchants 

Quay*)», Fstudtos franciscanos, XIII, 1915, p. 49-60 

Elizondo, José Maria de, «Franciscanismo Descripción del manus

crito franciscano de Dublin ('Franciscan Library, Merchants' 

Quay') II», Estudios Franciscanos, XIV, 1916» p. 4?~60 

3.2 Sobre l'obra 

Foseólo Benedetto, L,, 11 Cántico éi Frat* Sola, Fíren2e, 1941 

Sabatelli, Gi 8CQ1BÖ i «Studi recenti sul 'Cántico di Frate Sole*», 

Archivium Franciscanum Historicum, LI, 1956, p. 1-24 

Spitzer, Leo, «Nuove considerazioni sul 'Cántico'», Conviviu*, 

III, 1955, p. 257-270 
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127 Libro de la comunidad de Teruel 

Aquest és un tipie llibre de gran format, amb bona lletra, discre

tament decorat, destinat a ésser el custodi dels drets adquirits 

per una comunitat, en aquest cas la de Terol. Es barregen textea 

en Unti amb d'altres ©n aragonès, i el seu valor literari <% nul. 

Ens interessa pel que fa a la llengua, i també pot áHHWt* útil p*r 

1'Índex onomàstic que conté, fet ja al s. XVII. 11 darrer docu

ment amb la lletra més antiga és de 1436 i ©1 primer d» la mos 

moderna de 1013. Si aquesta còpia ós realment del s. XV ha d'és

ser bastant tardana, pel tipus de lletra. El fet que no apereixi 

al B0GST3, ni se*n tingui més referència que la que es fa a la 

Guim de im Biblioteca Central,* convida a fer-li un lloc en en 

present repertori. 

Ms. 707 

Descripció: 

Olim Caxon 40, nQ 634; paper amb filigranes: l.) Sirena sobre les 

inicials M i T, tallada pel plec» eix horitsontal» 80 x 70 mm 

(aprox.), f. 94, semblant a Briquet num. 13876, documentada a Ge

nes, 1547.» 

1 Pàgina 82. 

• Aquesta filigrana pertany als darrers ful^s, afegits ja al 
s. XVII. 
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Folis totals: 99, numeració antiga ©n xifres aràbigues, en ©1 

»arge superior dret, ha errat al f. 80, que numera 90, i segueix 

així. Modernament s'ha corregiu a llapis; els felis 9lr-93v. són 

en blanc. Dimensions 280 x 210 mm; 1 col.. caixes: [35 + 2D5 + 

45] x (40 • 76 • 34] mm (foli 3); t 31 línies per pagina» primera 

línia escrita; reglura a aína de plom, forats rodons. El darrer 

quadern de lletra antiga acaba al foli 93v. (en blanc), i el qua

dern següent porta una filigrana del s. XVI, No s'hi veuen 

rec 1 aas, 

Enquadernació: En pergamí doblat que tomba sobre el davant, amb 

dos reforços cosits en el llom, les dues peces que tanquen el vo

lum porten brodats en verd formant dues estrelles de vuit puntes. 

Ornamentació: Foli lr dibuix d'un escut. 

Conservació: bona. 

Data: còpia d. 1436, catàleg s. XV 

antics posseïdors: Diverses proves de ploma parlen d'antics pos

seïdors o bé persones qu^ el consultaren: Bassilio Garcés, 

estudiant, Ipolita Domínguez i Miguel Joan Garcés, notari 

Folis obra: lr-99r. 

Autor: Anònim 

Titol: Libro de la comunidad de Teruel 
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Llengua: Aragonès 1 llatí 

Prosa 

Ineipit 

Text: Ir. Libro de la comunidad ! de Teruel; lr-'·v. dicha 

comunidad ! Del r«.y dor. Jayme; lv-2r. die I anno prefixis ! 

A*questi es transllat; 2v-3r, de las ditas cabanas aqueste ! 

no havia acostumbrado 

Explicit: 98r.,l Sententia dada por el adelantado; 98r. [fi] del 

borregatge a cartas .28.; 98v-99r. por parte de la comunidad 

.73. ; Confirmación de muchos; 99r. [fi] de Teruel d# la part 

otra a cartas ,90. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL hAMUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Buím dm la Bibliotmcm Cmntrmí, p. 82 

* * * 

#27.1 Libro de la comunidad de Teruel 

Foils obra: lr-90v. 

Autor: Anònim 

Títol: Libro de la comunidad de Teruel 

Llengua: aragonès i llatí 

Prosa 
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Inoípit 

Tftol: Ir Libro d« 1» comunidad ! d© Toruel ©r. ©1 qual estan 

co¡piados ouchos privilegi¡os atorgades por los sere¡nissirnos 

señores reyes de ¡ Aragon a dicha comunidad 

Text: lv. Del rey don Jayme ! Nouerint vnivers is (...) anno 

prefixi»; 2r. ¿"quest i ©i transí]at bien • fielment saleado 

Explicit: OOv. ha donat ©n lo dit dret sino tofN p*r lo dit 

capitol 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRATIA SOBRE SL MANUSCRIT 

1,1 Catàlegs d© la Biblioteca 

Guim d# la Biblloteca Ctntrml, p. 82 
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•28 Ifidl Roaà, Regiment d« prínoeps. Versos en oastellà 

Ester davant d't bell aanu&erlt destinat a conservar una obra en 

català, un nanuscrit en foli» de lletra i confecció acuiades, que 

al darrera deixi uns folis de guardes en blanc, i són aquests 

fulls els que, algun teaps després del 1411, s'aprofitaren per co

piar uns poes versos en castellà. La lletra, cursiva ràpida, però 

clara, és en la seva proporció, tlpicaaent de la Corona d Aragó, i 

tant podria ésser de finals s. XIV coa de finals s. XV, ja que és 

un tipus de caligrafía que canvia poquissia. 

lis versos que ara ens ocupen no estan reflexats al catàleg de la 

Secció de Manuscrits,1 ni taapoc posseïen cap fitxa a la Sala de 

Reserva; essent P. K. Cátedra qui els tragué a la llua i els edi

tà, per la qual cosa no apareixen en cap repertori de literatura 

•edieval anterior al 1983. 

Ms. 739 

Descripció: 

Pergaai i paper aab filigranes: 1.) Unicorni (cap), eix vertical, 

65 x 60 BB, f. 134. Diversa de totes les reproduïdes per Briquet. 

S'acosta a la recollida per Piocard, III, 1084, docuaentada f. 

Buím dm im Bibliatmc* Cmntrml, o. 83. 



Arañen» 138? » 

Folis totals: 1-134, numeració antiga et» xifres roaane«; s'han 

foliat modernament, ©í. 133v. coi 130 (en el «arg© superior esquer-

re> i el 134r. com 140 <©n ©1 »arg© superior dret), sens© tocar la 

numeració antiga del manuscrit. Dimensions 364 x 273 mm; 1 col., 

caixes: [50 * 248 +66] x (31 • 190 * 52] na; forats rectes en el 

marge dret. Folis inicial i medial dels quaderns «»n pergaraí, els 

altres de paper; no hi ha restes de numeració de quaderns. Reclam 

horitzontal, centrat en el marg© inferior i decorat amb dibuixos 

caligrafíes amb la mateixa tinta aab detalls adés verds adés ver

mells. 

Enquadernació: tn pell. A la teixa: «Regiment ! de prince[ps] ! 

M. S. ! de 1411» 

Ornamentació: Orles a diverses tintes» sense massa detall. Caplle

tres a diverses ti.itee. Al contrallom: «Regiment de príncep»» 

Conservació: bona. 

Cata: còpia de 1411 

Folis obra: l~134r. 

1 Piccard, MmMM*rt*ichmn Fmbmltimr». Grmif-Drmchm-Einhorn, 
Stutgart» 1980. 
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Autor: Egidi Roma 

Titol: Regiment die prínceps 

Llengua: Català 

Antio poateïdor: Ferran de Sogarra 

Prosa (»* Regiment), poesia (els versos castellans) 

Xnoipit 

faxt: lr. A*l seu especial senyor; lr-lv en lo present libre 

! ̂ ue que la aesura; lv-2r. sia grossera e figural ! Capitol 

.ii. qual es l'orde; 2v-3r. con lo Rey ! no es dit hau#r 

Explicit: 132r. , 1 Pol i th i easiest viure; 132r. ffi] per cas o fortu

na; 132v, [fi] aquests .vi. ; ue*»s p#r un uent dammt libre 

es partit .i. capítols .xvii. [Colofó] Qui seripsit scribat 

sempre (...) anno doaini ,meceexi, die septino Mensis fabrua-

rii (...) Deo grafías Am»«; 133v. Ca) D«xo con mi voluntat; 

133v.(a)-(b) pueda venir ! vuestras angustias; 133v.(b)-

134r. (a) aas por buenas ¡ ni querer nunca; 134r. [fi] gentil 

dama partir 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guía éw la Biblioteca Central, p. 83 

^p 9tm- iws 
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FOMMS 

730.1 

133v. ( a ) - 134r. (a)* Rúbrica: Cobles 

Dexo con mi voluntat 

Autor: toonin 

Llengua: Castalla 

Vtriifioaoió: octoaíl·laba abbacdccd 11-9 (a la cinquena cobla li 

«ariquen cioa v e r s o s ) 

Idio ló: Cátadrai Pommmw cmstmlJmnot, p, 69-73 

739.2 

134r. (a) 

Mi querer nunca se »parte 

Autor: Anónin 

Llengua: castellà 

Versificació: octosíl·labs (menys el darrer vers que té quatre 

síl·labes) abbbs abaab abbac 

tdiüió: Cátedra, Potmms cmstellmnof, p, 73-74 

739.3 

134r.(a) 

Muy gran pena hi dolor 

Autor: Anònim 

Llengua: castellà 

Versificació: octosíl·labs, aos versos, ab. 

1 No respecta les caixes del volufc. 



üdioió: Cátedra, Poemms cmstellmnos, p. 74 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIlTwIOaRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de I* Biblioteca 

Guim d* Im Biblioteca Central, p, 83a 

2 EDICIONS 

2.1 Del manuscrit 

P. M. Cátedra, Poemas castellanos, p, 68-'<»4 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

P. M. Cátedra, Poemas castellano*, r, xiv 

* * * 

* Mo recull la presencia d'aquests versos. 
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129 Triste deleitación 

Amb Trift» deleitaciot, topen anb una novel·la composta per un 

autor català, con ho declaren contínuament el lèxic i les formes 

sintàctiques emprades» que té que veure anb els temes i les formes 

de la novel·la sentimental castellana, que té per rigorosa conten-

porania. La lletra té les característiques de la documental, 

caligráfica i acurada, típica de la Corona d'Aragó, molt regular i 

proporcionada. 

Estem davant d'una obra conservada en manuscrit únic. Del seu au

tor saben ben poca cosa. Recentment E. M. Qei·li s'ha ocupat d'e

ditar el text.1 Abans, Massó i Torrents n'haviu donat notícia, 

descrivint el seu contingut,* i Martí de líqaer havia publicat un 

estudi,"3 tot prometent-ne l'edició. En el seu treball proposà coa 

a dates de coaposició del text els anys 1458 a 146?, a partir de 

referències internee. També aventurà que l'autor amagat darrere 

de les inicials FDáC podria ésser fra Artal d© Claramur.t, en 

aquell temps comendador de la Guàrdia, però aquesta hipòtesi, 

1 Triste daleytaçion. A» Ahoriywous Fifteenth Century Casti-
lian Romanem, <Ed. i Michael Gerli), Washington, 1982. 

* J. Massó Torrents, l'antiga escola poètica c'm Barcelona, 
Barcelona, 1922, p. 76. 

3 M. de Riquer, «Trist* éeleytaçion, novela castellana del 
s. XV», Revista ¿# Filología Española, 40, 1956, p. 33-6$. 
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malgrat que era suggestiva, no tenia »és suport que la coincidèn

cia de les inicials. Massó, per la seva banda, havia suggerit que 

l'autor podia relacionar-se amb la cort del príncep de Viana. 

Tenia una altra referència al manuscrit, i és la que féu de passa

da Pedro Bach i Rita en la seva edició de les obres de Torroella,* 

ja que a Tritte deleitación <?s citen verso« del Hmldezir d» /•# 

donms d'en Torroella. 

Ms. 770 

Desoripoió: 

Paper amb filigranes: 1.) Columna amb una creu, tallada pel plec 

del paper, ©ix horitzontal, 70 x 20 na, similar a les recollides 

per Briquet amb els núns. 4361, documentada a Narbona, 1488 i al 

Midi de França, 1494; 4362, a Carpentras el 1523 i, 4363 documen

tada a Gex el 1465. Semblant també a la num. 1401 de Valls Subirá 

documentada a Vic, el 1432. 

Folis totals: II • 198 • V, numeració moderna, a llapis. Al fol. 

v'v. en llapis violeta diu: «II fol. 125 es repetit i manca el fol. 

188», però la numeració actual no deixa veure res d'això; els 

folis lv-2v. són on blanc. Dimensions 215 x 145 mm; 1 col., 

caixes: [30 130 * 55] x [20 • 80 + 45] mm (foli 16); 19-20 línies 

per pagina; primera línia escrita; reglura a ploma; forats rodons, 

* P, Bach i lita, The Mork* of P. Torr orni Im, New York» 1930, 
p. 16-17. 
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als angles de le* caixes. Reclam vertical, en el margo inferior 

dret, envoltat d'un traç de tinta i molt enganxat al plec del 

volum. 

Enquadernada: En cuir, decorada amb la flor de lis, restes de 

rejmssat i de ia tanca en metall. 

Ornamentació: s'ha deixat en blanc l'espai dedicat a caplletres. 

Conservado: bona, però una mica afectat per la humitat i menjat 

pels insectes. 

Data: s. XV 2/2 

Folis obra: 1-195/. 

Autor: 11 desconegut autor respon a les inicials F.A.D.C.* 

Títol: Triste deleytaçion 

Llengua: Castellà i català 

Prosa i Vers 

Incipit 

Títol: 3r. Comiença el prólogo del libro * llamado triste 

deleytaçión fecho por ! F. A.D. C. ¡ 

Pròleg: 3r. [V]*enido a conocimiento mió; 3r~3v. que ellos 

obedeciendo amor procurando; 3v. ~4r querida por nueva J 

* Sobre la identitat de 1*autor» vegeu l'edició de Gerli 
citada, p. vil. 
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fantasia le fuesen; 4v~Sr. sienten y los que ! cautelosa y 

finamente; 6r. [fi pròleg] fuera foreado quedar I vanaglo

rioso 

Text*. 6r. My coraeon gozoso y triste de aquella ¡ nueua 

vista por el pensamiento 

Explicit: 194^. , 1 En ate triunfo d'amores, 194r. [fi] tal son 

sigian; 194v~195r. me fizo seguir ! ffasta el presenta; 

195v.,1 pues sabes que ni valer; 195v. [fi] con entero 

coBplittiento ¡ ff, 

Notes: In el foli Ir, [guarda numerada en xifres aràbigues] hi ha 

un text ft ploma: *Si exi fos cert (...) aquella li comunique.» 

BIBLIOGRAFÍA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

11 Catàlegs de la Biblioteca 

Guim d» la Bibllotmca Central, p. 84 

1.2 Repertoris bibliògrafios 

B00ST3, 11 

2 EDICIONS 

2.1 Del manuscrit 

Anònim, Tritt» émlmytmçipn. Am Anonymous Fifteenth Century Casti-

lian Romane», (Id. E. Michael Gerli), Washington, 1982 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre cl manuscrit 

Anònim» Trist» émlmytmçton. An Anonymous Fiftmmnth Cmntury Casti-



319 

lian Romanem, (Ed. S. Nicliael (lerli), Washington, 1982 

Masse Torrents, J. l'matíç* mscolm poètica ém Bat caloña, Barcelo

na, 1922, p. 76. 

Riquer, M. de, «Triste de)©ytacion, novela castellana del s. XV», 

ñaviita da Filología Española, 40, 1956, p. 33-65 
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830 Llibre dols repartitents d'Oriola 

De nou un text. que té un valor «és històric que no pas literari, 

un llibre de repartiments Je la terra, aquesta vegada relatiu a la 

vila d'Oriola Potser la seva importància documental és que re

cull noms de nombroses persones que visqueren als volts dei 1310. 

Segons el criteri exposat abans, en parlar del llibre de Terol, 

també aquest volum, malgrat el seu caire històrieo-administratiu, 

té un lloc al present repertori. Prova d'aquest interès és un 

recent treball que estudia ï'origen dels repobladors d'Oriola.1 

En el s, XVII s'hí afegiren Ics taules, al mateix temps que es 

realitzà la relligadura actual. 

Ma. 771 

Descripció: 

Pergamí. Folis totals: I + 83 • I, numeració antiga en xifres 

aràbigues, dea del primer foli del text; modernament s'ha ratllat 

i la foliació moderna, a llapis, considera -1- el primer foli de 

guardes en blanc. Les columnes del text estan numerades en ver

mell; els folis 1, 3v., 77v. i 83v. són en blanc. Dimensions 413 

x 270 mm; 2 col., caixes: [42 • 280 • 91] x [30 • 101.5.5.07 • 23] 

1 M. Teresa Ferrer Mallol, «Toponimia medieval d'Oriola», en 
ftíscml 'lànt* é"hommnmt§9 a Enric Ñommu-Ñttf (Ed. Albert Manent i 
Joan Veny), Barcelona, 1988» I I , p. 105-211. 
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IM (foli 6); 50 línies per pàgina; primera línia on blanc; reglura 

a punta seca; forats rodons en el «arge dret del foli» fets sobre 

el costat carn sembla que full per full» fora de la caixa d'es

criptura. Quaderns formats normalment per binions, CPCC; entre 

oïs antics folis 67 i 72 se n'han perdut quatre, però la numeració 

moderna segueix ignorant la llacuna. Reel oms de dos tipus: un 

d'horitzontal al marge inferior dret i un altre de centrat, en po~ 

aiciö vertical, emmarcat per un traç de tinta i adornat amb notius 

florals a tinta normal i tinta vermella. 

Enquadernació: Pell sobre fusta del s. XVII, en mal estat. Els 

insectes s'han menjat part de la fusta suport. Hi ha restes de 

les dues tanques de met&ll que el tancaven. 

Ornamentació: Una caplletra, al foli 2, serveix d'orla. El foli 4 

té també orla. Caplletres en blau, vermell í negre amb dibuixos 

geomètrics, caligrafíes í vegetals. Al peu del foli 4 hi ha di

buixats dos ocells. 

Conservació: Molt bona. 

Data: catàleg s. XIV 

Folis obra: l-83r. 

Autor: Anònim 

Títol: Llibre dels repartiments de la ciutat d'Oriola 

Llengua: Aragonès i català 
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Data creació: 4-9-1310/1314 

Prosa 

Inoipit 

Títol: lr. Llbr? dels reparti¡ments dels venins de la molt 

noble ! y leal e insigne ! ciutat de Oriola ! fets per los 

sserenissims ¡ reys dt» áragó ¡ quan la conquista ¡ t»ra 1310 

[lletra poster i 3**] 

Text: 2r.(a) I*°n Dei w*»inm asen. Era de mill ! cec • dies 

annos, dominego ! quatro dias de setembre quan ¡do nos, Garcia 

Domingues; 2r. (a)~2r. (b) pora ©ndreeir todas ! estas cosas; 

2r.(b)-2v.(a) como ellos son ¡ igualados en esta; 2v.(b)— 

3r.(a) qu» este orldinamiento sopredicho* 

Explicit: 82r.(a),l Togores; 82r.(b),l Torner; 82r.(c),l Tudela; 

82v. Partidas del termino; 83r. Particiones y otrar cosas; 

83r. [£i] cavalleros a su costa a la conquista (...) D. 

Manuel, quatro 

Notes: L'any 1618 s'hi afegiren taules dels personatges citats en 

les particions. Aquestes taules ocupen les folis 78r-83r, que 

quedaven en blanc. 

1 En el marge superior del foli 2 recte, hi ha l'anotació 
següent: «Ei.to corresponde a la col. 90 y a la col. 154, porque en 
conseqüència de ¡ estas ordinaciones don Enrique Peres adelantado 
y los í otros qo» allí se nombra» hisieren particiones de las 
posnelssiones de los absentas» i amb una altra tinta s'hi afegeix: 
«Erat» 1310 alios en 4 de setiembre» i encara, arb tinta més fluida 
«1272». 
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BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MAKUSCRIT 

1.1 Catàleg i de la Biblioteor 

Guim ém im Biblioteca Central, p. 84 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuaorit. 

Ferrer Hallol, M, T. «Toponimia medieval d'Oriola», en Miscml-ià-

nsm d'h0mmnmt§* a Enr te /tomeu-Re y (id. Albert Manent i Joan Veny), 

Barcelona, 1988, II, p. 195-211 

130.1 Llibre del repartiment d'Oriola 

Foli« obra: 2r-7?r. 

Autor: Anóni» 

Títol: Llibre del repartiment d'Oriol« 

Llengua: Aragonès 

Prosa 

Inoipit 

Titol: Ir, Libre dels reparti i ments deli veins ¡ de la molt 

noble ! y leal e insigne ¡ ciutat de Oriola 

Pròleg: 2r. (a) I"»n Dei mmán» am»» (...) 3r. (a) y poner alo 

seello colgado 

text: 4r.(a) t'·ea guisa fue fecha la primera parStieion de 
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Oriuola 

Explicit: 77r.(b) .ix. dies d© deembre anno domini m.ccc.xiiiv ! 

Partidores* ! Ferrando Marrades. Pere Masquefa (...) It aço 

atorga Barberan Vidal compagnon ! en la partición 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI KL MANUSCRIT 

1.1 Catàleg» do la Biblioteca 

Guim de im Biblioteca Central, p. 84 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobro el manuscrit 

Ferrer Mallol, M T «Toponinia «edieval d'Oriola», en Miscel·là

nia d homenatge a ínnc Ñomeu-Ñey (Ed. Albe-t Manent i Joan Veny), 

B&rcelona, 1038, II, p, 195-211 

* «Partidor©«» és yna nota interíinial posterior. 
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131 Leonardo Bruni» Vita di Tulio, Vita di Sartorio. Petrarca, 

Itinerario. 

D'Itàlia ens han arribat preciosos manuscrits en pergamí, delica

dament decorats, amb una lletra magnifica, con aquest, que té les 

caplletres curiosament il·luminades i que al primer foli presenta 

una orla amb motius vegetals i centrat al peu, un escut, is un 

manuscrit humanista -jue contt- tres traduccions molt interessants: 

dues de PIuiarc, fetes per Leonardo Bruni i una anónima del 

Itinerar 10 Siriaco, de Francisco Petrarca. El text ha patit molt 

per efecte de les humitats; la part inferior dels folis se'n 

ressent i de vegades no es distingeix bé. 

D*aquestes tres obres, la de Petrarca originalment estava redac

tada llati, però les altres dues provenen de la versió llatina que 

el mateix Bruni radactà sobre l'original grec de Plutarc 

La Vita di Julio, fou imprese el 1804 a Paraa, sobre un manuscrit 

italià, en el qual es diu qua fou fet a instàncies de Muño Guz

men.1 Ees de tot això apareix al manuscrit d© Barcelona, però, 

1 Ludwig Bertalot, a «Zur Bibliographie des Leonardus Bru-
nus Aretinus», Quellen und For schung»n auf Itml lettischen Mr chiven 
und Bibliotheken, XXVIII, 1937, p. 273-274, fa esment tant del ma
nuscrit de Barcelona que ens ocupa com d'altres quatre còdexs, i 
reprodueix el colofó del d© Milà: «Finisc© la vita di Marco Tullio 
Cicerone: Secondo la composition© di Messer Lionardo Darezo: Facta 
di latina volgare florentino •» petition« del magnifico huomo mes-
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contrastada l'edició amb el nanutcrit, les variants presents són 

ben poques, 

II text llatí de l'itinerario està editat,' però no s'ha pogut 

localitzar cap edició de la traducció italiana. 

(98 « *$ TP O 

Descripció: 

Pergamí, Folis totals: II (modernesí + 95, sense rectes de nume

ració antiga, foliació moderna a llapis, en el marge superior dret 

en xifres aràbigues. Dimensions 205 x 135 mm; 1 col., caixes: [28 

• 132 • 45] x [25 + 70 + 40] mm; i 24 línies per pàgina; primera 

liria escrita; reglura a punta jeca. Generalment el pergamí 

apareix CPCC. Eeclam horitzontal, en el marge inferior dret. 

sense decorar. 

Enquadernació: pell en bon estat. A la t eixa: *Mss. ! Italian i ! 

M ! Arezio ¡ e ¡ Petrarca» 

Ornamentació: Orles als folis lr. í 46r. Caplletres miniades. 

ser nugnio hispagnuolo. M cec lvíii. 1. de colle. scrípsit.» 

1 Lumbroso» Gíaeomo» «La guida eompílata dal Petrarca ad uso 
d'un pellegrino*, en Hemvrie itmlimne ami ftuo» tempo mntico, 
Torino, 1889, p, 16-49, 
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Conservado: algun« fragments borrosos i diversos folis restau

rats «ab paper. 

Antio» posseïdors: Biblioteca dels reis d*Ara*ó a Nàpols 

Data: catàleg s. XV 

Folis Pbrs: l~85r. 

Autor: Diversos autors 

Lle._ .-. ítali*. 

Prosa 

Incipit 

Text: lr. Incosdncía il proenio di seser ,' Lionardo d'Arezo; 

lr-lv. 9 meco sdegnai [che] ¡ a questo huoao le letre; lv-2r. 

natura diüberaltione e digewtione; 2v-3r. Scipion© * 

s'errano ¡ non aiolto poi 

Explicit: 94r.,1 [t]© uel decto sanza dubio; 94r. [fi] [no so] 

pur grande;1 94v~95r, questi speetaooli ¡ • questo itinera

rio, 95r, [fi] Francesco Petrarca posta fiorentino 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guia de la Biblioteca Central, p. 91 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

Bertalot, Ludwig» «Zur Bibliographie des Leonardus Brunus Areti-

* A pene» es llegeix. 
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nus», 6tíi#iJ#> tmé #"©r*cínfii#»i» «u* ïtmtímniMckmn Archiven uné 

Bibiíothmkm, XXVIII» 193?, p . 26S-285 

dfa • • • Á 

131.1 Vita di Tul i* 

Folia obra: l~43v, 

Autor: Bruni d'Arezzo, Leonardo 

Titel: Vita di Tulio [Cicero novo] 

Lloiitfua: Italia 

Data creació: c. 1416 

Prosa 

Incipit 

Títol: Ir. Inconincia il proe»io di aeser ! Lionardo d'Arezzo 

riel la vita i di Tulio dn Ivi coaponta 

Pròiag: Ir. E"ssendo io poco teapo • otioso # desiderendo 

leg!gere (...) 2r. in questo nedossiao [superato] 

Text: 2r. Vita di Tulio composta da ! Meser Lionardo d'Arezzo 

[2v.] L"a faniglia de Tuilii la quale di poi ¡ prese il 

sopranoae di Cicerone 

Explicit: 43v. ene»ici di Cicerone in miseria finalmente ¡ con 

infamia perirono ¡ finis 

BIBLIOGRAFIA 

i BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 



1.1 Catàleg« d« 1» Biblioteoa 

Buim t/9 I* Bibliatmr* Cmntrml, p, §1 

1.3 a l tre« nanusorit« que oontenen l'obra 

Baron, H, L.B. Armntina. Humsr>ï9ti*ch-philo*ophi*rhm Schriften 

mit minmr Chronologim mminmr Umrkm untí Brimfm, Leipzig-Berlin, 

1928 

2 EDICIONS 

2.2 De l'obra ( fe tea sobre a l tre« i iuiuacritr) 

Bruni, Leonardo, Opmrm mtarichm, ( i d . B. Santini e C. Pi Pierro) , 

Città di Caste l ló , 1814-1920* 

Bruni, Leonardo (l*Arentino), Vitm di Cicmranm (mcrittm tí* Hmmmmr 

Lionmrtía Bruno Armtino}, Par«af 1804 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre e l manuscrit 

Baron, H, L. B. Armntino. Hummnimtimch-philomophimchm Schriftmn 

mit »iiwr Chrorologim mminmr Umrkm untí Brimfm, Leipzig-Berl in, 

1926, ?. 163-164, p. 164, fa essent a la versió i ta l iana 

Baron, H., cForschungen üb«r L. B. á. l i n e irwiderung», Archiv 

für Kulturgm»chichtm, XXII, 1931, p. 352-371 

Beck, F. , Stutíimn zur Lianmrtía Bruni, Berlin i Leipzig, 1912 

Bertalot, Ludwig, «Forschunge Über Leonardo Bruni Arentina», 

Archivum Rommnicum, XV, 1931, p. 284-323 

3.2 Sobre l'obra 

Bertalot, Ludwig, «Zur Bibliographie dea Leonardus Brunue Areti-

nus>, Qumllmn und Formchungmn mum Its limnimchmn Archívmn untí 

*• No s'h« pogut conprovar directament aquesta edició. 
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Bibíiethmkmn, XXVIÏI, 1937, p. 2S8-285 

Hoodward, W. H.» Vittorino ém Fmltrm and other hummnist educators, 

New York» 19S3 

831.2 Vita di Sertorio 

Folis obra: 44 70v 

Autor: Bruni d'Arezzo, Leonardo 

Títol: Vita di Sertorio 

Llengua: Italià 

Data creació: c. 1420-1423 

Pro^a 

Incipit 

Títol: 44r, Proemio di meser Lionardo d'A!rezo neila vita di 

Sertorio ¡ da Ivi tradocta 

Pròleg: 44r. P o credo caris^imo Ari! ton i o que ti sia gia 

intertienuto (...) 45 v. no ei uogliamo uedremo oil i mai 

mani festa¡mento 

Text: 46r Vita di Ser¡torio tradocta da »©ser Lionardo ¡ E* 

no« e forte di marauigliarsi le cojse humane 

Explicit: 70v. povero e dolente in una certa villa di barbari. ¡ 

Finis 

1 BIBLIOGRAFIA S03RE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 
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Guia dm Im Bitlzotecm Central, p. 91 

2 EDICIONS 

2.2 Do l'obra (fotos sobro litres oanuscrits) 

Bruni, Leonardo, Opmrm storichm, (M. i. Santini © C. Di Fierro), 

Città di Castelló, 1914-1920» 

3 ESTUDIS 

3.1 Sobre el manuscrit 

Baron» H, L. B. Arentina. Humanistísch-phiíosophisrhe Schriften 

mit miner Cht >nologie seiner Merke und Briefe, L„ipEig~Berlin, 

1928, p. 167; no fa referència a la versió italiana 

Baron, H., «Forschungen über L, B. A. Eine Erwiderung», Archiv 

für Kulturgeschichte, XXII, 1932, p. 352-371 

Beck, F, , Studien zur Lionardo Brum, Berlin i Leipzig, 1912 

Berta*iot, Ludwig, «Forschunge über Leonardo Bruni Arentino», 

Archivum kammntcum, XV, 1931, p. 284-323 

3.2 Sobre l'obra 

Bertalot, Ludwig, «Zur Bibliographie des Leonardus Brunus Areti-

nus», Quellen und Forschungen mus Italienischen Archiven und 

Bibliotheken, XXVIII, 1937, p. 26Ö-265 

Hoodward, W. H,, Vittorino dm Feltre and other humanist educators, 

New York, 1963 

131.3 Viaggio di Terra Sancta 

1 No s'ha pogut eoapruvar directament aquesta edició. 
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Fol it otar«: 71-iSr. 

Autor: Petrarca. Francesco 

Traductor: Anón im 

Títol: Viaggio di Terra Sancta [Itinerario Siriaco] 

Dadioat a: Giovanni di Mandello1 

Llengua' Italià 

Data creació: 13S8 

Prosa 

Incipit 

Títol: lr. Proemio di meser Francesco ¡ Petrarca nel Itinera

rio di ! Gierusalem© 

Pròleg: 7Ir. IPade volto í fini de le ! cos© rispondono a 

modo della I speranza (...) 73r. disideriaoo gia ritornevole 

Text: 73r. Itinerario di (.../ del viagio J di Jerusaleie 

san ete r73v] T*va domandi, adunque o óptimo Antonio, ¡ perche 

tu non puoi auere per coapagno 

Explicit: 94v. ritornerai piu amaéstrate e piu sancto per questi 

spectacoli ! t05r.] e questo itinerario essendoti guida. Qui 

! e compiuto lo itinerario di Bessere Francesco Petrarca p^e-

ta florentino. 

1 Segons diuen alguns manuscrits, fou aquest cavaller mila
nès qui demanà a Petrarca que l'acompanyés ©n el s©u pelegrinatge 
a Terra Santa {veg«u Lumbroso «La guida compilata dal Petrarca cd 
uso d'un pellegrino», en Mmmorim italiane del buen tempo mntico, 
Torino, 188§, ©. 18-4f i 1. Amaturo» Petr*rcm, p. i 14), però aquí 
apareix un «óptimo Antonio». 
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BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFÍA SOBRE EL KANUSCSIT 

1.1 Catalogs de la Biblioteca 

úuia ém la ttibliotmca Cmntral, p, fl 

2 EDICIONS 

2.3 Altre« edloioai 

D«l text llatí: Lunbroso, Giacomo, «La guida coppilata dal 

Petrarca ad uso d'un pollegrino», en Hmwarim ítalianm dml buon 

tmmpo »utico, Torino, 1889, p. 1S-49 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobrb l'obra 

Aaaturo, Eaffaele, Petrarca, Laterza. 1981 [1971], p. 113-114. 

Lunbroso, Giacomo, «La guida compi lata dal Petrarca ad uso d'un 

pellegrino», en Mmmorxm italians dml buttn tmmpo antico, Torino» 

1889, p, 16-49 
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132 Visión delectable 

D.versos manuscrits recullen aquesta obra pedt^ògica, dedicada per 

l'autor al tutor del príncep de Viana, Entre els que Simón Diaa 

enumera en la seva Bibltírgrmfim, no es troba el manuscrit de Bar

celona, que ja apareix al B00ST3. 

El text, datable entre 1430 i 1440, gaudí de seguida de difusió a 

través de la imprenta i se'n coneixen edicions en castellà ja del 

1460, en català del 1484 í en italià del 1556. 

La lletra, que presenta encara trets gòtics per la angulositat, 

és pre )orcionada i regular, i dóna al conjunt del llibre un aspec

te de treball acurat, completat per la decoració (caplletres, 

orles, etc.). 

No hi ha una bibliografia recent i extensa sobre aquest manuscrit 

í tampoc sebre el text. Sembla que l'únic estudi és el vell de J. 

P. WJckershan Crawford,1 si no considerem els comentaris fets 

sobre l'obra per M. Menánde¿ Pelayo.* 

1 «The seven liberal arts in the Vision émimctmbl*», Thm 
Romanic Revie», IV, 1913, p. 58-83. 

* U. Menéndez Pel ayo, Orígenes dm Im novmlm, 1, Madrid, 
1905, p. ciiiv í Historim de ¡ms iémms mstétiems #» ispmKm, 
Madrid, 1891, vol. II, p. 265. 
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lis not i us de la filigrana del paper se situen «n el darrer quart 

del segle XV, entre el« anys 1471 i 1484. 

Ms. 970 

Desoripoió: 

Paper amb filigranes: 1.) ánell amb diamant coronat, eix vertical, 

40 x 25 mm, f. 4; Valls Subirá nun. 1138, documentada a 1472, Els 

anells que reprodueix Briquet són tots sense corona i el »és sea-

blant és el 689, documentat a Cologne, 1457 i 1458; Suse, 1461; 

ütrech, 1461-1462, Catania, 1462; Bretagne, 1482; Kareu (St.~ 

Gall), 1467 i Verceil 1473-1474, entre altres. Per a Briquet és 

una marca exclussivament italiana. 2.) Escut de Catalunya coronat, 

de la corona surt una creu, ©ix vertical, 55 x 35 mm, Valls Subirá 

num. 246 (sense creu), documentada a Olot el 14"Y Similar ais 

núms. 2063-2068 de Briquet, essent la 2065 igual que la nostra, 

documentada a Turí el 1470, i diu que hi ha una variant també a 

Palerm, 1478. Valls sosté la procedència catalana del «otiu. 3.) 

Castell del qual surt un ocell sense corona, eix vertícol, 25 x 30 

mm; Valls Subirá na». 1806 (aprox.), documentada a Vic el 1484 i 

1486; Olot el 1491-1505 i a Barcelona el 1494. Briquet té una, la 

15913, documentada ei 1469 a Nàpols que és una mica diferent de la 

nostra, considera el »otiu d'origen italià. 

Folis totals: III • 139 • II, foliació antiga en el marge superior 

dret, comença al fol, 7 actual perquè no inclou la taula, s'ha fet 
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una de nova que també inclou I M noto« intercalades de Fl oran es. 

Dimensiono 300 x 210 mm; 2 col., caixes: [34 • 218 * SO] x [30 + 

63 17.60 • 40] mm; * 37 línies per pàgina; primera Unia en blanc; 

reglura a punta seca; no hi ha reste« de forats. Ho hi ha tam

poc restes da nuaeracio de quadern«. Reclam horitzontal, centrat 

en el marge inferior, decorat amb traçjs de colors. 

Enquadernació pell, restes de l'etiqueta al 11c«. 

Ornamentació: Orles i caplletrea en vermell, nogre i lila. Coron

del Is en vermell i lila 

Conservació: bona. 

Data: catàleg s. XV {podria ésser do finals del segle) 

Antics posseïdors: Safael de Floranes 

Folis obra: l-13iv. 

Autor: Torre, Alfonso de la 

Títol: Vision Delectable 

Llengua: Castellà 

Dedicat * Juan de Beamonte (tutor del príncep de Viana) 

Data creació: 1430-1440 

Prono 

Ir.cipit 
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Taula: lr. T*abla de los capítulos; Ir. (a)-(b) gantes en el 

nur)do T ¡ por qu» Adam, lr. (b)-lv. (a) respondió a fojas ,4. ' 

Capitulo quarto; lv.(b)-2r.(a) leuarc* al entendimiento ! a 

casa de la sabiesa. 

Dedioatòrla: 7r. (a) C·onienoa el libro (...) Al »uy noble 

señor (...) don Johan de Beanonte ¡ f*1 cora ¡ con o sana! do 

por dewr jsidat aeri tos 

Text: 9r.(b) Vision ! en la qual poéticamente por ! figuras 

se declaran los nales ! e turbaciones del nudo ¡ V*i las 

cauer Inas de las heoleSas insolas 

Explicit: 135r.(a),l aventu!ranca para la qu&l; 135v.(b)-136r. (a) 

memoria con la qual ¡ lo reíaienbre; 136v,(a)»l sostenedor de 

pena; 136v.(a)-(b) trabajos de mis ; nanos perdonado; l£6v. 

[fi] la Menaven tu ranee perdurable. A! «en. ¡ Sit laus Deo 

benedictus ¡ p#r infinita sécula seculoru». Auen. 

Notes: Porta moltes notes de Rafael de Floranes; al foli Ir. duu 

una donant dades sobre la data de la traducció i la 

identitat del destinatari, a nés d'una llista de les edicions 

antigues. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guia de Im Biblloteca Cmntrmt, p, 82 

1.2 Repertoris bibliogràfics 
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B00ST3» 12 

2 EDICIONS 

2.2 Do l'obra (fotos sobro altros manuscrito) 

álíonso de la Torre» Visten dmlettmblm, Biblioteca ám Autores 

Españolas, vol. XXXVI 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobre l'cbra 

Menéodea Pe layo, M, Historim ém ims tdmms mxtétxcms mn Espmñm, Ma

drid, 1891, vot. II, p. 265. 

Menéndez Pelayo, M. Origv»** dm Im novmJm, 1, Madrid, 1905» p. 

ciiiv 

Kiekershan Crawford, J. P. «The seven liberal arts in tho Vision 

dmlmctmblm*, Thm Mammnic Rmvimm, IV, 1913, p, 58-83. 
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133 Pseudo-Sèneca, Proverbiop 

lis proverbis atribuïts a Sèneca, en la traducció d» Pero Díaz de 

Toledo, tingueren aolt d'èxit al llarg deis segles XV i XVI, popu

la* at que teetiaonien els noabrosos manuscrits i les edicions 

que els reprodueixen* 

El aanuscrít de Barcelona, citat el darrer per Riss en la seva 

edició, ofereix en el text alguns trets aragonesos, coit taabé ho 

fa un altre dels aanuscrits conservats.36 Cap dels manuscrits és 

complet i tots els de procedència arafcjnesa es coaposen de pergaaí 

i paper. La procedència aragonesa del Ms. de Barcelona es declara 

taabé p*r les característiques de la lletra, una cursiva reposada 

a, a»b »olt Btsnys joc d'àstils que la de Castella. 

fiíss presenta un intent de relacionar els diversos Manuscrits, 

proposant-ne l'stemm*,* advertint que es basa en la colació dels 

aanuscrits feta per Round -sobre les rúbriques, no sobre les glos-

1 Vggeu la relació a Pero Diaz de Toledo's "Prowerbios de 
Sénecm" mn »notmted edit tom of ms. 5~1I~Í0 of the iscoriml 
librmry, (Ed. Barbara Eiss), Berkeley, 1979, p. xxxiii, que a la 
p. xxxiv corregeix algunes de les dades publicades per Simón Díaz, 
Bibliografie, i a la p. xí fa la relació de les edicions antigues. 

a Ibid. p. xxxv. 

•* Ibid. p. xxxvií-xicxviii. 
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ses-, i que no ha examinat (Riss) al complet tot« els manuscrits 

(del de Barcelona, només ha considerat les cinquanta primeres ru

briques). Tot i així relaciona el Ms, de Barcelona* amb ©1 «írup 

més antic. 

Les filigranes no apareixen a Briquet» ni a cap altre repertori» 

per la qual cosa no ens aporten informació nova sobr« la data del 

còdex. La relligadura, decorada amb motius mudèjars i amb un cos 

central rectangular, pot situar-se a les acaballes del s. XV o al 

primer quart del s, XVI i, enfront de les aragoneses que solen dur 

en el eos central motius heràldics, es relaciona amb les toleda

nes, que porten en el cos central bé un rectangle, bé dos qua-

O,Tilths . 

Ms. 960 

Descripció: 

Pergami i paper amb filigranes: \.) Mà enguantada amb flor, emb 

puntets a diversos llocs, centrada en el foli, eix vertical, 80 x 

25 mm, f. 114. 2.) Carro amb dues rodes, centrada en el foli, eix 

vertical, 75 x 40 mm, foli de guardes. 

Folis totals: 1* 114* II, numeració moderna, a llapis, en el 

marge superior dret. Dimensions 300 x 217 mm; 1 col., caixes: [30 

• 205 4 65 ] x [35 • 145 • 37j mm (foli 2); ±37 línies per pàgi

na; primera linia escrita; reglura a punta seca i mina de plom. 

Siglat J, 
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En el marga inferior dels foli« hl ha roste* de la numeració de 

quaderns (Ir. = ai .... ?r. « a vil» .,. 3Sr. = oi, ato.); ©la 

folia exterior i medial dala quaderns van an pergamí. Reclam ho

ritzontal, centrat en al marge inferior drat, decorat aiab yn trac 

de tinta senzill o formant dibuixos (al del foli 66v té la forma 

ü'un peix). 

Snquaderna&id: pell r«?puasad« sobro taula» amb aotius geomètrics 

mudejara molt seneills» cos central rectangular, restes de les 

tanques metàl·liques que el tancaven, A la teixa: €ßiaz ! de lo« 

! Provervilos d"Seneca*, en lletra gòtica 

Ornamentació: fragment d'orla en el foli lr. 

Conservació: relligadura desgastada; volum ben conservat en 

general. 

Notes: Al foli de guarda del davant: «S. Clemente». 

Data: catàleg s. XV 

Folis obra: l-114v. 

Autor: Psèudo-Sèneca 

Títol: Proverbios 

Llengua: Castellà 

Traductor: Diaz de Toledo, Pedro 

Prosa 
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luoipit 

Prole«: Ir. ITuy alto e muy Illustre Bey • Senyor; ir-lv. por 

respecto de sus ) aygeres * de «y« fijos»; iv~2r. exemplos que 

podiar ¡ fas#r a los hombros; 2v. [fi] menos prudentemente 

sia scripto 

faxt: 2v. A'lienucn est (...) Agen« cosa es; 2v~3t. los han 

loa haueos ! por ser ctmm mom bienes 

Ixplioit: 113r.,1 so!lo virtuoso que faga; 113r. [fi] segunt diie 

sant; 113v~114r hombres viciosa e Bala cosa es. It Peo 

gracias ¡ Conclusion a los proverbio® d» Seneca. Muy victo

rioso e any illustre; ll4v. ,1 les administrara e pora según; 

114v. [ti conclusió traductor] prospere en muncha gloria e 

trihunpho por luengos tie»pos. amen. ! Deo gracias. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFÍA SOBRE KL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Quia de la Bibtioteca Central, p. 92 

12 Repertoris bibliògrafios 

BO0ST3,, 1? 

Simón Díaz» Bibliograf im, HI, 2, 5516 

2 EDICIONS 

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

Pero Diaz de Toledo, Pero Dimz de Toledo's 'Proverbios de Séneca' 

an anotated edit ton of es. 5-11-iO of the Escorial library, (Ed. 
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Barbara R Í M ) , Berkeley, 1§?9 

3 ESTUDIS 

3.i Sobre ml «anutcrit 

Pero DÍas da Toledo, Pero Dimz de Toledo"* 'Proverbio* de Séneca' 

•n anotated edition of m*. 5-11-10 of thm Escorial library, (Id. 

Barbara Riss), Berkeley, 1979, p. xxxiii xxxv, »and i i 

Bluher, Karl Alfred, Saáeca en £**»•»«. Madrid, 19f3 [i969], p. 148 

nota. 

3.2 Sobre l'obra 

Blüher, Kerl Alfred, séneca en íspaUa, Madrid, 1983 [l«6ij, p. 148 

i ss. 

Canillo, Ottavio Di, £J humanismo castellano en el %, UV, Valen

cia, 1976 

Bound, N. G. , «Five Matficiens» or the Uses of Literacy», Modem 

Language Reviem, §4, 793-805 

Round, N, G., Pero Dia* de Toledot a study r^ a 15th century 

' conver%o' translmtor an his background, Diss. Univ. of Oxford, 

1967 

Round, N. G.» «Renaissance Culture and its Opponents in Fifteenth 

Century Castille>, Hodern Lang jaç? Rev te**, 57, 1962, p. 204-215 

Round, Nicholas G., cThe Mediaeval Reputation of the 'Proverbia 

Senec&e': a partial Survey based on recorded BSS.», Proceedings of 

the Royal ¡ritch academy, sac. C, 72, num. 5, 1972, p. 103-151 

3.3 Sobre la traducció 

Bluher, Karl Alfred, Seneca en CspcMa, Madrid, 1983 [1969], p. 148 

i ss. 
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134 Aben Ragel, Libro de lo« Juicio« á* la» »«tralla* 

Disposa« d'un« edició moderna d'aquesta obra, basada en el Manus

crit 3065 de la Biblioteca Nacional d© Madrid.» L'editor no ha 

pres en consideració el Ms. de Barcelona, Ja que el considera una 

còpia dolenta i incompleta del manuscrit de la Nacional," feta ¿ 

finals del s. XIV, i l'identifica amb un descrit per Gallardo i, 

pur tant, part de la biblioteca de Campomanes.* De fet el Ms. té 

1'aspecte d'una obra sense acabar, amb la part del decorador sense 

executar, és a dir, les caplletres en blanc. La lletra és bastant 

descurada, una cursiva molt ràpida que transmet part del vell 

tractat d'astrologia traduït de l'àrab al s. XIII a l'entorn d'Al

fons X, i que ens ha arribat en diversos manuscrits.* 

L'existència d'un», edició d'un text més complet que el del manus

crit 981, ha fet que aquest no hagi estat objecte de l'atenció 

dels filòlegs i per tant tota la bibliografia que es pot citar no 

* Aben Ragel, Libro complida an los juicios da las astra-
11ms. Traducción hacha an 1« Corte da Alfonso al Sabio, (Id. 
Introducción y edición de G. Hilty, prólogo de :\. Steiger), 
Madrid, 1954. 

a Ibid. p. Ix. 

* J. Gallardo, insayo, I, 1863, num. 14?, col. 160-161. 

* ün d'ells a Oxford, Ms. Laud. or. 310 de la Bib. Bodleiana 
d'Oxford, que és una versió judaico-portuguesa del text, escrita 
en caràcters hebraics. A. Meubauer, Cat alocua of tha Habram 
Manuscripts in tha Bodlaian Library, Oxford, 1886, num. 2031. 
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s'ocupa més que tangencialment d'oli i és, a més a mes, no)t anti

ga. SI • * emprengué» l'estudi sistemàtic dels còdexs sorgits 

directament o indirectament do l'escriptori alfonsí, llavors si 

que seria necessari estudiar aquest còdex ben & fona. 

Mt. 901 

Doioripció. 

t'up»* gruimit, no n'hi aprecien filigranes. Folis totals: 95 • I» 

restes de numeració, centrada en el marge superior, fins al foli 

13, numeració moderna a llapis» en el »arge superior dret. 

Dimensions S30 x 250 sa; 2 col,, caixes: [35 • 230 • 65] x [30 t 

80.15.75 + 55] mm (foli 2); i 34 línies per pàgina; primera línia 

escrita; reglura a ploma 11 foli 82 és de paper diferent al del 

volum, K&nciant-ne l'original» bs veu un foli tallat entre els 77 i 

78. Eecla» horitzontal, en el »arge inferior dret, sens© decorar. 

Enquadernació: en pergamí, deteriorada, els folis s'estan despre

nent; hi ha restes de les vetes de cuir que el lligaven. A la 

teixa: «408», €De los juicios de las estrellas», lletra gòtica, 

molt despintada. 

Ornamentació: Ha quedat en blenc l'eapai per a les caplletres. 

Conservació: Text llegible en general 

Del volum: cantoneros del paper trencades i menjades en els 

marges. 

Mm • a l ,. A. ^ w A- .- .. ^ >á^É III I 
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teta: cátale* s. XIV #*.* 

Po l i ! obra: l-»Sv. 

Autor: Abu 1-Hasan 'Ali b. Abi'r-Riyal /Ali be» Bagel 

Titol: Libro cooplido en los juicios de las estrellas 

Llengua: Castellà 

Traductor: Yehnda ben MosA ha-Ronen 

Antics posseïdors Juan Rodríguez de Campomanes 

Prosa 

Incipit 

Títol: Ir.(a) Loores e gracias rendas»« a Dioís Ir. (a)-(b) 

las estrellas porqu# ¡ el qu# leyere en él (...) Ir. (b) este 

libro ! es partido en ocho lybros. 

Taula: Ir.(b) [i]n»l priaero • en; Ir.(b)-lv.(a) ay en ella 

.xii. capítulos J [I]n la tercera parte; lv.(b)-2r.(a; en 

saber ; »ejoraaiento del cuerpo; (...) 3r. (a) por «|u# 

enbi ¡arar» o no 

Pròleg: 3r.(a) [Dl3ixo Aly» fijo de ályurralgel» el cauo e el 

notario ¡ gracias a dios el vuo, el ! vencedor (...) 3r.(b) 

solbre aquel ios qu» le creen lealaente. 

Trat: 3r. (b) [S]ste es el libro en qu» ayivnte suchos «esos ! 

de sçiençia de las estre ¡lias e de las maraui ¡lias de su* 

poridades 

solicit: 94r.(a),l del señor de la casa; 94v. (b)-9Sr(a) I en »1 

* Segons l'editor, de f mals del segle. 
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medio ciólo o« alçada sobre tierra; fSr. (a>~(b) puerto do lo 

GASft i ©8 alçada «obro; 85v. (a),l o lo ojie significa; 

95v.(e)-(b) sobro» ol logar on S 1«» apoyo olto; 8§v.(J 

condesar sus cosos o logar on quo [Incomplet] 

Hotos: Notes manuscritas de Zurito, p , o. guarda Iv. «Soy Don 

Ä1OP»!SO», a »*.s» hi ha algunes notos del copista. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA 50BRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catalogs do lo Biblioteca 

Guia ée la Biblioteca Central, p. 92 

1.2 Repertorio bibliogràfics 

BOOSTS, 14 

(lal lardo» J. insayo ée una bibi ioteca española de libros raros y 

curiosos, i, 1863» núa. 14?, col. 160-181. 

2 EDICTOS 

2.2 De l'obro (fotos sobre altres oanusoritj) 

Aben Ragel, Libro compltdo en los jutaos ée las estrellas. 

Traducción hecha en la Corte d» Alfonso el Sabio, (Ed. Introduc

ción y edición de G. Hilty, prólogo de A. Steiger), Madrid, 1954 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobre l'obro 

Doainguez Bordona, J. , «11 Libro de los Juicios -Je las estrellas, 

traducidc para Alfonso el Sabio», Revista de la Biblioteca, 

Archivo y Museo, VII, 1931. p. 171-176 
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Hilty, Gerold, eil Libro conplido en loa iudicios d« les ostro-

lias», Mí~toé«tm*, XX, l»Si» p. l-?4 

Hilty, Gerold, «Zur judenportugiesischen Übersetzung des Libro 

conplido», VOM Roumntca, XVI, 1988» p. 29?~32§ 

Ililty, Gerold, «Zur judenportugiesischen Übersetzung des Libro 

conplido*, VOM Romania, XVII, 1958, p, 129-157 

Neubauer, A , Catmlogue of thm H*brmm Manuscripts in tht> Bodleian 

Ltbrmry, Oxford, 1888 

Mykl» 4 E. , «Libro conplido ©n los juizios de las estrellas», 

Spmcuàuw, XXIX, 1954, p. 80-99 
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13S Bartolomé Carranoiolo. Cronioa di Na*oli 

is aquest un còdex copiat, en la seva primera part, en una minús

cula renacentista caligráfica, típicament italitna, que fa pensar 

en situar el manuscrit no pas en el s. XV sino «é» aviat en el s. 

XVI, com la segona obra d'aquest volum, la traducció d'Antoni Ca

nals. De tota manera, i com al catàleg i a les antigues fitxes de 

la Sala de Reserva hi constava com dels s. XV-XVI, es fa aquí la 

descripció. II colofó del foli 176v.(b) diu: «Ad laudem Dey fi

nita est (...) die .xv. februarii sub anno domini .m.d.xxx. Fi

nis». Is una pica arriscat situar la còpia de la Crmticm que ini

cia el volum trenta anys abans, com a mínim, ie la redacció d'a

quest colofó. De tota manera senbla advertir-se un canvi de mà en 

acabar la primera obra. 

Com altres manuscrits conservats a la Biblioteca de Catalunya, 

també aquest té notes manuscritos de Jerónimo Zurita, a més de 

notes marginals de diverses mans. 

II nom de l'autor del text italià apareix en una nota feta al mar

ge del foli Ir. «II nombr« del autor d'este tratado ! año 27 es 

Bartholoae Carazcolo. ! Va consufo y muchas veces repetido hasta 

la hoja 38; de allí adelante va Ifa historia de Nap»í»s continua

da, L'autor és Bartolomeo Carracciolo, anomenat Carafa, que va 
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viure entre 1300 (aprox.) i 1362 1, segons els colofons d'altre« 

manuscrits, dedicà aquesta obra a Luigl de Taranto, segon marit de 

Giovanna I;1 així pot situar-se la seva composició entre 1348 i 

1362, abans de 1350, però, ja que f'elip IV de Valoie és a la obra 

persona viva. 

Sobre l'autor i la seva família hi ha una bibliografia antiga qut 

ofereix nombroses referències." 

Ms. 991 

Descripció: 

Paper amb filigranes: 1.) Cap d'animal dins d'un cercle, centrat 

al foli, eix vertical, 40 x 40 mm, f. ?, No s'ha trobat cap de 

similar en els diversos repertoris. 

Folis totals: 176, la numeració antiga en el marge superior es

querre ia estat ratllada; omitía els folis 30 i 119 qu»t són en 

* «La supradicta breve Informacione tracta de «leverse coro-
niche ve fay a vuy Signgniore fie Loysi lo vostro fedelissimo vas-
sallo Bartholoaeo Caraczolo dicto Carrafa, cavaliere di Napoli», 
citat al Dizioi.mr io biográfico ámqli ítmlimni, Soma, 197?, vol 
XX, p. 313. Aquesta dedicatòria apareix a tots els manuscrits 
complets -excepte a dos- i a les edicions. Vegi's que la forma 
del cognom «Ca^azeolo» és la mateixa que es troba la nota marginal 
del folí Ir., abans citada. 

* B. áldimarí, Storim genmrml émlím fmmígií« Cmrmfm, Napoli, 
1851; 3. Ammirato, Dmlím fmmíglie nobilt rutpoletar,e, Firenze» 
1651. Hi ha una edició del text feta per A. Altaaura l'any 1974, 
citada al Dixiotimrio, No ha estat possible comprovar directament 
aquestes referències. 
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blanc i, en canvi, numerava el 156, que també està en blanc. 

Dimensions 283 x 211 mm, 2 col., caixes: [35 4 180 4 48] x [25 4 

65.20.60 • 41] mm (foli 3); ± 29-31 Unien per pàgina. Esclau 

vertical en el marge inferior dret, que només •• veu en el foli 

a8v. 

Enquadernació^ Tapee de fusta, cantoneras guarnides amb pell» de

teriorada; restes de les tires de pell de tanca. Contrallen: 

«CR0.DE.HAPOLI. BN1AWÇA,DE,La,HOBT,DE.CRIST» - «CR0.DE.HAP0L.LA. 

BENIANCA.DELA.NORT.DE CHRIS?» 

Ornamentació Caplletres en vermell, amb detalls caligrafíes. Tí

tols dels capitols en vermell. 

Conaervació: bona, alguns forats en el paper. 

Data: catàleg s. XV-XVI. Data creació: 1348-1350. 

Folia obra: l--118v. 

Autor: Diversos autors 

Llengua: Italià i català 

Prosa 

Iacipit 

Pròleg: lr.{a) De la cita de Napoli la quale inter ¡ 1'altre 

cita del mundo 

Text: lr. (a) E*l primo deia sua origüne; Ir. (a)-(b) hoaini 

et signuri ¡ ou» prudencia li trouareno; lr.(b)-lv.(a) singu-
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lar« mastro in os«« I art« mathematical lv.(b)-2r.(a) «d l#i 

imposto ! dacto adonche in quilo tempo 

Explicit: 17§r. (e)»l Dauant l'eaperador; 178v. (b)-178r. (a) appare-

1 lad a vna bargua l ab la qual; 178r.(a)-íb) eonex lo loes i 

hon fo la caía; l?ev (a),l los companio dels damonis; 176v. 

(a)~(b) «n pugna ex soriuere ! e ecwplir e treballar; 

176v.(b) [fi] hauer la gloria de Parays. J Amen ¡ Ad lauden 

Dey (...) sub anno J domini .M.C. XXX. ! Finis 

Note«: Notes manuscritas de Jerónimo Zurita, 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRÏ SL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guia de la Biblioteca Central, p, 92-93 

I g I 

135,1 Crònica di Napoli 

Foli» obra: lr-118v. 

Autor: Bartolomé Carracciolo 

Títol: Crònica di Napoli 

Llengua: Italià 

Prosa 

Incipit 
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Prolag: Ir.(a) Da la cita d© Napoli la quale (...) Coronoche 

tuet« ! sono compost© 

Ttxt: Ir.(a) 1*1 primo dala sua origiSne at principio 

Explicit: 118v. (b) at poi ae*n retomo a Napoli 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI EL MANUSCRIT 

1.1 Catalogs de la Biblioteca 

Guim é9 im Biblioteca Central, p. 92-93 

2 EDICIONS 

2.2 De l'obra (fotos sobre altres manuscrit») 

Caraceiolo, B., Cronaca di Partenope, (Ed. A. Altamura), Napoli, 

1974 

3 ESTUDIS 

3.2 Sobro l'obra 

Aldimari, B. , Misiona central delta famiglia Carafa, Napoli, 

1651 

AfflBÍrato, S., Delle famtglie nobili nmpoletmne, Firenze, 1651 

Croe©, B. , La Spaçna nelta nía italiana durant* la ñinascenza, 

Bari, 1968 

ützzionmr to bto-biòliografico degit itaiiani, vo l XX, 1977, p . 

312-313 

Carlo De, «Carlo I d'Angiò a Giovanna I», Studi di Mmpoli, III, 

1969, p. 217-19, 241 ss, 

Monti, Q. M., «La 'Cronaca di Partooope' (prenessa all ©dizione 

critica)», Ann. d9l Seminar to úíuridico-ízonomico delta Unitrersita 
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tfi i·rí, V, lf32» p. IS i §ta. 

Soria» Andrés» Los hmmmmistms ém im €#rf# dm Alfonso »J rt«9»áni»o, 

Granada, 19*̂ 6 
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136 Vari« humanística. Sonet 

Aquest volu» el torwmn •anuserit® i ispresos relligat« eonjunta-

Bent, trobant-se entre ells algun incunable. El primer text és de 

lletra diferent de la del segon, que duu dava de 1̂ 05. L'any 1506 

apareix després al foli 109r. Deis incunables, un porta data de 

1499 i fóu imprès a Venecia i 1'altre és de 1488. Els folis 175 i 

176 són de lletra semblant a la del primer text. 

La miscel·lània se situa entre els segles XV i /.VI. Duu al catà

leg ia data del s. XVI, però la vella fitxa de la Sala de Reserva 

que corresponia al sonet el datava al s. XV. Al catàleg la des

cripció és bastant àmplia: «Opúsculos de Jo[annes] Calvetus a 

Gonzalo de Toledo: extractos de autores latinos «edievales y mo

dernos» epitafios» inscripciones latinas, ex monument is Romanae 

urbis et aliorum locoru« sumtae. etc. Encuadernados al final los 

incunables 12527 y 13378 de Hain. Perteneció a Gonzalo de Toledo 

cuyo ex-libris manuscrito figura en el primer folio. S. XVI».1 

El sonet que ens ocupa s'inclou dins de la primera obra, que és la 

que té un estil de lletra aparentment més antic. No s'ha trobat 

editat enlloc aquest poema i, per tant, se l'inclou en l'apèndix 

de textos, amb l'advertència de la dificultat de declarar absolu-

1 Ouía d» la Biblioteca Cwntrmt, p. 93. 
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tamaat inèdit cap d'aquests textos Italian«» ja qua» la manca do 

bibliografia a l'abast i el no haver aconseguit fer les correspo

nents recerques bibliogràfiques a Itàlia, fa que no es pugui 

assegurar que en realitat s'estigui davwt d'ui pot*ma desconegut. 

Ms. 1010 

Desoripció: 

Papvr amb f iligr*ri»B; 1. ) Mà enguantada amb una flor, 80 x 30 ma 

(aprox ), foli de* guardes 

Folis totals: 176, numeració antiga, la paginació que comença al 

segon opuscle i acaba a la pàgina 207, en el marge superior dret, 

està ratllada i substituïda per una de moderna, en llapis, que 

compta des del primer foli fins al final; els folis 52v. i HBv. 

són en blanc. Dimensions 217 x 155 mm; 1 col., caixes: [25 • 145 

• 47] x [19 + 106 • 30] mm (foli 2); primera línia escrita; reglu

ra a mina de plom. Hecull d'opuscles molt diversos, des de manus

crits a incunables, amb algun imprès de 1505. 11 fet d'ésser una 

miscel·lània i que, a més, el text que ens interessa no segueixi 

les caixes, fa que les mesures que es donen per a les caixes no 

siguin significatives. 

Enquadernació: en pergamí, bona. A la teixa: «MONUMEN!TORUM J 

ROMANA : URBIS ¡ ET ALIA [...) i COLL1CTI0 l U.S. ', I0[HANNES] 

CALUITI • OPÚSCULO ¡ ITALIAE ! INTONIN ! ITINERARI SFRAGI®iT[U]» 

«494», en tinta. Centrallom doral i gravat, decorat amb una 



slga-iaga. 
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Conservad«*.: bona, malgrat alguna taoa de tinta. 

Duta: catàleg XV-XVI 

antics posseïdor«: Gonsalc de Toledo 

Folls obra: l-178v. 

autor: Diversos Autors 

Títol: Varia humanística. Sonet 

Llengua: Llatí, grec, castellà J Italià 

Prosa i Vers 

Inoipit 

Text: lr. Gondisalui Toledo (...) I*as prides apud se; lr-lv. 

at virtutu« decus ! oscelus o nostre ; lv-2r. venditur herba 

foro ! nercib-js expòsit is; 2v-3r. aidfii lifdaaaef anal·l ! 

Meso tasen post hoc 

Explicit: l?5r.»l vniusrso popólo; 175r. [fi] co* duee regna ra-

dunt; 175v-176r. ditat ser nata fides ! in doso et; 176r. 

[fi] beatus hoso qui sperat in te 

Motes: Una de les obres porta intercalades notes en grec, salgrat 

que algunes de les grafies no poden interpretar-se cos lletres 

gregues. 

BIBLIOGRAFIA 
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i BIBLIOCRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

i.l Catàlegs de la Biblioteca 

Guim é» ím 9ibli0t*cm Cmntrml, p. 93 

•^ ^r ^* 

136.1 Cel tempo animal silyagio e strano 

Folii obra: 6v, 

Autor: Anònim 

Títol: [Cul tempo animal siluagio e strano] 

Llengua: Italià 

Data catàleg: s. XV 

Versificació: sonet ABBA ABBA CDC DCD 

Incipit 

Text*. 6v. Col tempo, animal siluagio e strano, ; si domo e 

cambia la superba voglía, 

Explicit: 6v. col tempo mérito ha chi serve Dio 

Motes: Damunt del sonet hi ha un dibuix fet a ploma amb les divi • 

ses «Mortis triuaphus» i ^Tendimus hue om»es».. Veure el text 

complet a l'apèndix. 

BIBLIOGRAFIA 

I BIBLIOGRAFIA SOBRE SL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guim de .!• Bíblior#ca Cmntrml, p, 93 

Aa. ^ t — • •' •»- •** -—• . rt .L· * • * - • * ! • * , ^ . > 
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137 Fueros do Jaca 

De nou un text inclòs pel seu valor hi&tòric i no pel literari, 

tot i tractar-se d'un document interessant pel que fa a la 

llengua. 

La lletra és aolt regalar i proporcionada, anb alguna que altra 

abreviatura i, si he» d'atendre a la nota del «arge superior del 

foli 48r.: «Escrixit hoc Oarci Martini, notari publice in »eao-

ri[a]s» pot ésser aquest personatge, que taabé signa el colofó del 

foli 64v (b), qui copià, nana copiar, o bé dictà a un secretari el 

S'aprecien al»eny* dues escriptures diferents al volua; la priae-

ra» que resp«cta les caixes i és «olt acurada, va fins al foli 24; 

del 25 al 26 hi ha una taula i entre els folis 2? i 28 sembla que 

hi manqui alguna cosa.* La segona escriptura -si és que en reali

tat es tracta de dues mans. perqvtè també podria éssser la mateixa 

«a, accentuant tots ©Is trets «•© cursivitat en l'escriptura- no 

respecta les caixes »arcades a punta seca i que tenen co» a aides 

[29 • 228 • 28] x [ 18 • 88.12.87 • 15] mm, deixant la primera 

línia en blanc. lis recia»» (per exemple, el del foli 47v.) 

1 li foli 27v. (b) acaba:, «en Po»plona en» i al marge 
inferior duu el recia» «alta fala» i el foli 28r.(a) comença: 
€f»tte son las cosas q«# deue» jujar». 



apareixen en posició horitsontal, envoltats d'on traç veimell, 

però sense els detalls caligràfics c*l principi del aanuscrit. 

ál B0OST3 té un registre dedicat» el IS» i es diu que el text cor

respon al fur de Navarra i que està editat per N. Moiho.* 

Ms. 1015 

Descripció: 

Paper aab filigranes: i.) Campar-* centrada en el foli, eix verti

cal, 50 x 25 aa, f. 30, semblant a Briquet nua. 3953, documentada 

a Bourges, 1342; Bologna,1342; Bordeaux, 1346; Ferrara 1348. 2.) 

Tau o aartell, centrat en el foli, eix vertical, 51 x 40 mm, f. 3, 

no es troba cap de semblant a Briquet. 3.) Unicorn, centrat en el 

foli. eix horitr.«tal, 40 x 55 am, f. 16, no es trobt cap de 

semblant a Briquet. 

Folio totals: 84, numeració moderna a llapis, restes d'una numera

ció antiga, en rcaans, centrada al aarge superior del verso, co

mença l'.i. en el foli 28v., una altra en ^omans corregeix algun 

d'aquests del verso, però oblida de numerar el .xv. Dimensions 

285 x 220 aa; 2 col., caixes: [27 • 224 • 34) x [23 • 64.25.67 + 

11] aa (foli 2) Vid. introd.; ± 24-26 línies per pàgina; primera 

línia "?n blanc. Mo es veu resta de numeració de quaderns. Reclam 

» M. Molho, fi futro ém Jmcm, Zaragoza, 1064. Mo he pogut 
acarar el Mi. amb aquest« edició. 
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horitzontal, en el aarge inferior sota la ooluaasa (b)# envoltat 

a'un traç de tinta fent dibuixos, de vegades en color. 

Enquadernaoió: full plegat de pergamí, en bon estat, reste dels 

lligaas en cuír. A la teixa: «fueros de Soibrarbe y Jaca ¡ 1015» 

Oraaaentació: Caplletres en vermell o negre, sub dibuixos en con

trast. Titols i caldeiMis en verroll. 

Conservació: Bona, malgrat estar afectat per les humitats 

Data: còpia 1340 catàleg s. XIV 

Folis obra: l~64v. 

Autor: Anònim 

Títol: Fueros de Sobrarbe y Jaca 

Llengua: Aragonès 

Copista: Garei Martinez, Notari? (nota foli 48r.) 

Prosa 

Incipit 

Text: l r . Ca) E*ste es el prin*r¡o fuero l r .<a)- (b) fue 

fayllado el cuerpo ¡ grand tietipo pasado; I r . ( b ) - l v . (a) 

guanaro» las t i e r r a s ¡ de los aoros; lv . (b ) -2 r . ( a ) e t despueo 

.x. dias ! puédelo eychar de su t i e r r a 

Explicit : 63r. (a) t s ies diimos de; 63 r . (b ) , l s i ca» entre por; 
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63v. (bí-64r. (a) de hedad f sino a I t[e]stigos a Jura qu» 

faga; 64r.(a)-{b) fa*»r bataila ! segud fu#ro d'Aragon; 

64v.(a) cono nos domini; 64v.(a)-(b) persona« pora I tratar o 

conse i llar; 84v.(b) tfil lur tratamiento entre l [Colofó] Gui 

eaerisit (...) ano do» mi milésimo tricentésimo cadragesimo 

Johan Garçi Martine», 

Notes: In una nota a part diu: «Comunica el Dr. Haebler que el 

nostre Ms. fragmentari del Fuero d© Sobrarbe pertany a la fasilia 

del Ms. 800 de la Nacional de Madrid. Al Sr. Boñigas». 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRÀ EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Guíe dm ím Biblioteca Central, p. 94 

1.2 Repertoris bibliogràfics 

B00ST3» 15 

2 EDICIONS 

2.2 De l'obra (fetes «obre altres manuscrits) 

11 fuero de Jaca [Ed. M. Molho) 
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838 Poemu on castellà 

Novament les guardes d'un manuscrit en català són hostes d'uns 

versos en castellà. 

II primer full del llibre, un dels vuit que es deixaren en blanc 

al començament, conté l'anotació de Pero Sánchez Mu.íoz, qui l'ad

quirí el 1458 o 1457, si considere« o no bona la darrera .j. d© la 

data, escrita ©n una altra tinta.* II paper, gruixut i afectat 

per la humitat només a les cantoneres, presenta set filigranes di

ferents, sis d'elles reproduïdes a l'apèndix corresponent. 

El manuscrit 1031, recentment restaurat,* conté diverses obres ca

talanes, i en la seva realització ha intervengut més d'una mà, amb 

més o menys tendència a la cursivitat, però cap fou tant descurada 

com la que copià el poema, que està escrit sense respectar massa 

* Wittlin, «Les Ms. dits 'del pap» Luna'», p. 16-17, en nota 
copia aquesta anotació de compra: «"Aquest Jlibre quowprí yo Pero 
Sánchzes Munyós en lo poblich enquant de la Plaça de la Torr de la 
ciutat de Mallorqua per lo preu d© trenta sous. Lo qual llibre 
feyua vendre En Johan Tagamanent, donsell qui era quollidor del 
call qui llavors quoria (y era la tachza del dit call de slnquanta 
sous per millar de lliures), e lo dit llibre era penyora per lo 
sènyer En Johan Llorens alias árbufes. Fonch en l'any MCCCCLVII" 
(plus tard on y ajoutait encore un I). *»u-dessus de cette note, à 
la premiere page, en grosses lettre» écrites d'une main maladroi-
te: 'an equest libr a CCXXI carta, Johan (?) Arbucfas». 

* L'any 1988 va ésser exclòs de consulta per estar en curs 
de restauració. 



le« caixes definid«« al volu«. 

S M 

Aquests versos no tenen na valor literari notable 1 no consten en 

cap repertori d« poesia. 1« tracta d'ona oobla d« 4 versos glos

sada en due« estrofes d« vuit, d« teaa aaoróa. 

Ms. 1031 

Descripció: 

Paper «ab filigrane«: 1.) Arc tensat aab una sageta, centrada en 

el foli, eix vertical, 62 x 60 na, f. 206, sinilar a Briqutt nú«. 

796, doouaentada a Lucques, 1381 i Siena 1380-1382. 2.) Caaeli» 

centrat en el foll, eix vertical, 70 x 58 na, f. 73, la rés 

seablant 4« la recollida per Briquet nun. 3346, doouaentada a 

Paler« 1384-1368; Florència, 1354-1388; Ivon, 1384-1385; Pistoia. 

1366; Veneria, 1368; Lucques, 13701373; Haguelonne (Hérault) 1371; 

Siena, 1372; Grossetto, 1375; Chlteaudun, 1380; Pisa, 1388 -en 

cita altres variants del notiu, docamentades entre 1364 i 1375-. 

3.) Cercles anb una creu, centrada en el foli, eix vertical, 75 x 

28 an, f. 184, s'acosta una «loa & Briquet ndn. 3187, doouaentada 

a Siena 1328, i la 3190 doouaentada a Siena, 1349-51. 4.) Corn 

penjat d'un punt, centrat en el foli, eix vertical, 50 x 50 aa, f. 

23, no coincideix anb cap de les documentades per Briquet. 5.) 

Destral, centrada en el foli, eix vertical, 98 x 20 aa, f. 110, no 

coincideix aab cap de les docuaentades per Brique*-, Botiu d'origen 

italià. 6.) Gall, centrat en el foli, eix vertical, 65 x 37 aa, f. 

138, no coincideix aab oap de les doouaentadet per 3rlquet. 7.) 
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Sirena« centrada en el foll, eix vertical, S3 x St HI» f, 81, no 

coincideix aal» cap de la« documentades per Briquet. 

Folis totals: VIII • 197 • I (més dues guardes modernes davant i 

darrera), nuaerats aab un numerador de tinta al aarge superior 

dret» assenyalant un salt entre el darrer foli de guarde» -vuit- i 

ml primer d» text -disset-, a partir del qual està ratllada 1 

substituïda per una de moderna a llapis que omet ei aaltj »IM 

COIIG lv~8v , 14-lSv., 108v., 139v., 15Sv., 170v., 198-199v., 

220r. i 221 són en blanc. Dinensions 290 x 214 ma; 2 col., ©ai

xa«: [28 • 207 • 60] x [25 • 70.17.68 • 34] aa (foli 10); 36 lí

nies per pàgina; primera línia en blanc; forats rodons als marges 

inferiors -quatre- i al aarge lateral dret, on comencen les co

lumnes -un-; al foli 109, obra a tota plana, es veuen forats als 

quatre angles de la caixa. Els dos folis finals de cada quadern 

porten un senyal en el marge inferior esquerre del verso, p. e. f. 

87v. i 88v. Lletra de diverses mans, unes més cursives que 

altres, pero cap tan descurosa com la que copià els versos 

lans. Reclam horitzontal, decorat amb algun traç caligra

fíe, visible al foli 32v. A la tapa hi ha enganxada una etiqueta 

moderna: «Semana bíblica ! Española ¡ nö 104». 

Enquadernació: aoderna, restaurada el 1988. A la teixa: «Fra Pere 

Rius ! Sidrach ¡ Flor dels Sants ! Jafuda Bon senyor ! Cato ! Pro

verbis de Salomo ! 1031», moderna. 



366 

Conservació: bona, text llegible. 

Data: còpia s. XV [vol.] catàleg s. XV-XVI 

Antios posseïdors: Pedro Sanchez Muñoz, abanj Johan Tagamanent i 

Johan Llorens Arbufer 

rolls obra: VIII • 20« • I. 

Autor: Diversos autora 

Títol: [ Poena en castellà] 

Llengua: Castellà 

Prosa i Vers 

Incipit 

Bota d© compra: lr. Aquest llibre quoapri yo Pero Sanchez 

Hvf»yos (...) .».cec. lvjj [La darrera . j, és d'una altra 

tinta.] 

Taxt: 9r.(a) L*a elteza d#l loger; 8r.(a)-(b) sine finit no 

anitendrien ni ho; 9r.(b)~iv.(a) es trop *>us ¡ excellent 

doctor; 9v. (b)-10r. (a) per ço qu» ! tot enixi 

Explicit: 204r.(a),l Sancta Maria; 204r.(b>-204v.(a) o be totes 

saysos ¡ que no*Is lexa; 204v.(b)-205r.(a) qu# agues les 

sasos ! c*aut hisques d'aquest Bion; 20Sr.(a) [fi] lo qual 

poseyran »is#ricordioso®. ! Awen. [Al foli 208v. va el poena 

castellà] 
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oXBLIOQSArIA 

1 BIBLICWRATIA SOBRI Ms MANUSCRIT 

1.1 Cataloga d* la Biblioteca 

Gui» ém la Bibiit&cm Cmntrmi, p. 94 

BOOCT, 72, 199, 540, 1282 i 1375 

1.2 Repertoris bibliogràfic?« 

Wittlin, C. J. «Les aanuscrits dits 'del Papa Luna*», p. 16-17 

* * •* 

136.1 Vivo noy deseaparado 

206v. 

Vivo aoy deseaparado 

Autor: Anónis 

Llengua: Castellà 

Versifioaoid: octosíl·labs, abba caacodda efgeghha, (4), 2-8 

Kote«: En la fitxa de la Sala de Reserva dedicada al poeaa se'l 

datava als s. XV-fVI. Vegeu el text coaplet a l'apèndix de 

textos. 

BIBLIOGiAflA 

l BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs de la Biblioteca 

Suim ét la BibJit»%.m Cwntrml, p, 94 
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139 Alfons X, Partid* Segunda (fragment) 

La Biblioteca de Catalunya conserva tres Ms. de la Pat tida segona; 

aquest que aquí es descriu» el Ms. 15 -que conté una traducció al 

català del text legal, copiada al s, XV- i el Ms, 942, -també la 

traducció catalana, còpia aquesta del s. XIV que pertanyé a Jeró

nimo Zurita. Dues versions en català i una còpie fragmentària sa 

castellà., datada al s. XIV. 

Se n'ha parlat prou de les relacions entre el pensament jurídic 

del rei de Castella i les idees de Ramon Llull,1 i no és aquest el 

lloc per insistir-hi. L'abundant bibliografia alfonsina* permet 

remetre directament a ella i no deturar-nos a enumerar estudis o 

edicions d'aquest text legal. 

Li estat del manuscrit és fragmentari, mancant-ne tant l'inici* com 

el final, a més de tenir els folis externs en mal estat, la qual 

* Vegeu, per exemple, B. Pina Homs, Alfonso el Sabio y Ramón 
Llull. Su concepción de la justicia y d* l orden social, Palma de 
Mallorca, 1984. 

a J. A. Sánchei Pérez, «Una bibliografía alfonsína (Materia
les para un estudio de Alfonso el Sabio)», Anales de la Universi
dad de Madrid. Letras, II, 1033, p. 188-214 i 289-311, Q. H. 
London, cBibliografía de estudios sobre la vida y obra de Alfonso 
el Sabio», Boletín de Filología Española, nüm. 8, 1980. p. 18-31, 
o la més recent de Jerry B. Craddoek, The legislative Uorks of 
Alfonso M, el Sabio $ A critical Bibliography, London, 1988. 

Comença amb la llei V, títol I. 
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cosa provoca dificultats ma la lectura del text. La lletra i« 

molt regular, amb bastant« abreviatures, perd clara i caligráfica; 

corre regular sobre un paper gruixut en el qual no es veuen 

filigrane«. 

m. 1041 

Descripció: 

Paper, sense filigranes. Folis totals: I • 186 («és 3 guardes mo

dernes davant i darrerra en paper), numeració antiga en tinta, en 

xifres aràbigues, que no considera el primer foli en pergamí de 

l'inici; ha estat ratllada i substituïda, en el «ateix »arge 

superior esquerre, per una de moderna a llapis que si comença al 

foli 1 de guarda antiga. Dimensions 300 x 225 mm, 2 col., caixes: 

[23 4 245 + 32] x [17 • 85.14.84 + 25] mm (foli 3); 31 línies per 

pàgina; primera linia en blanc; reglura a ploma; forats rodons als 

angles de les dues coluanes. La guarda antiga és només un boci 

retallat i relligat aquí com a full de guardes. No sembla que hi 

hagi reclams, però potser es van tallar en relligar el volum. 

ftiquaderoaeió: Moderna, pell sobre fusta. A la teíxa: «PARTIM J 

SEGONA ! MS 1041*. 

Ornamentació: Caplletres en una altra tinta. 

Conservació: Volum en bon estat, paper una mica trencat i afectat 

d'humitats. 
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Dat«: catàleg s. XIV 

Antic« posteïdors: Antonio Tallex, llibreter 

Folie öte«: 2-lSSv. 

Autor: Alfonso X «1 Sabio 

Títol: Partida Segunda 

Llengua: Castellà 

Prosa 

Incipit 

Text: [Acèfal] 2r.(a) V*icarios de Dios ton los reyes; 

2r.Ca)-(b) porqti» sie [...] cor. ! todos los aie*bros del 

cuerpo; 2r.(b)-2v. (a) porque ffiesse ! ley t que lugar tiene; 

2v.(b)~3r.(a) cc*o deue hussar del \ S*abudà cose es que 

Ixplioit: 18Sr.(a),l m» ouieren qßtmnuo; 165v.Cb)-166r.(a) »te 1» 

otorga» la \ scençia » ni«» a otros; 166r.(a)-(b) algunas 

cosas ! de sou pro comuna luiente, 166v.(a),l [t]enia [...) 

[il·legible]; 166v,(a) d'este libro que fabla de los reyes 

[. .]pres Maldonado 

Motes: ï! darrer foli es llegeix e»lt malament. En el pri*»r foli 

de pergamí hi he una nota de ISiS «m tint« negra: «Coapre este li

bro de Antojo • Teiles librero (...) 1595», « més de restes d'un 

escrit anterior en verae11 i negre. 
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BIBLIOGRAFIA 

1 BIBUOWtAFIA SOB« DL MMOSCIIT 

1.1 Cttilstfs d* la Bibllot«oa 

Suis dm U »ibliatmcm Control, p. 95 

1.1 R«p«rtcfii bibliogrAfio« 

BO0ST3, 17 

2 1DICI0BS 

2.2 D« l'obra (fotos sobro altros sanuaorits) 

Alfonso I II Sabio. Lmm Sim to P*rtld*m (4 vol.), Madrid, 1843-1844 

Alfonso I 21 Sabio, PmrtíOm Bmgunrím (2 vol.), (Bd. Antonio Navarro 

du Zuvillafa), Madrid, Ü81 

3 XSTUDI3 

3.2 Sobro l'obra 

Craddock, Jerry i. Thm lmgi»l*tiv* mrkm af Alfanmo X, «J Srnbioi A 

critical Bibliography, London, 1986 

London, 6. H., «Bibliografia do «studios sobro It vida y obra do 

Alfonso ol Sabio», Bolmtln dm Filologim SmpmKoim, nú«. 6, I960, p. 

18-31 

Sánchez Poros, J. A., «Una bibliògraflia alfonaina (Materiales 

para an «studio do Alfonso «1 StbJo)>, An*Im» dm la Univmr»id*d dm 

marià. iMtrm», U, 1933, p. 188-214 i 288-811 
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140 Pedro Lope« de Ayala, Istoria del rey do» Pedro 

No podria mancar Pero López de Ayala, el canciller, amb una de lee 

seves obres històriques. La còpia de Barcelona, de la fwtorim 4*1 

r»y 4&n Ptéro, incompleta, presenta algunes petites diferències 

respecte de la impressió de 1549.» 11 manuscrit OÍ. coneix de fa 

temps i, aixi, Simon Diaz el recull,* assenyalant-hi la presència 

de notes autògr&fes de Zurita. Algunes notes aclaren paraules del 

text. 

11 volum» en foli, té una escriptura molt acurada, amb poques 

abreviatures, respectant estrictament els iínits de les caixes; 

si de vegades és de mal llegir és perquè la tinta d'una cara del 

paper ht. traspassat a l'altra, per la qual cosa algunes paraules 

presenten dificultats de lectura. Per fortuna, les taques d'humi

tat han afectat, generalment els marges inferiors dels folis i no 

II manuscrit s*acaba en el capítol ii del: «[A]nno tercero del rei 

don inrrique, que fue anno <Jel sennor de mill e trecientos e 

sesenta e ocho, e de la era do Çesar mill e quatrcçientos e seys 

* Pero López de Ayala, Cré»ïc» de i r#y áon Ptttro, Sevilla, 
Jsoome Cromberger, 154i. 

" J. Simón Dial, Biblio§r*fímt III, 1» num. 1890. 



anno«. Anno din • nueve del rey don Podro».1 

Kl còdex ©na interesa* taab© en relaoió al Ms. 516, d'aquesta 

»ateixa biblioteca, «y© conté una traducció ém Valeri Maxim, 

atribuïda en una nota a Juan de Hinestrosa, qui podria ésser 

l'oncle de Maria de Padilla, citat a la Créale«, Juan Fernández d« 

Heneütrosa, * cambrer major i fidel defensor d©l rei Pore, qui ©a 

dcigué molt d© la seva mort,3 

Mi. 1158 

D©aoripoió: 

Paper amb filigranes: 1.) Muntanya d© tr©s ciaa dins d'un c©rcl©, 

centrada en ©1 foli, eix vertical, 45 x 35 mm, f. 12. 2.) Tres 

cercles amb una creu, paper diferent al del vol usa, eix horitzon

tal, foli de guardes. 

Folis totals: I • 104 • I (les guardes són de paper difer©nt), 

* Pero Lóp©« de Ayala, Cr&nicm é&I r#y p. P*dro, id, i eat. 
Constance L. Wilkins i Heanon M. iilkins, Madi son, 1985. El text 
del Ms. de Barcelona s'interrump©ix en la p. 185 (b), línia 40 d© 
l'edició, que correspon al foli 188r.(b) de l'Academia de la His
toria de Madrid, Ms. 9-4T65; Ms. que té 17§ folis escrits a doble 
columna, això »uggereix que uar.cn probablement un quadern (aproxi
madament sis folis) en el Ms. de Barcelona. 

• També citat coa Xerrández o Fernández Henestrosa o de 
Finestrosa. 

* <ti]l rei don Pedro (...) ouo grannd pesar ca amaua mucho 
a Iohan Ferrandez de Henestrosa, qu© ©ra su camarero nayor e su 
chançeller mayor del »ello d© la poridad, © micho su priuado, © 
era tio de donna Maria de Padilla, hermano de su madre.» Ed. 
citada, p. t08. 

http://uar.cn
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foliació antic« •» xifra« rcwanec, comença pel foli it, ratllada i 

substituïda par una altra en xifra« aràbigues; arquen ala folia 

antics xit~xiii, xyii-xxiii, xxxii-xxxiii» xlii-xliii» lli, Ixiii, 

ixxii-lxaciii» oiii, cxii, exx~cxxv; s*hm arraoeat la «aitat del 

foli lv, i queda algun boci del« folis Ivii, lxxxviiil i oii. Di

mensions 305 x 270 MI; 2 col., caixes: [40 • 300 • 51} x [2ft • 

100 17.100 + 28] an (foli 1); t 41 linies per pàgina; primera lí

nia escrit«; reglura mina de pic». Reclam en el marge inferior 

dret, sense decorar. 

Inquadernaoió: poll sobre fusta, deteriorada, s'aprecien encara 

restes del repussat amb motius mudèjars i les vetes que tancaven 

el volu«. 

Ornamentació: Caplletres en una altra tinta. Títols i calderons 

en vermell, també algunes lletres. 

Conservació: Bastant afectada per la humitat. 

Data: catàleg s. XV 

Antios posseïuors: Fernando Enriquee [Enganxada a la tapa del da

vant hi ha una nota que diu: «bte libro es del Sr. don í [Fer

nando Enriques ; [...] a sigo del comrtf» don [...] ! Martin Alon-.o, 

juez en [...], d[on To]»as [G]ome[z ...J» (dissortadanent a penes 

es llegeix. 
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tolt« òbi«: l-»194v. 

Autor: Lópe« ée Ayait», Pedro 

Titol: Estorla del Rey dor Pedro 

Lltafue: Castellà 

Prosa 

I-ioipit 

fiteli lr.(a) A*qui coaienea la estoria del rey don Í Pedro 

fasta donde murió. Capitulo wi»ero. COMPo el rey don 

Aüfonso fyno el el real de Gibraltar 

TtKt: Ir. (a) 1*1 suy alto príncipe • wm noble ¡ cauallero; 

lr.(a> b) • Castellar • cérico la villa de Algesira; 

Ir. (b)-lv. (a) grandes señores de l Francia» de Ynglaterra, 

Iv. (b)-2r. (a) w* le ffaria ! grant berguença 

Ixplioit: 103r.(a),i con ellos et estudo; 103v.íb)-104r(a) » 

Salaaanca ! m Toro • Valladolid; 104r.(a)-(b) era legado ¡ 

del papa • duia conquistada; 104v. (a),l defenderla, tan 

apodirados estaua*»; 104v. (a)-(b) # cerco a Toledo. ¡ E31 rey 

don inrriqu»; 104v.(b) [£i] • caualleros qu« tenia» [incoa-

plet] 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRI IL MANUSCRIT 

1.1 Catàlega de la Biblioteca 

Guia ém im ßibltottc* Central, p. 97 

1.2 Repertoris bibliogràfics 
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Siaón Dias, «esaeJ da bibliografia, III, 1690 

B00ST3, 18 

2 OICI0M6 

2.2 Da l'obra (fetes «obra titres wenusorits) 

Lepes da Ayala, Pairo, ie* £ré»Jee*f (Kd. ast. y notas Ora. 

Charrie, L. Soper), Zaragoza, s.a.[1975] 

Lopes de Ayala, Pero, Crénicm dml rey 9. Pmdro, (id, Constance L. 

Wilkins y Hear.cn M. Wilkins), Madison, 198? 

3 ISTÜDI8 

3.2 Sobre l'obra 

Branciforti, Francesco, «Regesto dalle opere di Pero Lopa« de 

Ayala», Saggi a ricmrche ín memoria 4i Ettore Li Uotti, I, 1062, 

p. 288-317 

Garcia, Michel, fi canciller Aylar obra y personalidad, Madrid, 

1982 

Giaeiio Caaalduero, Joaquín, «La personalidad del canciller Pero 

López da Ayala», Estructura, y dtseZv at, ia literatura castellana 

mméiaval, 1075, p. 143-163 

Guiohot, Joaquín, Don Pedro l de Castilla, Sevilla, 1876 

Orduna, Q. «Nuevo registro de códices de las Crónicas del Canci

ller Ayala», Cuadernos ém Historia da EspaMa, 1980, 63-84, p. 238. 

Russell, P. «The Memories of Fernán Alvares de Albornoz, Archbis

hop of Seville 1371-1380», (id. F. Pierce), Hispanic Studies in 

Honour of J. OonxàlaM Ilutara, 19S9, p. 310-330 

Russell, P., English intervention in Spain and Portugal in the 

Timm of Edmard it! mnd Richard f„, Oxford. 1065 

urn* É acj: ^ ̂  — - •*• A. ^ .*- ^ *- ^ ^ ... .. i^4,„ 

http://Hear.cn
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Tat», B.» f»*«f»# #«*ra i« èi*t©rjfi#fra#ia pmmimBvlmr é»I s . W, 

Madrid, 1970 

Varvaro, a l e r t o » «Paro, Lópea da á ra la : L© Crfoioaa», Hmtmmi* ei 

fxlatoçim speçnol* medteyl* f llr Ltttmraturm, 1989, p. 181-185 
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k41 ¿egla de Sac Becst 

Aquest ém un altre dels Ma que segóos el catàleg de la bibliote

ca, es daten entre dos segles, el XV i XVI. Seubia, però, que el 

texfc de la *»*J« pot considerar-se» aau tota la prudència del aón, 

COM dol s. XV; la lletra és humanística, aparentment, de la segona 

«eltat del s XV, encara que la <d> és uncial, en lloc de reota; 

té algun dels trets propis de la lletra de privilegis, amb 

particularitats -com la forma de la <o> i de la <s>- que declaren 

la factura aragonesa. 

Els primers 44 folis contenen la R*çl* de san B#»net, en una 

traducció castellana. Disposen d'una edició del text castellà de 

la Regla publicada en la Biblioteca de autores Cristianos, i un 

interessant estudi entorn les edicions publicat per Do« Anselm M. 

AIbaroda1 que s'ocupa de les edicions del text publicades entre 

148i i 1929. La primera edició del text en castellà, segons 

tquest erudit, es publicà a València el 1543, traduïda per un 

monjo del Cister del monestir de Benifaça que responia a les 

inicials F.H.S.A.B.* II Ms. 110 de la Biblioteca de Catalunya 

conté una versió catalana de la Meglm copiada el 17S7. A partir 

* Dem Anselm M. Albareda, Bibliograf im d* im R*qla benedic
tí»» , Abadia de Montserrat, 1933. 

• Ibid., p. 127. 
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del toll 4Sr. tot« els textos aé% ordenacions particulars en 

relació a»; l^rd: dels cavallers de Calatrava, notaut-pe wn canvi 

de ni en 1*escriptura: 

46r. Coas» començo la borden de ! cavalleria de Calatrava 

4?r. II preuill**gio de como dio ! dio el rey don Sanche 
CaÜatrava a la borden 

48v. COMO han de dar el abito de la ! orden de Calatrava a 
los cavallleros freyles de Calatrava e ! quien gelo deve dar 

50v. Como uan de faser profesión los de ia horde» de Calatra
va 

5Ir. De la forma que los cavalleros han de tener en su bibir 

Al final d'aquesta disposició queden en blanc els folis 52v-53r. 

i, del foli 54r. enllà trobem també textos relatius a l'orde, però 

de lletra posterior" 

54r. Siguen las difiniciones de Don Guillermo ab¡bad de 
Morimundo fechas en tiempo del Illustre ! c magnifico señor 
don Rodrigo Teiles Girón malestre de la noble e Ínclita 
caualleria de Calatraua E en ellas enxericias breueme»te todas 
las dif inicio Ines de los abbacies maestres • comisarios qu# 
difinielron después que la borden començo 

llOr. Como los de Calatrava pueden absoluer l cada vno en su 
diócesi o provincia a las ; personas de las sentencias de 
excomuüon y Je irregularitat 

*12r. Pe la forma q«# se ha de tener quando ! alguno de los 

113r. Confirmació» de las pr»#»ntes y de i todas las pedidas 
(?) difiniciones 

¿13r. Lo que en effecto contiene la bulla qu# el sumo J 
pontífice Julio ii concedió a los de la cavalleria ! de 
Calatraua de la orden de Cistel cerca del lienço t y ayunos y 
del silencio y de los diuersos géneros l de carne y de los 
panos y sedas y de las oomujtacions que cerca d'ello haze 

Derek W Lomax s'h« ocupat àmpliament de les ordes militars i 
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dadlo« un llibre a estudiar-le« on relaoió * la peninsula Ibèri

ca.» fot tractant émlm cavaller» de Calatrava* comenta eon, a la 

rafia Brialti*;» w w a d a pel capítol general del Ciátar ©1 1183» 

«'afegiran paulatinaaeüt aatatvfea s«¿ri©»©ntari« o éífiaicimna»t 

que s'anar©» publicant, !.*©« oonte«portoi«a«mt a la seva promulga-

eió (cao de lea posterior« a 1482) i d'altre* (lea »odi©vala) on 

•Is nostres dies Loaax» * G'Callüghao* has estat ©4« editor« 

d'cuestes diftmiciomm* aedievals, no quedant avui dia cap 

d'inèdita d'entre le« ©orar i©a. Lr prudència fa qu« Loa«* «a 

ncgui la possibilitat qu© n*apar©ixin aé«, ©ntr© fon« portuguesos 

cosí ©I d'Avis «porque esta» órd©n©s al litara« se dedicaron a fines 

del s. XV a buscar ©n los archivo« calatraveños lo« datos ralati-

vos a sus propio« privilegio«».» H Ms. 1311 de la Biblioteca de 

Catalunya respon a la activació enunciada per Loaax. 

ffs • i J11 

1 Derek W. Loaax, Las órdmnms militaras an la pan ínsula 
ibèric» durant» ia Edad Hadia, Salamanca, 1976. 

• Ibid., p. 56-61. 

3 D. H. Loaax, «algunos estatutos priaitivos de la orden de 
Cal&trava», Hispània, 21. 1961, p. 483-494. 

* J. F. O'Callaghan, «Difinioione« of the Order of Calatrava 
enacted by Abbot Willia*. II of Horiaond, April, 2, 1468», Tradi
tio, 14, 1988, p. 231-288; «The Affiliation of th© 0rd©r of Cala
trava with th© Order of Citeaux», Malmet m Sacri Or dim i 3 Cistar-
c.*#i>si*, 15, 1959, p. 161-191 i 18, I960, p. 3-39 i 255-292; «Don 
Podro Girón, llastar of th© 0rd©r of Calatrava 1445-1466», Mtspa-
»J«, 21, 1961, p. 342-390 i «Th© larli©it Difiniciena* of th© Or
de? of Calatrava 1304-1383», Traditio, 17, 1982, p. 225-284. 

* D. H. Loaax, Lm* érdmnas militares, p. 56-57. 
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Daoorlpold: 

Papar aab filigrana«: 1.) Nà aab ona flor, tallada pal plao, ai* 

horittontal, 20 x 45 aa. 

Folla total«: 113 •• tfiardea *n blsjto. #4 tast áal a. IV %mb* al 

foll 52 lvi aattaa nun*rar, a partir d'aquí hi ha una nuaaració 

antiga a tinta <fo. 1>, ?atllad« t substituios par la nodarn» <-jUe 

coaença al foli 1 dai voluu; ala folla 52v-53v. són an blane. 

Dlaansiona 210 x 145 aa; 1 col., caixa«: [31 • 138 • 41] y [25 + 

95 • 25] aa (foli 2); t 23 linlaa par pagina; primara Unia 

escrita; reglura a punta aaoa. 

Enquadernació: Bastant deteriorada, a'n* alg desprès la tapa dal 

davant; re lligadura nudèjar, COP oar.tral arb doa quadrats, raataa 

da ï«a duaa tanques aetil·liqu3s qua al tancaven. à la teixa: 3 

atiquata« antiguas: «Calatrava ! Refia J de S.B.», «Co ! 22» i 

€197> 

Ornaaer.tació: Caplletres an colora. Títols an vermell. 

Conservació: bona. 

Data: catàleg a. XV-XVI 

Folla obra: 1-114v 

Autor: Diversos autora 

Títol: LRefiía da san Bonito] 
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Llanguí: Castalla 

Inoipit 

fast: Ir. Prologo dol glorióte al aiatioo; ir~lv. a la vagada 

dssptrtattdonoa « \m e*eri?tura dixiendo; lv-2?. an «u royne 

•n S al qual rayno; 2v-3r cota áspera i,i nin!gun* ooaa graaa 

Explicit: 113r.,l toda» pedidas dlfflniolona«; H3ir. [fi] qua e#r-

ca d alio haxa ar, lo signants; 113v-U4r. el »UPO pontifica 

los flo¡riñas dal tiaapo pasado; U4r. [fij aino tan solaaan-

ta; lUtr.,1 quango estubieren an al conuonto; 114v. [fijtiec-

tio omnim retributio 

•otus: In la darrara guarda (foli 115) a ha copiat un taxt an 

llatí a dues columnes. Taxt d'una altra ai. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOOPAFIA SOB Ft B iL HAHUSCRIT 

1.1 Catàleg* da 1« Bihliotaoa 

6/im dm Ja Bib lia fem Cmntrmi, p. 102 

* » * 

§41.1 R?gla 

folia obra: lr-44'r, 

Autor: Banat da lurala, [Sant] 
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Traductor: Anònim 

Titel*. Refila 

Llengua: C a s t e l l à 

Prosa 

Incipit 

Prolag: Ir. Prólogo del glorioso al »i*rioo padre nu,estro 

san Benito abbat (...) 3r. por qw# «erescaaos ser coapañerotí 

en el su reíyno 

faxt: 3r. Capítulo .i. de las quatro »añeras e ! de los »on-

ges ! Quatro »añeras de monges 

Explicit: 44v. dixiaos de la dotrina de virtudes. Dios defendién

dote ! Deo gracias 

Notes: La Regla és de Iletra que sesbla del s. XV, però els textos 

sobre l'Orde de Calatrava qye segueixen són d'una mà posterior. 

BIBLIOGRAFIA 

1 BIBLIOGRAFIA SOBRE EL MANUSCRIT 

1.1 Catàlegs d« la Biblioteca 

Ouia ae la Biblioteca Central, p, 102 

1.3 Altres manuscrits que contenen l'obra 

Castañeda y Alcover, V. » índice stittrio de los manuscritos 

caste 1¡»nos dm genealogía, heráldica y órdenes militares que $m 

custodian en la Biblioteca de íl Escorial, Madrid, 1917 

2 EDICIONS 



tu 
2.2 Dt l'obra (fats* aobr« altra* atirjtorit«) 

Bonito de Nursia [»an] Su víém f «• rafia, Dirección e introduc

ciones del P. dou ©ateta M. Co loabas, versiones del P, dos Late M. 

Sansegundo; coaentarios y notas dal P. doa Odiltin M. Cnniil. 

Madrid, 1954, p. 284-693 

S I8TUDIS 

3.2 Sobra l'cbra 

Àlbarada, Anaelm M. [do»]» Bibliogr*fim de Im Regla benedictina, 

Monestir de Montserrat, 1933 

Benito de Nursia [san] So viém y su r#fJa, DireaLón e introdue-

ciones del P. do« García M. Coloabas, versiones del P. doa Lao» M. 

Sansegundo; coaentarios y notas del P. doa Odilón M. Cunill. 

Madrid, 1954, p. 255-263 

Loaax, D. W. , Lms órdenes miiitmres mm Im penínsulm ibéricm 

durmnte 1» Edmd Medim, Salaaanoa, 1978 

Loaax, D. W. , «Algunos estatutos priaitivos de la orden de 

Calatrava», Hi span im, 21, 1961, p. 483-494 

Ortega Cotes, I. J., Alvarez De Baquedano, J. F., Ortega, Bui Im-

riuw ordinis militime de Cmlmtrmvm, Madrid, 1761 

O'Callaghan, J. F., «Difiniciónos of the Order of Calatrava 

enacted by Abbot William II of Morimond», Traditio, 14, 1958, p. 

231-268 

O'Callaghan, J. F., «Don Pedro Girón, Master of the Order of 

Calatrava 1445-1466», Hispmnim, 21, 1961, p. 342-390 

O'Callaghan, J. F , «The Affiliation of too Order of Calatrava 

with the Order of Citeaux», Anmltctm Smcri Or dints Cisterciensis, 



l S - l i . - f t i » l u l l %m®, p. i61-93;3-Si tSW 

O'Cftllatfta, J . r.. «Th« I w l i M t Mfi f t ic4«M* of th» Octer of 

Calatrava 1304-1383», Trméiti», tT» IMS, p. f f§-f§4 

^ " É ^**-g . * . ^ - ^ Ü . -»- .— A^ fc- . . ..-* » * • 
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i<2 Vita éí tanta Margherita 

El text d'aquest poema hagiogràfic és basta/,t difícil de llegir, 

sobretot en la part inferior dels fulls, on la tinta gairebé a*ha 

esborrat per efecte de la humitat. 

Aquesta Wita 4i smntm Mmrfhvritm formava part d'un recull més gran 

de textos» potser de la mateixa temàtica, ja que la numeració an

tiga del marge dret va del 91 -ratllat i substituït per *90'~ al 

Jb; per sort es conserva complet el text del poema, amb algunos 

llacunes, bé per ésser còpia d'un exemplar mutilat, bé perquè el 

copista l'ha reproduït fiant-se de la seva memòria o bé d'algú que 

li dictava els versos. 

Tota Europa conegué i venerà a Margarita d'Antioquia, essent con

siderada per les dones coa una Lucinda cristiana, propiciadora 

dels bons parts. In ésser molt arrelat el seu culte en la reli

giositat popular, la seva tradició varia notablement al llarg de 

l'edat mitjana, essent fixada la legenda al segle XIII pel text de 

J. de la Vorágine. 

Devem a Ana Echevarría un recent estudi sobre la llagenda de 

Margarita d'Antioquia a l'edat mitjana; en una ponència analitza 

àmpliament l'evolució d'aquesta tradició i la seva influència en 



38? 

•1« cosUuw de la dona medieval, des dels seus orígens germànics, 

passant per la seva vinculació aab les antigues creences paganes.*, 

Mergeritö d'Antioquia, una úm lea santes benefactores da la vida 

quotidiana, associada a pràctiques i pregàries de religiositat 

popular, veié «olt difosa la seva legenda, sovint transmesa oral

ment, aab versions conegudes en diverses 1lenguas romàniques, en

tre elles el francès, el català i l'italià.» 

Wiese va editar el text a partir deld Ms que a finals s. XIX es 

coneixien de la llegenda de Margarita d'Antioquia.9 Després d'un 

breu acarament entre el text de Barcelona i el d'altres manuscrits 

(uns consultats directament a traves de microfilms i d'altres a 

través de l'edició^ sembla que no es pot posar en relució directa 

amb cap d'ells, en presentar omissions i variants pròpies. Diver

gències nurmals en textos d'aquestes característiques, sotmesos a 

la transmissió oral, vinculats a la pietat popular. Alguna de les 

errades del Ms. fa pensar que el copista tenia davant un text 

» Ana Echevarría Arsuaga, «La leyenda de Margarita de 
Antioquia: una santa para las mujeres del medievo» en Actas de las 
Vil Jornméms é* Htttorim. Lm religiosidad é* i«* mujmrms mn i» 
Edmd ftmdim hitpttnm (Madrid, 0 i 10 de aarç de 19Ü9), en prensa. 

* Sobre les diverses versions en llengua romanç vegeu les 
referències que dóna I. Frank en la ssva edició del fragment de lo 
legenda en català, Ms. de 1*Arxiu de ta Catedral de Barcelona, «La 
vie catalane de «ante Marguerite du manuscrit de Barcelone», 
EstudiM Momentos, II, 1049-10SÖ, p. 93-10Í. 

11 Wiese, Ein* altlombñrdisch* Mmrgrnrwthmrilegmném, Halle, 
1890. 
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Ms, 1001 

Detcripoió: 

Paper amb filigranes*. 1. ) Ocell amb les ales obertes dins d'un 

cercle, tallat pel plec del paper, eix horitzontal, 52 x 57 mm, t. 

4-5, no s'assembla a cap de les recollides per Briquet. 

Folis totals: l-5v., numeració antiga a ploma» del 90 (ratllat i 

substituït pel 91) al 95, en el «arge superior dret; no hi ha cap 

numeració moderna. Dimensions 23? x 190 ma, 2 col., caixes: [25 * 

215 • 0] x [22 • 69.9.6? * 23] mm no hi ha marge inferior (està 

tallat); primera línia en blanc; reglura a nina de plou. 

Enquadernació: folis solts. 

Ornamentació: Caplletres de »ida doble que les lletres, en ver--

«ell. 

Conservació: 

Del text: dolenta, però en general llegible. 

Del volua: humitats» paper trencat, tinta corrosiva. 

1 Sobre aquest Ms. i les seves relacions amb les altres 
versions, preparo actualment un estudi que ha estat admès al XXX 
Congrmso étt Filologia Römern cm que tindrà lloc a Santiago de 
Compostela el proper mes de setembre. 
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Data: catàleg w. Wf 

ftolif ota«: Í-Sv. 

Autor: Anònim 

Títol: La la*ienda et pasión di Canta Margarita verïene ot mart ire 

da miser Jasy beoedeta 

Llengua: Italià 

Versificació: iaosil·làbio, 8-12 síl·labes» hi ha molts de 10. 

Incipit 

Títol: lr,(a) Qui ehoatenta la lagienda et pasión di Santa 

Margarita 

?«lt: lr.(a) S*ignori p»r Dio, hogn«no inte*da; lr,{a)-íb) 

hebe nom© Margarita ï ehusi si troua; lr. (b)-lv.(a) facia *1 

soaeiente. ! Gardeodo lui la doozela; Iv, (b)-2r. Ca) noti sia 

lei irata. ! Li «eser ch[.] erano li 

Illicit: 4r. (a),l in un chanton; 4v. (b)-5r. (a) chor nia inte letó 

! ch'io risponda a sto; 5v,(a)»l et si vida sta eholuwba; 

5v.(a)-(b) no i [..] traca i Margarita distese eJ cholo; 

5v.(b) [fi] poveri e richi ! priegi Dio per ai che scrisi. J 

Deo gracias. Amen 

Motea: Els finals de les fulleo han patit molt per la humitat i 

són de molt mal llegir. 

BIBLIOGRAFIA 

i BIBLIOGRAFIA SOBRE IX MANUSCRIT 
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1.1 Catàleg» de la BIM lot«» 

Guim dm Im BibJiotmcm Cmntrmi, p, 112 
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