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Pròleg

Curt Wittlin, romanista format a l’escola de Basilea, és un dels millors coneixedors de la cultura medieval. Es tracta d’un estudiós estimat per les seues
qualitats humanes i valorat públicament amb diversos premis i distincions
atorgats per les principals institucions literàries i polítiques catalanes, com ara
l’Institut d’Estudis Catalans, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona
o la Generalitat de Catalunya, que li va concedir la Creu de Sant Jordi. Ja és
hora que els col·legues i amics de professió també expressem el nostre respecte
i admiració per la seua llarga i fructífera trajectòria. Per això li oferim la present
miscel·lània sobre temes de les especialitats que compartim amb la voluntat de
mostrar fins a quin punt li estem agraïts i com, de fet, ens sentim beneficiaris
dels seus ensenyaments.
En efecte, un nombre prou representatiu d’especialistes, vint-i-sis, cultivadors de la cultura medieval i moderna, hem volgut oferir un tastet del nostre
treball, amb sentiment de gratitud, a la tasca d’en Wittlin, que a partir d’una
completa formació grecollatina i una àmplia visió romanística fou pioner en
molts aspectes, com en l’aprofitament de la informàtica per a estudiar les fonts,
els temes i la llengua d’autors medievals: en especial, les concordances inèdites de l’obra de Roís de Corella, o el repertori d’expressions multinominals, o
continuador excel·lent de l’escola canadenca en l’estudi de l’obra d’Eiximenis.
Wittlin, malgrat regir una càtedra de lingüística romànica dedicada especialment al francés a la Universitat de Saskatchewan, Saskatoon (Canadà), no perdé
mai el contacte amb els territoris de parla catalana, dels quals es va enamorar
a través del testimoni i passió de Germà Colón, venint a Barcelona i València
contínuament i estudiant majoritàriament temes de cultura i llengua del nostre
territori, com el Tresor de Guillem de Copons, traducció medieval de Brunetto
Latini, el Tirant lo Blanc, la Doctrina Compendiosa, que atribueix a Ramon Soler,
Antoni Canals o la primera traducció de la Vida de Santa Caterina de Sena. Encara
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recordem com ens demanava que li microfilmàrem els manuscrits d’Eiximenis
i d’altres, com aprofitava cada viatge de recerca per a impartir conferències i
classes als professors i alumnes de les nostres universitats i compartir experiències i projectes, sovint inici i camí de noves investigacions i noves perspectives
en la nostra ciència.
Voldríem, Curt, que prengueres aquesta miscel·lània d’estudis com un obsequi dels teus col·legues i amics que valoren la teua tasca, la teua aportació i la
teua bonhomia, que et portava a enfrontar-te a qualsevol tema nou sense por
ni dubtes. Estem segurs que et farà goig que siga editada en terres valencianes, en l’Institut Interuniversitari de Filologia Valenciana, a les quals tu tantes
contribucions has fet, acadèmiques i personals, quan començares a venir en
els anys 80, quan ací no teníem ni tradició ni especialistes en la matèria que
tu dictaves, que tantes inquietuds crearen. Una bona part dels col·legues que
t’estimen no ha pogut contribuir a esta obra per altres compromisos previs,
però hi ha volgut estar present des de la Tabula Gratulatoria.
En esta miscel·lània està representada tota la filologia catalana, la qual has
divulgat pel món amb desenes de ressenyes i ponències en congressos, totes
les universitats amb què tu t’has relacionat, les de dins (UA, UAB, UB, UdG,
UJI, UOC i UV) i les de fora (Basilea, Binghamton, Toronto i Temple), i una
bona part dels col·legues que més has estimat o amb qui més t’has relacionat.
Volem agrair de tot cor la col·laboració de les institucions, universitats,
fundacions i projectes de recerca que han fet possible l’edició d’aquest volum,
i, en especial, la de l’IIFV.
Per molts anys, amic i col·lega Curt, català de Basilea i suís de València.
Lola Badia
Emili Casanova
Albert Hauf
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Un nou manuscrit i una versió aragonesa
del «Cercapou»

Un exemplar del breviari de vida cristiana que, per entendre’ns, denominem
Cercapou, no ha estat tingut en compte per part dels estudiosos que fins avui
s’han ocupat de l’obra. D’altra banda, en dos fulls de guarda d’un manuscrit
del segle xv s’ha conservat testimoni de l’existència d’una versió aragonesa,
tampoc no identificada. Les descripcions i l’estudi que avui n’oferim, en homenatge a l’amic Wittlin, esperem que contribuiran a desbrossar la teranyina
de confusions suscitades a l’entorn d’aquest opuscle medieval.
La història de la seva peculiar qüestió filològica, succintament, és aquesta.
Seguint el que expressaven dos manuscrits aleshores coneguts, els primers
bibliògrafs moderns enllistaren el Cercapou entre les obres originals de fra
Francesc Eiximenis, mort l’any 1409. Un manuscrit presentava una versió més
cenyida, i l’altre una de més redundant o farcida. Un tercer manuscrit, però,
amb una versió no coincident i també ampliada, l’atribuïa a un frare cartoixà
anònim.
Les versions i les paternitats divergien. S’hi apuntaren dues explicacions.
La primera declarava que Eiximenis havia plagiat, tot escurçant-la, l’obra d’un
cartoixà anònim. L’altra opinió sostenia, al contrari, que un anònim havia pres
un tractat original d’Eiximenis i l’havia ampliat atribuint-lo a un frare cartoixà.
Les dues hipòtesis coincidien a mantenir que Eiximenis era verament l’autor del
Cercapou. Tenien en favor seu el testimoni de dos (i més tard tres) manuscrits
dels segles xv i xvi.
Tanmateix, les susdites hipòtesis no convencien. Eiximenis no tenia tarannà
de plagiari. L’estil de les seves obres majors no consentia imaginar-lo apropiantse íntegrament d’un opuscle aliè; un opuscle que no es trobava enlloc més que
en un manuscrit català. Tampoc no era creïble que un desaprensiu del segle
xv prengués una obra d’Eiximenis i la conferís a un cartoixà anònim. La fama
d’Eiximenis era ben consolidada. Posat sota el patronatge d’un cartoixà, el
prestigi del Cercapou no pujava de grau.
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Estant les coses en aquest punt, la localització d’un quart manuscrit, que
s’afegia als dos que atribuïen la versió breu a Eiximenis, donà ocasió al romanista Giuseppe E. Sansone per a estudiar les divergències entre els manuscrits
i resoldre la qüestió de l’autoria (Sansone 1956).
No era fàcil encertar-ne el desllorigador. Els encapçalaments dels manuscrits diferien notablement. Els uns introduïen una redacció expositiva, neutra
i cenyida, i d’altres una forma dialogada; els uns més, i d’altres no tant. Col·
lacionats els manuscrits, Sansone conclogué que la versió en forma dialogada,
la més ampliada, justament la que apareixia atribuïda al cartoixà, era la versió
primigènia, i que el mateix Eiximenis n’havia donat tot seguit una versió escurçada. Sansone s’aferrava a l’autoria eiximeniana molt més fermament que els
bibliògrafs precedents. Totes les variants, segons ell, eren pròpies d’Eiximenis.
Si havia publicat la primera versió amagant la seva personalitat, era per humilitat franciscana.
La hipòtesi d’una doble versió de l’opuscle per part d’un mateix autor era
arriscada. En teoria, tant podia ser que la versió dialogada i més llarga hagués
estat escurçada, com que la més breu i sense diàleg hagués estat ampliada;
però en tractats doctrinals d’aquest gènere el farciment és molt més comú que
l’abreujament. No era versemblant que el mateix Eiximenis s’hagués dedicat a
podar una obra pròpia tan breu.
Sense trigar gaire, el Cercapou apareixia editat a Barcelona sota el nom
d’Eximenis. N’oferia un text únic i seguit que incloïa, entre claudàtors, tots els
afegits dels diferents manuscrits (Sansone 1957-1958).
La solvència de l’editor semblava haver resolt la qüestió de l’autoria en
favor d’Eiximenis. Així ho estamparen un parell de ressenyes (Monfrin 1960;
Brummer 1964), però l’acceptació de la tesi no fou unànime. Passat un temps,
Curt Wittlin demostrà que el Cercapou és una obra composta de fragments preexistents, derivats després en versions retocades. Dels tres o quatre ‘punts’ en
què està dividit, el tercer és pres literalment del Llibre de les Dones, d’Eiximenis.
Ho confessa el mateix autor. Diu haver tret aquell punt d’«un tractat que un
solempne e molt reverent mestre en theologia, hom de santa vida, exemplar en
virtuts e de gran devoció, per alguns religiosos amichs seus ha fet no ha molt
de temps». Sansone no havia descobert el manlleu i interpretava la referència
diferentment.
Se’n deduïa, doncs, que el Cercapou havia estat compost després de 1396,
any de la publicació del Llibre de les Dones, i abans de 1409, vist que al·ludia
a Eiximenis com encara vivent. Ja no era possible atribuir-li la totalitat de
l’opuscle, i encara menys les versions retocades i farcides. Els títols dispars
argüien que cap versió no presentava garanties de reproduir l’original. Alhora
es demostrava que el principal obstacle per a aclarir la qüestió filològica era,
precisament, la voluntat de conservar la paternitat per a Eiximenis. Les dificultats desapareixien reconeixent que l’obra començà a difondre’s anònima i
que les paternitats eren arbitràries (Wittlin 1970).
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Gràcies a Wittlin, doncs, alguns tenim clar que el Cercapou no fou escrit per
Eiximenis. A hores d’ara, però, hi ha qui continua enllistant-lo entre les obres
atribuïdes (Puig et alii 2010: 74-107). No es pot negar que li ha estat atribuïda,
certament, però disposem d’idèntics motius per a fer-lo figurar en una relació
d’obres anònimes, i també dins la bibliografia cartoixana. Dels sis manuscrits
coneguts, tres el posen sota el nom d’Eiximenis, dos el mantenen anònim, i un
l’atribueix a un monjo cartoixà.
Un nou manuscrit
Com acabo d’expressar, els manuscrits del Cercapou són sis, un més dels que
han estat enllistats fins ara. L’existència d’un sisè exemplar fa molts anys que
fou assenyalada, però no ha estat integrada pels bibliògrafs (Casanova 1981:
14). Es troba al manuscrit ix de l’Arxiu del Palau-Requesens, avui custodiat a
l’Arxiu Nacional de Catalunya amb la signatura 1-960-T-1218. El catàleg de
BITECA manid 1270 no l’identifica ni li atorga títol, malgrat que la descripció
que en va fer el P. Casanovas, l’any 1912, permet comprovar que correspon al
conegut Cercapou (Casanovas 1906 [1912]: 22-24). L’erudit jesuïta consigna que
l’opuscle comença amb les paraules Primerament se deu gordar de fer contra lo
primer manament; el segon punt comença amb els mots Novel goig ha consabut
la mia ànima; el tercer, Molt content com per distintes partides; i acaba amb una
Manera de confessar; tot concordant amb el text editat fa més de mig segle
(Sansone 1957-58: i, 29, 79, 94; ii, 30).
L’escriptura del còdex ix de l’Arxiu del Palau-Requesens és de mà d’un
escrivà adscrit a la Cancelleria reial. Es pot datar a la primera dècada del segle
xv; en concret, abans del novembre de 1412 i, molt probablement, abans del
juny de 1409.
Que el còdex ja era acabat d’escriure al novembre de 1412, es pot deduir
del fet que l’escrivà aprofità els darrers fulls, que havien restat en blanc, per
copiar-hi la convocatòria de la cort general que es reuniria a Perpinyà sota
la presidència del rei Martí, amb la relació completa dels convocats per cada
estament. Porta la data del 26 de juliol de 1405.
Reproduir la relació dels convocats a la cort general de l’any 1405 tenia sentit
mentre durà aquella llarga assemblea, suspesa pel maig de 1410 per la mort
del monarca, i encara durant l’interregne que finí amb la declaració de Casp,
pel juny de 1412. Deixava de tenir interès, però, després que el rei Ferrando
convocà de nou la cort general de Catalunya, amb llistes actualitzades, el 19
de novembre de 1412.
La relació dels convocats a les corts generals no era del domini públic ni
accessible a tots els escrivans reials. La confegia i l’expedia el protonotari sota
la seva responsabilitat. La convocatòria de la cort de 1405 fou confegida per
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Guillem Ponç, secretari i protonotari del rei Martí fins a la seva mort, el 17
d’agost de 1405, justament al mes següent de la convocatòria.
Tot el còdex ix de l’Arxiu de Palau, inclosa la convocatòria copiada al final,
és de mà de Diego Garcia, notari i escrivà de la cancelleria reial, que morí l’any
1440 ocupant l’ofici d’arxiver de l’Arxiu Reial de Barcelona. No hi consignà el
seu nom, però la identitat de lletra no ofereix dubtes a qui està avesat a trobarla a l’Arxiu Reial, especialment als diferents memorials que s’hi conserven. Se
n’ha publicat una descripció detallada, amb una làmina il·lustrativa que permet
verificar a ull que la mà que escriví el còdex de l’Arxiu del Palau-Requesens
és la de Diego Garcia (Riera 1999: 61-69). Consta que fou ajudant de Guillem
Ponç, almenys des de 1385 i fins a la seva mort.1 Tan gran era l’amistat que
Guillem Ponç mantenia amb el seu ajudant, que li llegà en testament els seus
protocols i notes.2
Una breu nota marginal permet encara deduir que la còpia de l’opuscle ja
estava completada pel juny de 1409. Al primer foli, Diego Garcia copià una
sèrie de textos breus amb el títol general de Taula de la fe catòlica. Un dels textos
catequètics són els primers versets dels nou salms de la Vulgata que comencen
amb el mot Miserere. Temps després de copiada la relació, el copista afegí al
marge, amb tinta diferent, que aquells nou salms signifiquen les nou misèries
humanes, assegura, segons «dit de mestre Vicenç». Mestre Vicenç Ferrer sermonà a Barcelona des del 14 de juny de 1409 fins al setembre següent. L’obra
anònima de què tractem, doncs, ja era copiada en aquell còdex quan l’escrivà
assistia als sermons de mestre Vicenç.
Tot plegat està indicant que el breviari de vida cristiana que, per convenció,
denominem Cercapou, fou compost a Barcelona, entre 1396 i 1409, en un ambient
proper a la cort reial o dins la mateixa cort. Sobre això, l’anàlisi interna aporta
unes proves que no han estat observades.
Al primer punt, quan enumera les obligacions del cristià en relació al setè
manament (Sansone 1957-58: i, 40-41), l’autor especifica que pot pecar-hi per
haver, pendre o procurar scientment que de vassalls o sotsmeses
seus o d’altri sien haüts dons, fetes fermances o obligacions altres,
o composicions, rescats, o imposats alguns altres càrrechs en persones o béns per força, o per menaces, terror, o altres vexacions o
procehiments injusts, o ab promissions, induccions o maneres no

1. La lletra de Diego Garcia comença a aparèixer als registres reials en documents autoritzats
per Guillem Ponç: ACA, Canc, Reg. 842, fol. 177v-178v; Reg. 989, fol. 3r, dels anys 1385 i 1386.
Li fou confiada l’escriptura en net, sobre pergamí, dels capítols fundacionals de l’empresa de la
Corretja, de l’infant Martí: ACA, Canc, Pergamins de Joan i, Apèndix 14 (Carpeta 320).
2. El rei Martí aprovà el llegat: ACA, Canc, Reg. 2203, fol. 34r, en data Barcelona, 19.09.1405.
Guillem Ponç i Diego Garcia tenen dedicades sengles monografies (Rubió 1990: 305-328, 329-351).
No s’hi documenta l’estreta vinculació professional entre ells dos, ni la carrera de Diego Garcia
anteriorment a l’encàrrec de la custòdia de l’Arxiu Reial de Barcelona, l’any 1412.
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degudes ultra los drets a ells pertanyents; e de fer o procurar que
victigals, imposicions, peatges, barres, pontatges o altres drets reals
o personals sien imposats o exhigits injustament.

Encara sobre el mateix manament (Sansone 1957-58: i, 45), expressa que el cristià
se deu guardar de pendre pecúnia o altres béns o servitut que
no li sia deguda per fer o administrar justícia [...], e de donar
scientment en manera alguna, o per dons o sens dons, sentència
injusta contra algú.

Més endavant, enumerant pecats per avarícia (Sansone 1957-58: i, 61), esmenta que el cristià peca
si per augmentar o no disminuir de son estament rendes e altres
béns, contrasten o en altra manera no fan son poder que lurs
sotsmeses, sclaus o altres infels, per preÿcació o en altra deguda
manera vinguen a la fe crestiana.

Salta a la vista que l’autor no s’adreça a pastors, a llauradors, a mariners o
a monges clarisses, sinó a nobles i barons que dicten i perceben rendes feudals,
administren justícia, i disposen d’esclaus i vassalls d’altres creences. L’editor
modern no ho encertava gens quan afirmava que l’opuscle havia tingut una
«grandissima circolazione in ambienti monastici» (Sansone 1974: 60).
El manuscrit copiat per Diego Garcia no és una còpia més del Cercapou.
N’ofereix la versió més antiga i en un estadi que es pot considerar com l’original: anònim, sense títol, sense introducció, i sense les ampliacions en forma
dialogada. Alhora ens certifica que començà a difondre’s a la cort del rei Martí
quan es trobava a Barcelona.
Fa estrany que l’original manqués de títol i d’introducció, certament, però
ens cal acceptar-ho. Així arribà a mans de Diego Garcia, situat en un lloc
privilegiat de la Cancelleria reial. Començà a copiar-lo deixant més de mitja
pàgina en blanc, destinada sens dubte a la introducció que no li havia arribat
i trobava a faltar. Inicia abruptament la còpia amb els mots Primerament se deu
gordar de fer contra lo primer manament, lo qual és... Vet ací l’explicació, doncs, per
què posteriorment els escrivans confegiren introduccions diverses, i un copista
més ardit inventà el marc dialogat entre un ‘amic empatxat’ que sol·licita normes de vida cristiana i un ‘amic franc’ que les hi procura. Vet ací, també, per
què els títols donats a l’obra són dispars, tant als manuscrits conservats com
als inventaris de llibres del segle xv: Cercapou, Cercapou del cartoixà, Cercapou
de confessió, Cercapou de la ànima, Compendium salutis anime, Breu de la salut de
l’ànima, Libell de la salut de la ànima, Compendi de la salut de l’ànima, Lo franch
e l’empatxat. Encara hi ha qui ha proposat que el títol més propi és Cerca pau
(Codina 1918). Tot perquè originalment no en tenia.
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Una versió aragonesa
L’ambient cortesà de la primera difusió del Cercapou no sembla aliè a l’origen de la versió aragonesa fragmentària que ens n’ha pervingut, la qual passo
a descriure.
Es troba als fulls de guarda del manuscrit 53 de la Biblioteca Nacional de
Catalunya. Al catàleg de la col·lecció de manuscrits, Jaume Massó i Jordi Rubió
descriviren exhaustivament el contingut del volum. El dataren al segle xv, sense
precisar. També donaren compte del bifoli que ara es publica amb aquestes
paraules: «A la fi, servint de guardes, dues fulles de pergamí amb fragments
d’un text religiós en castellà, escrit també de mà del xvèn segle» (Massó & Rubió
1989: 132-135). Fan constar que el volum és relligat modernament en pergamí
flexible, però no hi ha inconvenient a suposar que el bifoli de guarda ja es
trobava a la relligadura primitiva i fou conservat a l’actual. Un restaurador
modern no hauria gosat retallar un bifoli de pergamí escrit per igualar-ne les
mides amb el volum.
Els primers catalogadors no encertaren la qualificació lingüística del text
religiós del bifoli. Recentment, el catàleg de BITECA manid 1172, precisa la
data de confecció del volum amb un «1475 [?]», i menciona igualment el bifoli
final de guarda, sense identificar-lo. Diu que «s’hi pot llegir, capgirat, un text
en gòtica amb trets de bastarda, en castellà, sobre els manaments que ha de
seguir el cristià».
El volum de què estem parlant conté fins a trenta textos devots i oracions, els
uns en llatí i d’altres en català. Una mà del mateix segle xv va anotar al primer
full: «Hic liber est domus Porte coeli». El contingut devot escau perfectament
a una cartoixa del domini lingüístic català. Podem partir de la hipòtesi, doncs,
que el volum fou compost i relligat a la cartoixa valenciana, i s’hi conservà
fins a la desamortització del segle xix. Fou adquirit per l’Institut d’Estudis Catalans, l’any 1908, formant part de la col·lecció de manuscrits i llibres de preu
de Marian Aguiló, que havia estat funcionari de la Biblioteca Universitària de
València entre 1858 i 1861.
Les còpies catalanes del Cercapou són totes en paper. El còdex original que
contenia la versió aragonesa, en canvi, era en pergamí. El hiat entre els dos fulls
conservats mostra que no tenim el bifoli més intern o més extern del primer
quadern original, sinó el penúltim bifoli, el precedent al més intern.
La lletra de la versió aragonesa data del pas del segle xiv al xv. És coetània,
doncs, a la redacció de l’original català. El fet que estigui en pergamí està assenyalant que el comitent de la còpia era una persona de posició i, com a tal,
acostada a la cort reial. Òbviament, estava interessada a disposar, en el seu
idioma aragonès, d’un breviari de vida cristiana que s’acabava de compondre
i divulgar a Barcelona. Hi ha evidència que se’n serví assíduament, perquè,
abans d’un segle, el còdex finí el seu itinerari vital, estropellat, a la cartoixa
de Portaceli.
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Efectivament, al moment que es relligà l’actual manuscrit 53, compost al
darrer terç del segle xv, el còdex amb la versió aragonesa del Cercapou es jutjava inservible. El relligador intentà esborrar el text amb un líquid corrosiu per
mirar de fer aprofitable el pergamí. Ho provà en una pàgina i no se’n sortí.
La tinta es resistia a desaparèixer. Aleshores decidí retallar el bifoli a la mida
del nou volum en paper, i fer-lo servir de guarda.
No és gens impertinent demanar-se qui podia ser el comitent de la versió
aragonesa. Resposta segura, no la tenim, però sí una de versemblant. Tots els
fils condueixen a assenyalar que el primer propietari del còdex aragonès en
pergamí fou el cavaller Francesc d’Aranda. Com és prou sabut, després d’ocupar diversos càrrecs palatins a la cort de Joan i, i tenint una estreta amistat
amb el rei Martí, Francesc d’Aranda ingressà a la cartoixa de Portaceli, com a
donat, l’any 1398. Des de 1402 fou conseller íntim del papa Benet xiii, i designat, per influència seva, com un dels nou electors del rei Ferrando a Casp.
Llegà els seus llibres a la cartoixa on havia professat. Hi morí, l’any 1438, en
una venerable senectut.
Edició de la versió aragonesa
Esborrats parcialment, retallats per baix i pel marge, els dos fragments de la
versió aragonesa que avui es poden llegir estan copiats a continuació. A fi de
poder comprovar el seu estricte paral·lelisme verbal amb la redacció catalana
original, es copien les dues versions a doble columna: a l’esquerra la versió
aragonesa, i a la dreta el passatge corresponent del manuscrit ix de l’Arxiu
del Palau-Requesens. Els fragments es troben al vol i de l’edició de Sansone.
El primer, de la p. 39, lín. 25, a la p. 41, lín.10; i el segon, de la p. 45, lín. 16, a
la p. 46, lín. 19. Els punts suspensius indiquen impossibilitat de lectura. Els mots
i lletres entre parèntesis són lectures que el context permet tenir per segures.

329

jaume riera i sans
Arxiu del Palau-Requesens, ms. IX.

BC, ms. 53.
[fol. Ar]
[Les tretze primeres línies són il·legibles].
14
/ contra … … … … … … … …
15
/ uso o acto … … … … carnal … …
16
/ con …o no con … … …… (hom-)
17
/ bre e no con hom(bre) … … … orde(na-)
18
/ dos por … … … … … … … … … … ...
19
/ el uso … … contra … … a saber …
20
/ otra cosa … … … … … … … … … …
21
/ no ha ordenada natura.
22

contra natura, ço és, tot a qualsevol
ús o acte il·lícit, libidinós o carnal que l’om
ab dona o no ab dona, o la dona ab
l’om o no ab l’om, face dels membres ordonats per nostre senyor Déu a generació, pervertint
l’ús natural en contra natura, ço és, ab
altra cosa o per altra partida o en altra manera que
no ha ordonade natura.

/ [I]tem se deue abstener de … … … … …
[Manquen tres línies per tall del pergamí].

[fol. Av]
[Manca la primera síl·laba de cada línia].
1
/ (…) otro … … … voluntat de aquel de quien
2
/ (…) cosa. E deuese pues hombre guardar
de tomar
3
/ (…)didament o retener bienes de otri sin volun4
/ (…) … … … …de prender o usurpar por fuer5
/ (…) … … … … que sia de otri; et de hauer
6
/ (…) … … scienmén que vassallos sosme7
/ (…) … … … … sean hauidos donos, fechas
8
/ (…) … … … otras, o composiciones,
9
/ (res)cados, o imposadas algunas otras cargas
10
/ (en) personas o bienes por … … … …
11
/ (ter)rores, o otras … … … … …
12
/ (…)stos, o con promissiones, inducciones o
maneras
13
/ (no) deuidas, vltra los derechos a él pertenescien14
/ (tes), et de fer o procurar que vitigales, imposiciones,
15
/ (…)es, palancas, pontages, o otros derechos
16
/ (…)es o personales sían imposados et exsecu17
/ (tad)os injustament; hoc encara que sía
iustament
18
/ (im)posados a sguart de algunos, de fazer
pagar
19
/ (a per)sonas privilegiadas o que no·y fuesen
toui20
/ (…), sían clérigos o legos, sosmesos o stranyos;
21
/ (et) de tomar bienes sagrados de lugar sagrado,
22
/ (o d)e lugar que no sía sagrado, o bienes
no sagra23
/ (dos) de lugar sagrado; et de retenir scientmén
[Manca un bifoli entre A i B].
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Item se deu abstenir de fer contra lo setè manament lo qual és «No furtaràs». E vol dir
que algú no deu pendre, retenir, o en
altre manera contractar cosa alguna
del altre per cobejança, sens voluntat de aquell de qui
és la cosa. Deu-se, donchs, l’om guardar de
pendre
amagadament o retenir béns d’altri sens volentat de aquell, e de pendre o usurpar per força e manifestament res qui sia d’altri; e de haver,
pendre, procurar scientment que de vessalls o sotsmeses seus o d’altri sien haüts dons, fetes
fermances o altres obligacions, composicions,
rescats, o imposats alguns altres càrrechs
en persones o béns per força o ab manaces,
terrós o altres vexacions, o procehiments
injusts, o ab promissions, induccions o maneres
no legudes, ultra los drets a ells pertanyents;
e de fer o procurar que victigalls o imposicions,
peatges, barres, pontatges o altres drets
reyalls o personals sien imposats e exhigits injustament; o, encara que sien justament
imposats a sguart de alguns, de fer-hi pagar
a persones privilegiades o que no sien tengudes, sien clergues o lechs, sotsmesos o stranys;
e de pendre béns sagrats de loch sagrat
o de loch no sagrat, o béns no sagrats
de loch sagrat; de retenir scientment
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[fol. Br]
[Manca la darrera síl·laba de cada línia].
1
/ que fazer la deuría; et de dar scienmén en (ma-)
2
/ nera alguna, o por donos o sin donos, sent(en-)
3
/ cia iniusta contra alguno, car del danyo (que)
4
/ ha aquel s’ende sigue es touido …; et de (to-)
5
/ mar el salario, soldada, pensión o iornal p(or)
6
/ officio, b[e]nefficio o arte alguna, no curando (o no)
7
/ faciendo scienmén la seruitud a que es touid(o)
8
/ por la dita recepción; e de retener en sí, o c(on-)
9
/ uertir en otros usos aquello que a santas obr(as)
10
/ et piadosas es diputado, o en otra manera e(s)
11
/ del patrimonio de nuestro senyor Ihu. Xto.,
así co(mo)
12
/ son bienes ecclesiásticos, los quales se pertany(en)
13
/ a pobres, exeptado aquello que es necessario a (la)
14
/ conuinent et no superflua vida del benefic(iado;)
15
/ et de dilatar, sin [causa] iusta satisfaciones
de tes(ta-)
16
/ mentes o otras cargas de ánima a las qu(ales)
17
/ sía touido; et de retener-se, si es clérigo o l(ego,)
18
/ aquello que es touido, en su caso, tiempo o
lugar, d(e la)
19
/ suya habundancia dar a los pobres constitu20
/ ydos en vrgent nescessidat.
21

/ [I]tem se deue guardar de fer contra
[Manquen tres línies per tall del pergamí].

[fol. Bv]
querido o no requerido alguno no deue dir
(scien)mén por malicia o en danyo de su pró(ximo), affermando o negando, falsía o men(tira), es a saber, por paraula o senyal alguno
(denot)ando otra cosa que él no haurá al
corazón
6
/ … que por dir tal mentira se’n sperás seguir
7
/ … provecho a él o a otro. Et deue-se
8
/ mucho guardar de inposar por malicia o
9
/ contra uerdat crimen o mala fama ad al10
/ guno.

/
2
/
3
/
4
/
5
/
1

/ Item deuese mucho diligentmén en re/ pellir (e) squiuar toda cosa que sía con13
/ tra el noueno mandamiento, el qual es
14
/ «No cobdiciarás la casa de tu próximo»,
15
/ e contra el deceno mandamiento, el qual
16
/ es «No desearás la muger de tu pró17
/ ximo, ni la siruienta, buey, asno o cosa al18
/ guna otra de la suyas». Por los quales
19
/ dos mandamientos es vedado al christiano
20
/ toda copdicia de possessiones, officios, beneffi21
/ (cios), artes, dignidades o otros bienes mobles
11
12

que fer la dauria; e de dar scientment en manera alguna, o per dons o sens dons, sentència injusta contra algú, car del dan que
a aquell se’n sagueix és tengut; e de pendra lo salari, soldada, pensió o iornal per
offici, benefici o art alguna, no curant o no
fahent scientment la servitut a què és tengut
per la dita recepció; e de retenir deuers si, o convertir en altres usos ço qui a sanctes obres
e piedoses és deputat, o en altra manera és
del patrimoni de nostre senyor Jhesuchrist, axí
com
són béns eclesiàstichs, los quals se pertanyen
a pobres, excaptat ço que és neçessari a la
covinent e no supèrflua vida del beneficiat;
e de dilatar, sens causa justa, satisfacció de testament o altres càrrechs de ànima als qualls
sie tengut; e de retenir-se, sia clergue o lech,
ço que és tengut, en son cars, temps o loch, de la
sua habundància dar als pobres constituïts en urgent neçessitat.
Item se deu guardar de fer contra
lo vuytèn manament, lo qual és «No diràs
fals testimoni contra ton proïsma».
E vol dir que en juhí ni fora juchí, request o no request, algú no deu dir
scientment, per malícia, o en dan de son proïsma, afermant o negant, falsia o mentira, ço és, paraula o senyal alcú
denotant altra cosa que ell no haurà al cor,
posat que per dir tal mentira se’n speràs saguir
algun profit a ell o a altra. E deu-se
molt guardar de imposar, per malícia o
contra veritat, crim o infàmia a algú.
Item deu ésser molt diligent en repel·lir e esquivar tot ço que sia contra lo novèn manament, qui és
«No cobejeràs l’alberch de ton proïsme»,
e contra lo deèn manament, lo qual
és «No desigeràs la muller de ton proïsma, ne la sua serventa, bou, ase, o cosa altra alguna de les sues». Per los quals
.ii. manaments és vedada al crestià
tota cobejança de pocessions, officis,
arts, dignitats o altres béns mobles
o immobles del proïsma, per appropriar-ho a ssi
[etc].

Jaume Riera i Sans
Antic facultatiu de l’Arxiu de la Corona d’Aragó
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