
NOTES PER A UNA CARACTERITZACIU LING^ISTICA

DELS MANUSCRITS DEL LIBRE DE CONTEMPLACI6

CONTRIBUC16 A I,'^STUDI Db; I,A I,I,I;N(UUA

DE RANION I,I,UI,L

I

ESI:KI DR U ZORSI:IO

i. 1l^rvuscRlTS cA2nl,Arrs. - Com es sabut, i deixant a part que la

seva versi6 primitiva fos en llengua arabiga, hi ha diversos Inanuscrits ca-

taians del gran Libre de Contemplaci6. Tothom ha estat sempre d'acord

a considerar l'anomenat manuscrit. cie NIi1^I com el mes venerable de tots

ells ; per a dir-ho alnb les parattles autoritzades dels seus editors, es tracta

del «"codex princeps" no tan sots del Libre de Contem¢laci6, sing potser

tambe de tot 1'opus lullia».2 En efecte, aquest manuscrit fou acabat de

copiar, a Mallorca, potser sota la direccio del mateix I,lull,3 el 8 de juliol

do rz8o. El segueix en import^ncia el manuscrit de Mallorca, copiat a

mitjan segle xiv ; 4 «esta mutilat, lens dubte com a record de les antigues

controversies entorn de 1'ortodoxia lullianan.s Ultra els coders de Mila

I. ^;s a la Biblioteca Ambrosiana, de Mila. Ms. A 268 inf. i D 549 inf. 1~s el que

M. Obrador assenyal^ com a manuscrit E, i que fou descrit per ell mateix dins aObres

originals de ... Ramon I,lull», vol. V : Libre de ContemQlaci6 en Ddu, tom IV (Palma

de Mallorca igll), pigs. v-vul.

2, aObres originals...», cit., vol. V, pag. v.

3, clot aixb ens permet ben be admetre com a probable que la transcripcio fou

feta base de la inspeccio directe del propi autor y que aquest per sf meter n'anava

revisant els plechs tant com sortien de la ploma del bon prevere Mosseu Guillenl

Pages qui'ls escrivia• (aObres originals», cit., vol. V, pig. v).

4. ^s al Collegi de la Sapiencia, de Palma de Mallorca . )~s el que M. Obrador

assenyal^ coin a manuscrit A, i que fou descrit per ell mateix dins cObres originals...»,

cit., vol. II, Libre de Contemplacid en D^K, tom I (Palma de Mallorca rgo6), 340-348•

5. MIQUF.I, ARB0IVA, a la Introducci6 al Libre de CQntemplaci6, dins aObres es-

s.encials» de RAMON L4Ui,L, vol. II (Barcelona r96o), q3. De fet, ^s el que ja havia

dit el mateix 1^I. OLiRADOR, ales eObres originalsD , vol. II, pig. 342 ( i nota).

99



2 A. M. BADIA I MARGARIT

i de Mallorca, hi ha un bon nombre de manuscrits, dels segles xiv i xv,
a Mallorca, a Barcelona i a Roma. I encara hi ha versions manuscrites
Ines modernes (a Mallorca, a Magl ncia i a Munic).` En general, tots
aquests manuscrits nom6s ofereixen versions incompletes. El P. Arbona
d6na tres raons que justifiquen aquest caracter parcial de la major part
dels textos manuscrits: en primer lloc, 1'extensi6 desmesurada del Ilibre,
que posava a prova la constancia dels copistes ; en segon lloc, el fet que al-
guns ja nomes tenien la intenci6 de copiar-ne una determinada part; i,
per fi, la mateixa extensi6 del text obligava a tenir els manuscrits relligats
en volums diversos, cosa que pogu6 causar la dispersi6 i fins i tot ]a perdua
d'alguns volums.7

Dels dos manuscrits Ines autoritzats (1'E o de Mila i 1'A o de Mallorca)
fins ara nomes el mallorqui ha estat publicat, i ho ha estat dues vegades.
Primer, a Mallorca, dins les ((Obres originals)) de Ramon I,lull (1906-1914) ;
una cinquantena d'anys despres, n'aparegu6 una nova edici6, a Barcelona,
dins les ((Obres esscncials» (1960). Expliquem-ho breument. La primera
J'aquestes edicions, que 6s ]a veritablement meritoria, forinava part de la
collecci6 mallorquina de les obres lullianes, de la qual ocupa set volums,
a cura de Mateu Obrador, M[iquel] F[erra] i Salvador Galm6s.e La base
d'aquesta edici6 6s, com diem, el manuscrit del Collegi de la Sapiencia,
de Palma de Mallorca, amb variants segons el de la Biblioteca Universi-
taria de Barcelona, i amb aclariments de les edicions llatines de Paris i
de Magfincia.9 Algu, no prou iniciat, pot sentir estranyesa davant el fet
que, per a l'edici6 del text, 1:o1n hagu6s preferit el manuscrit mallorqui
(de mitjan segle xiv, i amb algunes llacunes) al de Mila (del final del
segle xiir, i complet). No hi hagu6 tal preferencia, que hauria estat injus-
tificable, sin6 un desconeixement del valor del manuscrit de Mila, i, de
moment, adhuc de 1'existencia del mateix manuscrit.'°

6. Per a m6s details, vegeu que en diu el P. MIQuFL ARBONA, a la Ililrpducci6,
ja esmentada, pags. 93-94.

,. ID., id., pag• 94.
8. aObres originals de ... Ramon Llulln, vols. II-VIII (Palma de Mallorca

1906-1914).
o. No hem parlat dels manuscrits que contenen la versib Ilatina del Libre de

Contc nplacf6 (o Liber Contemplationum), per tal com 6s un aspecte que s'allnnya
de la nostra comesa actual. Vegeu la llista que en ddna el P. MIQuFL ARRONA a la
lntroducci6, ja esmentada , al Libre de Contemplaci6, pag. 94 . La versib llatina fou
feta diverses vegades sobre diferents originals catalans, com ho f6u veure J. RuB16
r BALAGUER , Interrogations sobre una vella versib llatina del aLibre de Contemplaci6),
aMiscellania I,ullianan (=aEstudis Franciscans)D), I (Barcelona 1935), 111-119.

Io. Que ens ho diguin els mateixos editors de l'obra : aFins algbn temps despres
de comensada la present edici6 del Libre de Contemplaci6, la obra primog6nita, se-
nyora y majora de la abundosa producci6 literaria del Benaventurat Mestre Ramon
Mull, no tengu6 notfcia la Comissid Editora de que existia a la Biblioteca Ambrosiana
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En part, per compensar els lectors de no haver publicat el manuscrit

de Mila, en part, i sobretot, per donar una idea del llenguatge d'aquest

manuscrit, hom afegi, corn a apendix al volum IV del Libre de Contem-

placi6, tres capitols de l'obra segons la versi6 mes antiga , que quedaven,

aixi, confrontats als corresponents segons el manuscrit de Mallorca."

}s molt de doldre que, havent fet l'esfors de publicaci6 d'una obra

que ocupa set volums en quart, amb un total de gairebe tres mil pagi-

nes, la versi6 escollida no fos la mes antiga. Encara es mes de doldre

que, vinguda una nova ocasi6 de publicar el Libre de Contemplaci6,

1'any 196o," les especials circumstancies que presidiren aquesta noble em-

presa editorial no permetessin d'escometre la tasca d'editar el manuscrit de

Mils, sin6 que aconsellessin de reproduir simplement 1'edici6 mallorqui-

na.13 Avui tenim, doncs, dues edicions del Libre de Contemplaci6, Puna

Hies rigorosa filolc gicament (Palma 1906-1914), l'altra mes a l'abast de

tothom (Barcelona 1960), pero ambdues basades damunt el manuscrit A,

de Mallorca (del. segle xiv).14

de Milran un altre text de la matexa , molt millor y m6s genui que tots els altre& ja

coneguts , puis que din esser copia directa del primer exemplar posat en net sobre els

manuscrits originals (ab originali translatione penitus translataui) ; afirmaci6, per

altra banda, qui consona ab la data de 8 de juliol de 1280, que du expressament con-

signada en la subscripci6 final). (aObres originals ), cit., vol. V, psg. v.) (A continua-

66 segueix el tros que hem transcrit mes amunt, nota 3. ) I despr6s : aL'eminent

romanista Dr. Pier Enea Guarnerio , Professor de la Universitat de Pavia, fou el qu:

primer ens ne parls a Barcelona quant tenguerem ocasi6 de fernos conexents ab ell

ab motiu del Primer Congr6s Internacional de la Llengua Catalana al any 1906,

y havem de confessar ingenuament que una mica d'aquell esprit esceptich y esca-

bitl6s de St. Tomas, qui no volgu6 creure fins a tocar ho ab les mans , nos feya posar

de totduna les sexes paraules en quarentena , tant facils corn son de llenegar dins

lo planer d'una conversa familiar les infidelitats de la rnemoria o les exageracions

dels bons desigs . Ales totes le.-, nostres prevencions hagneren de cedir quant retornat

a la seva terra el Dr. Guarnerio y de bell nou visurat el codex ab major mirament,

nos confirms per carta les seves afirmacions primeres y nos ne dons majors clari-

cies) (aObres originals ), cit., vol. V, psgs. v-vi). A continuaci6 horn explica amb

quina impressi6 el mateix Mateu Obrador comprovs persoralment, a Mila, la identitat

del veil manuscrit . Breu descripci6 d'aquest , segons les notes d 'Obrador, a les psgi-

nes VI-VII.
ii. aObres originals ), cit., vol. V (=tom IV del Libre de Contemplaci6 ), psgi-

nes 488-491 (capitol 103, que, segons el ms. A, 6s al vol . IV (=tom III), psgs. 3-8),

491-498 ( capitol 227, segons el ms. A, 6s al vol. VI (=tom V), psgs. 3-14), i 498-503

(capitol 269 , que segons el ms. A, 6s al vol . VII (=tom VI), psgs. 3-I2).

12. Dins RAMON 11,ur,I., aObres essencials ), II. E l Libre de Contemplaci6 hi ocupa

les psgs. 97-1258 (la introducci6, a carrec d'ANTONI SANCHO i MIQUEL ARIZONA, les

psgs. 85 a 96, i les Notes, pel P. ARBONA, les psgs. 1259 a 1269).

13. As sabut que les aObres essencials ) de RAMON LLULI, contenen estudis, prolegs

i notes de vegades molt importants , pero que, quant als textos , hom s'ha limitat a

reproduir-hi edicions arlteriors ja conegudes , tot regularitzant -ne les grafies.

14. B6 que pot semblar que hi insistim fora mesura, ens interessa de reiterar que

els qui figurer corn a responsables de l'edici6 de l'obra no tingueren opci6 quant al

text que s'havia d'editar, per tal com raons editorials no permetien altra cosa. Aixi ho
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4 A. It. BAD•1.4 I 11ARGARIT

2. PROBLEMATICA LINGUISTICA DRI, MANUSCRIT DE MII,1. - Hein
dit cons la consideracio que el manuscrit de Mila es el mes venerable era
unanimement compartida (§ I). ;s el mes antic ; es, per tant, el mes proxinl
a la versio original, on aquest cas on llengua arabiga ; es, possiblentent,
el que conte la printera versio catalana, ates que 1'explicit es d'una
data tan primerenca corn 1'any 1280; es, encara, possible que el mateix
Ramon Mull hagues vist aquesta versio manuscrita. Pero si cadasctut
dels factors adduits justifica la conveniencia, i adhuc la necessitat, d'una
bona edicio del famos manuscrit de Mila, aixo no vol pras dir que les
seves llicons siguin sempre les mes pures, les mes genuines. Horn pot
endevinar ficilment que alludim a Ia dificultat sistematica del catala me-
dieval: el gran d'aproven4alanlent de l'idionta tal corn els textos ens han
estat transmesos. Jordi Rubio i Balaguer ho ha plantejat a fons diverse.,
vegades. En una de les darreres avinenteses ho feia on aquests termes :
aTenim mostres de datacio crortologicament segura del catala del seu
temps [es a dir del de Ramon Llull], en els documents de la cancelleria
de Pere el Gran a 1'Arxiu de la Corona d'Aragb. Posseim tambx un text
molt extens de Ramon Mull, el Libre de Contemplaci6, transcrit de 1'ori-
ginal a Mallorca 1'anv 128o. La comparacio d'aquests testimonis ens do-
naria molta llum sobre les particularitats de 1'estil, de vocabulari i d'orto-
grafia i sobre els cultismes i neologismes, etc., del llenguatge lullia.
Aquest treball no ha estat einpres, que jo sapiga, tot i la gran autoritat
del manuscrit de Mila. No podria esser assajat amb igual confianca quart
a la data de la copia en la majoria de les altres obres que ens han
arribat de Ramon Llull. z Fins a quin punt els escrivents posteriors mo-
dernitzaven els textos originals? La pregunta no es ociosa, ja que una
rapida ullada donada als manuscrits que ens han conservat el Libre de Con-
templaci6 ens permet de constatar diferencies que cal tenir on compte.
Davant de cada text lullia ens hemp de demanar, per taut, a quin gran per-
tanv de la transmissib, i no hem d'acceptar a cegues corn lullianes 1'orto-
grafia, la flexio verbal i la forma de certs mots que en molts casos pre-
senten els manuscrits».'' I mes avail : ((Fn lcs obres en prosa, en les mes
velles copies, es innegable certa coloratura Provencal de vocabulari i termi-

llegiur, de mallera ben explicita, a la introducci6 del Libre de Contemplacio : d.'edi-
ci6 que presentem avui es la priuiera despres de la de Palma, i segueix exactament
el text d'aquesta si be amb l'ortografia regularitzadan (II, 95).

15. Jonah RUBIO , L'expressio literaria en l'obra lulliana, dins aObres essencialsa,
1, 89. El subratllat ( referit a la gran autoritat (lei uianuscrit de AMA ) es nostre. Que
una rapida ullada als manuscrits. del Libre de Contemplacid ens permet de constatar
diferencies que cal tenir en compte , ho havia fet veure el mateix JoRD1 RUBIO, Inter-
rogacions sobre una vella versio patina del Libre de Cou. templacio ,, din, aSliscel-
lAnia Lullianan (= aFstudis Franciscans))), I, pags. 111-119.
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nacions verbals, pero en els fragments publicats del manuscrit princeps del

Libre de Contenlplaci6 no he sabut veure mostres de declinacio. zFins a

quip punt representa aquest text amb fidelitat la llengua en qU6 Mull

cscrivia els primers temps de la seva produccio ? Ell, que s'assajava en un

catala encara tan poc treballat literariament, z quina consciencia tenia dels

sous provencalismes?>)1e Creiem que amb els dos fragments de Jordi Rubio

que acabenl de transcriure, el problema queda posat amb tota la seva pers-

pcetiva. Afegim-hi que hom ha insinuat tambe la possibilitat que l'apro-

ventalament dels escrits de Ramon Mull pugui tenir alguna relacio amb

el seu sojorn a MMontpeller." En fi, no cal insistir a proposar un terra

prou conegut i que ara no ens toca de resoldre.

3. PROBLEMATICA LINGUISTICA DEL MANUSCRIT DE LA UNIVERSITAT. -

ls sabut que a la Biblioteca Universitaria de Barcelona hi ha un manuscrit

del Libre de Contemplaci6, del segle xiv o del xv, be que incomplet, que

cs encapgalat per un prefaci (probablement no escrit per Ramon Llull)

que, en canvi, no trobem a cap dels altres manuscrits coneguts.18 La im-

portancia lingiifstica d'aquest manuscrit fou posada en relleu per Jordi

Rubi6 i Balaguer en unes consideracions entorn de la vella versio llatina del

Libre de Contemplaci6 que es conserva a la Biblioteca Nacional de Paris.19

16. RUBIO, id., 89. Tot amb tot, malgrat l'afirmaci6 de Rubi6, acf, que no ha

sabut veure mostres de declinaci6 dins el capitol 103 del ms. E, comp. § 8, nfim. 4.

El subratllat (referit a certa coloratura provenzal) 6s nostre. Corr a exemples d'aquesta

coloratura de vocabulari i terminations verbals, Rubi6 esmenta, en nota, els segfients,

extrets del manuscrit de Mila : senyer, som natz, cregutz, causes, lausar , benesir,

desim, rash, vesem, casem, tuit, paubre, autra, menuc, etc. Tamb6, en preguntar-se,

a la fi del text reproduit, quina consciencia tenia Ramon Llull dels provencalismes,

Jordi Rubi6 remet als estudis d'A. Morel-Patio i de Diego Zorzi sobre els provenca-

lismes del Blanquerna i de la Doctrina pueril, respectivament : A. MOREL-PATIO, Le

roman de Blanquerna, R, VI (1877), 504-528, i a la Doctrina pueril, editada per

DIEGO ZoRZI, dins aAevumb, XXVIII (1954), 345-349.
17. aEsto [la mescla catalano-proven9al dels codexs lullians de procedencia

mallorquina, entre ells el manuscrit de Mila] se debe probabemente a la adoption,

por Ramon Mull, en Montpeller, de formas provenzales , o sea del lenguaje literario,

por excelencia, de aquella 6poca. Pero, sin duda, influyeron en ello copistas de aquella

ciudad provenzal. Es sabido que varias veces Ramon Llull se sirvi6 de copistas, exce-

lentes gramaticos, que, ademas de poner en limpio el texto original, lo traducfan al

latin. En Montpeller estos copistas considerarfan como faltas de gramfitica las formas

estrictaruente catalanasn (Josh TAR", Los codices lul oo de la BfbliQteca NaciQnai

de Paris, AST, XIV (1941), 181-182). Pero aixd, que 6s dit expressament del nostre

manuscrit de Mila, 6s diffcil de lligar amb la localitzaci6 originaria mallorquina

d'aquest manuscrit, el transcriptor del qual ens 6s, d'altra banda, conegut : el pre-

vere mallorquf Guillem Pages (JORDI RuB16 I BALAGUER, Notes sobre la transmissi6

manuscrita de l'opus lublia, aFranciscalian (Barcelona 1928), 340).
18. Barcelona, Biblioteca Universitaria, ms. 280. As el que M. Obrador assenyala

com a manuscrit B, i que fou descrit per ell mateix dins aObres originals ...n, vol. II,

Libre de Contempiaci6 en D9u, tom I, gags. 349-354, on l'atribueix a] segle xv.

19. RUB16, Interrogations, 111-IIq.
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6 A. Af. RAD.JA f b1ARGARIT

Aquest manuscrit llatf, venerable per tal coin to estampada una dedi-
catoria possiblement autografa de Ramon Liull, cont6 la primera part
del Libre de Contemplaci6. Horn hi veu moltes correccions. Rubio es de-
mana : « Quina importancia tenen ? z Son anteriors a la donaci6 del codex
per Ramon Llull i serien, per tant, coin autoritzades per ell? A quina rao
obeien ? I si fossin posteriors? ^ Qui tingue la gosadia d'introduir-les a
un manuscrit que servava 1'escalf de la ml de Ramon Mull on estainpar-hi
el seu nom on dedicar-to?n20 Es evident que una versio llatina, malgrat que
sigui antiga, i del nostre Libre de Contemplaci6, no ens ha d'afectar d'una
manera directa, pero no es menys cert que en principi no ens sentim mai
desinteressats per tot allo que es refereix a 1'obra lulliana, la qual, d'altra
banda, en aquest cas concret, tambe ens ofereix dades importants de Cara
al manuscrit catala de la Universitat, coin ho veurem tot seguit. Pero, re-
petim-ho, tot ens lliga a Ramon Mull. Jordi Rubio, que ha viscut tants
anys sota la forca d'aquest lligam, ho ha dit amb frases definitives, sadolles
ensems de critica cientifica i d'afecte entranyable : uEs justificada 1'a-
tracci6 que exerceixen aquests manuscrits lullians amb correccions. Son
tants els secrets que va guardar Ramon Llull gelosament ! Its fa dificil d'ex-
plicar tot el clue es refereix a la manera coin produia, i per aixo val la
pena de penetrar tant coin puguem els problemes de transmissio dell seus
escrits. I aquest interes s'acreix quan ens els planteja un text tan important
en el conjunt de l'obra lulliana com el Libre de Contemplaci6, i encara
no pas en una copia qualsevol, sing en una d'escollida precisament per
1'autor per a esser oferta als seus amics de la Cartoixa de Parisa.21

Jordi Rubio classifica les correccions de la versio llatina parisenca

en tres grups diferents. Ja no el podem seguir per aquest cami, que ens

separa de la nostra comesa.22 En canvi, ens interessa extraordinariament

el fet que, per veure l'abast d'aqueixes correccions, Rubio, havent con-

siderat indispensable de comparar-les amb el text catala (mes ben dit,

amb les diverses versions manuscrites antigues del text catala), despres

de collacionar els manuscrits de I'Ambrosiana (Mild) (ms. E), de la Sa-

piencia (Palma) (ins. A) i de la Universitat (Barcelona) (ms. B), ens diu :

(J-1e acarat el capitol 103 en els tres manuscrits i he arribat a una conclusio

insospitada. El manuscrit de la Universitat de Barcelona, mes modern

que no pas el de la Sapiencia de Mallorca, es el que s'ajusta mes al de

1'Ambrosiana. I no es pensi que les diferoncies siguin purament de vo-

cabulari. En algun cas atenyen el pensamentn.23 Aixo 6s, coin veiem,

20. RuB16, Interrogacions, rrr.
2r. Run16, Interrogacions, 112.
22. RUB16, Interrogacions, 112-I13.
23. RUB16, Interrogacions, rr3-1r,{. Rubio, a continuacio, fa veure alguns casos
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fonamental. Jordi Rubi6, amb aquesta constataci6, posava el problema de

la dualitat primitiva (mss. E i B, per an costat, i ms. A, per 1'altre) de la

transmissi6 del Libre de Contemplacid (vegeu § 4). El manuscrit de

la Universitat (ms. B) es trobava, aixi, en la mateixa linia del de l'Ambro-

siana (ms. E), i discrepant, doncs, del de la Sapiencia (ms. A).

4. DUES VERSIONS CATAI,ANES PRIMITIVES? - Com a cosa previa,

caldria recordar, potser, la idea, que hem rebut de Jordi Rubi6, que Ramon

Llull tenia una manera de fer que provocava una certa fluidesa en la inte-

gritat i en la transmissi6 de les seves obres : amb gran facilitat, cada ciutat

c, i sojornava podia esdevenir un focus de la versi6 dun text. «A les

ciutats on feia estada, o per on passava, devia deixar textos potser no

sempre ben acabats, de la seva producci6, en mans d'amics i deixebles.

Ell no era pas home per a esperar que se n'haguessin tret bones copies,

i 6s possible que cads ciutat on va datar la conclusi6 d'un llibre, n'esde-

vingues un centre de difusi6. Tamb6 ho es que la transmissi6 arrenqui

de diferents estats de redacci6 o correcci6 d'una mateixa obra quan soil

autor la donava a coneixer en les estacions dels sews viagtes, que sempre

feia acompanyat de llibreso.24

D'altra banda, «Llull no demostra preferi ncia pels textos originals

sortits directament de la seva ma. A116 que cercava era l'eficacia dels sews

escrits, i potser acceptava per endavant les correccions que els sews tra-

ductors introduien als esborranys primitius, tant si eren nomes graina-

ticals com de concepte».25

concrets : (Fixem-nos, per exemple, en les variants del capitol 103, §§ 15 i 17 : Mila-

Barcelona : whom nex menys d'enteniment e menys de ra6. ; Mallorca : atom hom

nex no usa d'enteniment ni de ra6)). [Hi ha dos casos m6s.] cAquests pensaments,

desenganyats i un poc atrevits, escrits per Ramon Mull en 1'original copiat en 1280,

han estat suavitzats, per no dir desnaturalitzats, molt aviat en una branca de manus-

crits. Z Per qui ? t Pel mateix autor, potser, fet m6s prudent o mes contemporitzador

amb els anys ? No ho sabem. Pero caldra no oblidar que quan el codex barceloni

difereix del de Mallorca 6s per a acostar-se a la 11ic6 del codex de Mila, el qual ens

d6iia una versi6 m6s primitiva i anterior a la revisi6 que en cert moment li fou infli-

gidaD (Ruai6, Interrogations, 114). Rubi6 continua estudiant les correccions : maneres

de traduir al Ilatf les invocations a D6u (gags. 114-115), prolixitat del text llatf en-

front de la concisi6 del catala, substitutions de vocabulari (115-116), etc., i demostra

que ben sovint el manuscrit Had de Paris. mes que una traducci6, 6s tuna reinter-

pretaci6 de 1'original, oo que revela no treball intens fet damunt dell: (117). I mes

avail : al Podem deduir alguna consegii.encia dels fets exposats ? Tot i 6sser tan

incomplets, crec que ens poden servir per a orientar-nos un poe dins del clos

tan desconegut de l'elaboraci6 i correcci6 de l'obra lulliana i d'allo que podrfem

anomenar la seva publicacib. Poden ajudar-nos a imaginar com eren fetes les

versions llatines dels escrits de Ramon Mull, en vida Well i potser sota la seva vigi-

li nciaD (118).

24. Rusrb, L'expressi6 literdria, or.

25. RuB16, L'expressi6 literdria. 92.
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Aixo ha fet que Jordi Rubio pogues insinuar, en mes d'una ocasio, la
possibilitat que del Libre de Contcmplaci6 n'hi hagues dues versions ca-
talanes primitives, (d'una de les quals podria esser filla de les modificacions
ir.troduides on el manuscrit paris. 3345-A, o almenys concorda en certs
passatges amb elles)).26

Creiem quo 1'estat actual de la giiestio ha estat resumit aixi pel P. Ar-
bona : aEvidentnlent, tota aquesta reconstruccio conjectural de les suc-
cessives manipulacions del Libre de Contemplaci6 s'ha fet confrontant
els textos que ara conservem. El treball encara no es pot donar per acabat,
pero on el moment present podem dir quo procedeixen de 1'original arabic
perdut : on primer lloc, una versi6 catalana primitiva, representada, entre
altres, pel codex de Mila i pel de la Universitat de Barcelona, i a la qual
correspon el text llati editat per Lefevre d'f!;taples. En segon lloc, hi ha
una altra versi6 catalana mes elaborada , en la qual concretament s'han
corregit i retallat diferents passatges : es la conservada on el manuscrit
de la Sapiencia i la d'altres, encara. En tercer lloc, hi ha el text llat£ do
la Cartoixa de Vauvert, diferent de les altres dues branques, que t6 cor-
reccions de Puna i de 1'altra. Aquest text llatf podria procedir d'una versiu
catalana diferent, ara perduda, o be esser precisament l'origen de certes
correccions del text de la branca segonaa.27

Pel que a nosaltres ara mes ens interessa, retinguem 1'afinitat entre
els manuscrits E i B, enfront del manuscrit A, afinitat que ja haviem
reportat, segons el testimoni de Jordi Rubio (§ 3).

5. PxoPOSrr. - La manera cons hem posat el problema, tan general,
pot haver induit el lector a creure que ens proposhvem de for un estudi
tambe general de la llengua en que fou concebut i escrit el Libre de Con-
templaci6, on la seva versi6 mes genuina. No cal pas posar on relleu cons
seria de suggestiu i d'important un estudi d'aquesta natura. Pero no : el
nostre proposit, ara, es molt mes modest, be que no deixem de tenir 1'es-
peransa que, d'una manera o altra, aportareni una mica de Hum per a
l'esclariment futur d'aquest terra tan delicat i tan complex.

La nostra intencib es d'oferir l'analisi d'algunes afinitats i discrepan-
cies entre els manuscrits E, A i B. Diem d'algunes afinitats i discrepancies,
i aixi 6s: el tractament sistematic de milers de solucions coincidents
divergents (he que classificables i reductibles als punts fonamentals de ]a

26. RuB16, L'expressi6 literaria, 92 . Comp., encara : uEl codex de Paris ens d6na
nn text que en alguns passatges, i ja abans d'6sser corregit, divergia de factual
transmissi6 catalana ... El traductor treballaria damunt d'un text catala primitiu, el
qual contindria certs elements que despr6s foren rebutjats per l'autor quail fou fixat
el text en la cdpia feta 1'any 1280 a Mallorcav (Rulu6, Interrogacions, 118).

27. ARBONA, Introducci6, .Obres essencialss de RAMON LLULL, II, 96.
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gramatica historica) ocuparia un espai i exigiria un temps dels quals ara

no disposem. Altrament, aquest mateix esforc pot esdevenir menys cost6s

el dia que la tasca sera empresa, si horn ha desbrossat pr6viament el camf

amb un treball, modest Pero potser no ini til, corn el que aci intentein de

dur a terme. Analitzarem, doncs, uns quants casos d'afinitat i de discre-

pancia gaireb6 escollits a l'atzar, i tots continguts dins el capitol I03,2N

la qual cosa ha de facilitar qualsevol comprovaci6 que el lector voldra fer

dels nostres materials. Encara que el mestre Jordi Rubi6 i d'altres erudits

han tingut en compte afinitats i discrepancies de vocabulari, i adhuc de

concepte, entre els manuscrits de que parlem, el nostre proposit 6s d'estu•

diar, tamb6, i d'una manera especial, difer6ncies d'fndole gramatical,

sobretot fon6tiques. Nogensmenys, dins la seva mod6stia, una contribuci6

basada en allo que 6s m6s material del llenguatge (els sons, intuits a travcs

de leg grafies), no deixa de fornir dades molt segures sobre la llengua dell

manuscrits. Heus aci, doncs, la ra6 d'aquestes pagines.

Coin a constataci6 pr6via, diguenr que no hem trobat, en general,

casos vacillants ni contradictoris : volern dir que quan en registrein una

soluci6 lingufstica en un inot (dins un dels tres manuscrits donats), tots el;

altres mots que contenen la urateixa situaci6 fon6tica acostumen de pre-

sentar la mateixa soluci6 (dins el rnateix manuscrit), de manera que cons-

tatem una congru6ncia bastant reeixida per als tres manuscrits que han

estat objecte de la nostra atenci6.

La nostra intenci6 6s de procedir a la comparaci6 plastica d'algunes

solucions discrepants entre els mss. E i A (fent veure quina 6s la llic6 del

ms. B), a base de presentar-les anrb un context, minim pero suficient, a

tres columnes en correspond6ncia (§ 6). A continuaci6 assajarern de classi-

ficar les afinitats entre els tres manuscrits, tot reduint-les a percentatges

(§ 7). Els §§ 8-io seran dedicats a una analisi de les dades fornides per la

comparaci6 dels tres textos, tenint en compte que bon nornbre de les dis-

crepancies enregistrades tenen a la base la dualitat catala-provencal que

les explica.29 Clourem el nostre treball amb unes conclusions (§ u).

28. Les llicons del nrs. A es troben dins les EObresoriginals....,vol.IV (= torn III),

gags. 3-8; les del ms. I= dins la niateixa edici6, vol. V (=tom IV), gags. 488-491, vegeu

abans, § 1, rota 12). Les del urs. B hail estat transcrites per nosaltres mateixos (i per

aixo consignem, en nota, alguna peculiaritat paleografica). Aquest capitol 103 del Libre

de Conte-rnplaci6 es el que fou comparat, segons els tres mateixos manuscrits, per Jordi

Rubi6 (§ 3, i nota 23).

29. No hi pretenem, en cap cas, d'arribar a fops de 1'anAlisi segons la lingufstica

catalana i la provencal, i, menys encara, d'adduir-ne la bibliografia adequada. Es

tractarA mes tost de fer veure el to catala o el to provenyal de cada soluci6 fonctica

en discrepAncia ; creiem que aixo sera suficient.
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6. FRAGMENTS COMPARATS DEI, CAPITOI, 103. - Inserim, a continuacid,
els trossos que contenen les solucions divergents. Dins cada tros, el mot
en cursiva es el que ha estat escollit coin a exen:ple de tractament diferen-
cial. Remetem a les pagines corresponents de 1'edici6 dins les uObres ori-
ginals)) (y§' 5, nota 28), i, en el cas del ins. B, no publicat, a la foliaci6 del
manuscrit ; peril, per facilitar les referencies internes, numerem els
trossos adduits (i aixf ens hi remetrem des d'ara). Ates que les discrepan-
cies extremes es troben als mss. E i A, i que el ms. B presenta mes aviat
solucions intermedies, no respectem la cronologia dels tres manuscrits
(segons la qual els haurfem de collocar : E - A - B), sin6 que posem a les
columnes exteriors els mss. E (a 1'esquerra) i A (a la dreta), i reservem la
columna del mig per al ms. B (coca que palesara, ja d'una manera intui-
tiva, les seves solucions idiomatiques).

II

COMPARACI6 DE TEXTOS

Ms. E Ms. B

1-2

f. i io'' a

1-2

P•4SS

... qui demostratz (I)
a nostres huts (2) corpo-
rals....

Q ... qui demostrats (I)
a nostres hulls (2) corpo-
rals... D

3-4

... de la qual materia
seyner s'enjenra (3) e-s
compon Tome en lo co-
mensament que comensa
a entrar en est segle (4)D

5

« ... corn venim en est
(5) mon...D

3-4

... de la qual materia
senyer s'engenrea ( 3)90 c-s
compon Tome en lo co-
mensament que comensa
a entrar en est segle (4)D91

5

... coin venim en est
mon...D

Ms. A

1-2

P• 3

• ... qui demostrats (r}
a nostres ulls (2) corpo-
rals...D

3-4

• ... de la qual materia
s'enjendra (3) c-s eompon
Tome cn lo comensament
que coniensa a entrar en
est seggle (4)D

5
P• 4

D...coin venim en aquest
(5) mon... D

30. La transcripci6 donada queda justificada per tal coin hom llegeix s'engenea,
pert,, al damunt, hi ha l'abreviatura de la n.

31. Cal dir que -gle, a fi de linia, ha estat escrit fora de la caixa , mes estret
i anib una tinta diferent de la resta.

rob
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IVis. E

G8
.C:OY 16) Ia IIIaIe Plora

e crida C7) e PlAY_N 181... '

9

....1'enfant que (g)
nex...s

to

^ ... per to gran costrey-

nime^lt (IO) que sent...s

rr -14

dNos vesem (rI) sey-

ner (IZ ) que neguna crea-

tura no entry en est mon

tan caytivamen^ (Ig) ni

(Iq) tan mesquina com

homes

15

.... nex tot nuu et tot

Qaubre (15) e tot despo-
derat.., s

16-2I

.... a an (16) major for-

sa que hom (Iy) no a (IS)

a sa nativitat. Encara ve-

sem (rg) seyner (zo) que

les besties ni (zr) les
aus...s

LINGUISI'!CA DEL .LIBRE DE CONTEMPLAClbs 11

Ms. B

6-8
.Cor 161 Ja IIIaIC CridA

e Plora C^I e PIAYZN C8I... ,

Ms. A

G8
.Car 161 Ia NIZIe PMo

e CrM 1;) e PMY 181... '

9

:...1'enfant que (g)'=

nex... s

Io

....per to gran costreyn-

ment (lo)" que sent...s

II-14

aAos veem (r^) senyer

( IZ) que neguna creatura

no entry en est mon tan

cativament ( r3) ni (r4)

tan mesquina com homes

Ij

e ... nex tot nuu e tot

pobre (r5) e tot despo-

derat... s

r6-zI

^ ...•e ab (16) major for-

sa que home (17) no ha

(18) a ssa nativitat. En-

earaveem (Ig) senyer (zo)

que les besties ni (zI) le;

aus...s

9

e ... 1'enfant qui (9)
nex... s

Io

. ,.,per to gran Gonstre-

n.yiment ( ro) que sent...s

I I-Itl

.^Ios veem (rr ) senyer

( IZ) que neguna creatura

no entry en est mon tan

caitivament ( 13) ne (r4)

tan mesquina com homes

15

:nex tot nuu e tot po-

bre (15) e tot despode-

Tat...n

r6-zI

... a an (16) major
forsa que home (Iy) no

ha (r8) a sa nativitat.

Eneara veem (rg) senyer

(zo) que les besties ne (zI)

les aus...s

2z-z4 22-z4 22-z^¢

.... que senpre que son .... que sempre que son .... que sempre que son

nades an (zz) forsa a ser- nades han (zz) forsa e nades an (zz) forsa a cer-

tea (z3) de per^nssar (z4) certea (z3) de percasar tea (z3) de percnssar (z4)

so d'on prenen vidas (z4) so d'on prenen vidas so d'on prenen vidas

z5-z6

.... c les aus senpre

van pelucant (z5) le; se-

mens (z6) de que viuens

z5-z6

• ... a les aus sempre

van pebican (z5) les se-

mens (z6) de que viuens

z5-z6

^ ... a les aus sempre

van pellucant (z5) les se-
ments (z6) de que viuens

3a. Hom llegeix q (que tant pot esser interpretat qui com que) ; peril, atts qne

la conjunci6 que ^s molt sovint escrita sots aquesta abreviatnra, per aixb hem entcs

acf el relatiu que (i no pas quf).

33• La grafia del manuscrit ^s costreyment, peril, damunt la y hi ha 1'abrevia-

tttra de la n, que jnstifica, doncs, la lectnra donada al text.
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Ms. E

27-30

... Gor (27) com sour
natz (28) moriem (29) Si
la mamela (30) no•ns me-
tien en la boca....

31-35
Kseynor (31) misericor-

dios aondos (32) on tote

(33) bens nos vesem (34)
seyner que los infans

(35).•.1
36-37

P- 489
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Ms. B

27-30

c ... cor ( 27) coal som
vats ( 28) morriem (29) si
la mamella (30) no•ns me-
tien en la boca....

31-35
asenyer (31) misericor-

dios aondos (32) en tots

(33) bens nos veem (34) se-
nyer quo los infans (35),..

f. I iot b
36-37

Ms. A

27-30

... car (27) COM Soul
Hats (28) morriem si la
mamella (30) lions me-
tien en la boca....

31-35
esenyor (31) misericor-

dios abundos (32) en tots

(33) bens nos veem (34)
que los infants (35)...I

36-37

g ... e en tot fan legeses
(36) a sutzetatz ( 37)....

a ... e en tot fan legees

(36) e sutzetats (37)....
c ... e en tot fan legees

(36) a sutzetats (37)....

38-39

4r ... pus vil es nostra
nativitat seyner (38) que
de nula (39) altra crea-
tura....

38-39
a .. pus vil es nostra

nativitat senyer ( 38) que
de nulla ( 39) altra crea-
tura...s

38-39

41 ... pus vil es nostra
nativitat senyer (38) que
do nulla (39) altra crea-
tura....

40-44 40-44 40-44
a ... ni (40 ) no vesem ni (40) no veem (41) ... ne (40 ) no veem (41)

(41) que la (42) on jasen que lla ( 42) on jaen (43) que la ( 42) on Jaen (43)
(43) fassen tantes de sut- fassen tantes de sutzu- fassen tantes de suizu-
zetatz (44).... res (44)•••• res (44)...,

45-48

a ...e tot 1o veg ple de
defaliments (45) e tot 10
veg ple de malautles (46)
e de innorancies (47) e
do pegeses (48)...-

49-53
a ... comensam a jugar

e a corre (49) e a treba-
lar (So) e fem causes (51)
d'on no-.s segex (52) negu
(53) profit.

54-55
... deuriem comensar

a lausar ( 54) e a benesir

(55) vos....

45-48

a...etotlovegplede
defallirentz (45) e tot 10
veg ple de malautias (46)
e de ignorancies (47) e
de pegues (48)...)

49-53

... comensam a jugar
e a correr (49) e a tre-
ballar (So) e fem cQses
(51) d'on no•s seguex (52)
negu (53) profit.

54-55
... deuriem comensar

a hoar ( 54) e a beneyr

(S5) vos....

45-48
P• 5
a...etotlovegpledo

dejalliments (45) e tot 10
veg ple malalties (46) c
de ignorancies (47) e do
peguees (48)....

tl

ea

49-53
... comensam a jugar
correr (49) e a treba-

llar (So) e fem coses (Si)
d'on no•ns seguex (52) ne-
gun (53) profits

54-55
... deuriem comensar

a loar (54) e a beneir (55)
v0s....
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Ms. E Ms. B Ms. A

56-56

a ... e nosaltres seyner

(56) fern e desim (57) tals

causes (58)...D

59-60

... sennor (59) savi en

totes savieses (6o)...D

61-64

... usen mes de la na-

tura de la potencia sin-

citiva (61) que de la

natura de la potencia ra-

cional e per ayso (62)

seyner fan causes (63)

sens raso (64)...)

56-58

c ... e nosaltres senyer

(56) fem e deym (57) this
coses ( 58)...D

59-60

... senyor (59) savi

en totes saviees (6o)...D

61-64

• ... usen mes de ]a na-

tura de la potencia sen-

sitiva (61) que de la na-

tura de la potencia ra-

cional3 4 e per asso (62)

senyer fan coses (63) sens

rao (64)...D

56-58

a...nosaltres senyer (56)

fern e deym ( 57) tals ro-

ses (58)...D

59-60

.... senyor (59) savi en

totes saviees (6o)...D

61-64

.... usen mes de la na

tura de la potencia se2isi-

tiva (61) que de la natura

de la potencia racional e
per asso (62) fan roses

(63) sens raho (64)...D

65-66 65-66 65-66

a ... que primerament en a ... que primerament en a ... que primerament en

sa juvcntut (65) comensa sa joventut ( 65) comensa sa joventut ( 65) comensa

hom a segir (66)...) horn a seguir (66)..., hom a seguir (66)...,

67-69

it ... que d'entro a XL

(67) ans (68) crex e mun-

tiplica (69) hlr eclat e lur
naturaD

67-69

... que d'entro a XL

(67) anys (6S) crex e mul-

tiplica (69)'S lur edat e
lur naturaD

67-69

... que d'entro a XX V

(67) anys (68) crex e nlul-

tiplica (69) lur edat e lur

naturaD

70-71

... comensa hom a de-
clinar e a envelir (70) e
a tornar lo cors a (71)
la terra)

70-71

comensa hom a de-
clinar e a envellir (70) e

a tornar lo cors en (71)

]a terra,

70-71

.... comensa horn a de-
clinar e a enveiiir (70) e

a tornar lo cors a (71) la

terra)

72-75 72-75 72-75

... en axi seyner ve- .... en axi senyer veem a ... en axi veem (72)

sem (72) que casem (73) (72) que caem (73) e que caem (73) per vellea

e que•ns bexam (74) per que•ns baxam (74) per e que•ns baxam (74) per

velesa (75)D vellea (75)) vellea (75),

34. La grafia del manuscrit 6s ronal, pert amb uii tret allargat al damunt, amb

el qual sens dubte hom ha volgut indicar abreujadament el mot rational (lligb que

acceptem sense m6s preocupaci6 que la de fer constar el que acabem de dir, per tal

com ara no ens afecta d'una manera directa).

35. La grafia 6s mltiplica (amb un tret al damunt, entre m i 1), que deixa un

xic perplex. Fns inclinem a restablir-hi multiplica. Altrament, horn s'adona b6 que acf

el que ens interessa 6s d'oposar el ms. (aulb muntiplica) als altres dos, que tenen

]a I etinlolbgica.
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Ms. E

76-77
• ... e los altres is (76)

moren vets (77)•

78-81

• ... venim en est mon
crexens ( 78) de grau en
grau mas tuyt (79) no
ixim (8o) d'aquest mon
seyner devalans (81) de
grau en graun

A. M. IIADIA I AIARGAIRIT

Ms. B

76-77
... los altres is (76)

moren veils (77)-

78-81
... venim en est mon

crexents (78) de grau en
grail mas tuit (79) no
exim (So) d'aquest mon
devallants (81) de grau
en grau.

76-77
.... e los altres hic (76)

moren veils (77)'

78-S1...
venim en est mon

crexens (78) de grau en
grau mas tuyt (79) no
exim (8o) senyer d'a-
quest mon devallans (81)
de gran en grau.

Ms. A

82-84 82-84 82-84
... is (82 ) intram (83) 6 ... (62) entram (83) ab c ... is (82 ) entrain (83)

ab plors e ab lagremes plors e ab lagremes e ab plors e ab lagremes
e ab trebals (84) e ab ab trebays (84) e ab an- e ab treballs ( 84) e ab
angoxes.... goxes.... angoxes...1

85-92

• ... es vii e paubre (85)
e mesqui si s'es seyner
(86) l'iximent (87) cor (88)
axi com nut (89) hom
no ve ab riqueses (9o)
ni (9i) ab vestimens (92)
en est mon....

85-92

... es vii e pobre (85)
e mesqui si s'6s senyer
(86) l'iximent (87)36 cor
(88) en axi com null (89)
horn no ve ab rriquees
(9o)37 ni (91) ab vesti-
mens (92)J8 en est mon...»

85-92

I ... es vii e pobre (85)
e mesqui si s'6s senyer
(86) 1'exjment (87) car
(88) axi com null (89)
,hom no ve ab riquees
(9o) ne (9r) ab vestimerlts
(92) en est mon....

93-95

6 ... no se'n porta ne-
guna (93) riquesa (94)
d'aquestz (95) bens tem-
porals....

96-100

6seynor (96) sent (97)
seynor (98) fortz (99)
seynor (loo) noble....

101-104

6 ... veg plorar e pla-
yner ( ioi) los parenc (102)
e•ls amics (103) del home
(104) wort.

rxo' a
93-95

f.

... no se'n Aorta nulla

( 93) riquea ( 94) d'aquests
(95) bens temporals....

96-100

6senyor ( 96) sent (97)
senyor ( 98) forts (99) sc-
nyor (loo) noble....

101-104

... veg plorar e pla-
nyer (1o1) los parens (102)
e•ls amichs (103) del hom
(104) wort.

93-95

6 ... no sc'n Aorta ne-
guna (93) riquea (94) d'a-
quests (95) bens tempo-
rals....

96-Too

6senyor (96) sant (97)
senyor (98) forts (99) se-
nyor (Too) noble....

101-104

... veg plorar c pla-
nyer ( tor) los parcoots
(102) e•ls amics ( 1o3) del
home ( 104) mort.

36. La grafia es l'iximt (amb un tret al daniunt, que representa habitualinent
una n) ; anib tot, no vacillenl a llegir-hi el mot pie iximent

37. La grafia 6s rriques; pero, d'acord anib alto que ha estat dit abans (nota
al num. 9), llegim riquees.

38. La grafia 6s vestintes (anib el tret ii1dicador de la n).
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Ms. E

Io5-IOq

.... senpre los veg ju-

gar ariure (Io5) a tenir

sofas e no an (IO6) ne-

guna membransa d'aquel

(Iay) per qui ploraven

1Il (I08) plal'111en

IIO-I13

(1O9)•

P• 490
ascxnpre que hom se-

yner es mort es o4{z_'dat

(IIO) per totz (III) cos

amics (IIZ) a senpre la

amor que hom solia aver

al mort pausa (I13) hom

en los homens vius.

I Ivl -I 15

c ... a venia a cos fils

(I14) o a sus parens

{I15)...s

I16-IIj

.... ni ja no li satisfa-

rien ad (r16) ayso (II'])

que li fos mesters

IIc^-I20

c ... en to qual contem-

plant son ggraciatz (I18)

los benah^iratz (IIq) de

parays (IZO).

I2I

c ... qui sera gras e

gros e rog e fresh (IZI)....

Iza

..., per tal que no do

pudor a 1es jens ( IZZ)...•

bfs . B

Io5-IOC)

c ... senpre los veg j agar

e riure (Io5) e tenyr so-

las a no han (IO6 ) neguna

membransa d'aquell (ro'7)

per qui ploraven ni (ro8)

planyie^n (IOq).

IIo-I13

•senpre senyer que hom

es wort es oblt^iat (uo)

per tots (III) cos a2nichs

(II2) e senpre 1'amor que

llonl solia aver al wort

possa hom en los

homens vius,

I I^}- 115

c ... a venia a cos fills

(I14) o a sos parens

(I15)...s

I16-I17

^ ... ni ja no li satisfa-

rien a (I16 ) asso (rIy) que
li fos mester.

I18-I20

^ ... en to qual contem-

plant son agraFgats (I18)

los benehuyrats (IIq)'9 de

peradis (IZO)40

I2I

c ...qui sera gras a gros

e rog a fresc (IZI)....

I22

c ... per tal que no do

pudor a les Bens ( IZZ)....

D1s. A

lv

I05-IOq

.... sempre los veg ju-

gar e riure (Io5) a tenir

colas a no an (IO6) ne-

guna membransa d'aquell

(IO7) per qui ploraven ne

(IO8) planyien (IOq).

IIO-I13

asempre que hom es

wort es ubl^dat (IIO) per

tots (III) cos amics (I12)

e sempre la amor que

11om solia aver el mort

posy (I 13) hom en los

homens vies.

.
(II41
(IIS|..

I14-I15

e venia a cos fills

o a sos parents

..

I16-IIj

• ... ni ja no li satisfa-

rien a (I16) asso (I17) que

li fos mester.

I18-I?O

c ... en to qual contem-

plant son agracia><s (IIS)

los 6onahu_irats (IIq) de

parais (IZO).

I2I

c...qui sera Bras a gros

e rog a fresc (IZI)....

I22

c ... per tal que no do

pudor a les gents (IZZ)....

gg. I,a grafia es bne huyrats (amb uIx tret al daulunt de la n). Hi llegim e

(bene), perquP la a ^s la vocal que mks sovint ^s abreujada aixf.

40. Peradis o parades ; la sfl^aba per (o par) hi to abreujada com es habitual de

fer-ho amb per, i per aixd hem Ilegit peradfg ; altrament, el que ens interessa aci 8s

1'oposicib de la forma amb d (ms. B) a les formes sensed (mss. E i A).

I13.
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Ms. E

123-124

s ... no poria horn du-
rar denant (132) el (124)10

125-128

... en major viltat ni en
major mesquinesa (125)
que lo (126) cors d' (127)
ome qui torna tot en le-
gesa (128) e en pudor...10

A. M. BADIA I MARGAIRIT

Ms. B

123-124

• ... no poria horn du-
rar davant (123) ell (124)10

125-128

... en major viltat ni
en major mesquinea (125)
que lo (126) cors d' (127)
ome qui torna tot en ie-
gea (128) e en pudor... A

'GIs. .1

123-124

... no poria hom du-
rar davant (123) ell (124)0

I25-I28

... en major viltat ni
en major mesquinea (125)
que'l (126) cors del (127)
home qui torna tot en
legea (123) e en pudor...0

129-132 129-132 1_9132
P• 7

a ... a (129) senblansa a ... en. (129) semblansa .... a (129) semblansa
de causa (13o) despode- de cosa (130) despoderada de cosy (130) despoderada
rada e corutrr puda (131) e corrvmpuda (131) e pu- e corrumpuda (131) e pu-
e podrida (132). drida (132)10 drida (132)10

133-137
• ... los veg ixir (133)

d'aquest mon on ve ayso

(134) seyner (135) que
hom se dona en est mon
vana gloria vi d'on ve
ayso seyner (136) que
horn se'n ergula (137)
en est mon...,

133-137
• ... los veg yxir (133)

d'aquest mon on ve asso
(134) senyer (135) que
hom se dona en est mon
vana gloria ni d'on ve
asso senyer (136) que hom
se'n ergulla (137) en est
mon...10

133-137
• ... los veg exir (133)

d'aquest mon on ve asso

(134) senyer (135) .........
.....................................
.....................................
............... (136) que horn
se ergulla (137) en est
mon...10

138-139

ea vos seyner (138) dens
sia donada lausor (139) e
gloria...10

140

u..nosaltres seyner som
vistz (140) Esser vils...10

141-147

... los nostres 11uls
(141) de la anima ', esen
(142) vos esser noble e
honrat per so cor (143)
sotz (144) seynor (145)
eternal glorios sens nula
(146) corombci6 (147)10

f. rio• b
138-139

.a vos senyer (138) dens
sia donada llaor (139) e
gloria...10

140

it ... nosaltres som vists
(140) esser vils...10

141-147

... los nostres hulls
(141) de la anima veem
(142)" vos Esser noble
e honrrat per so cor (143)
sots (144) senyer (145)
eternal glorios sens nulla
(146) corrupci6 (147)•

138-139

as vos senyer (138) dens
sia donada laor (139) e
gloria...10

140

... nosaltres senyer sons
vists (140) esser vils... it

141-147

n ... los nostres ulls
(141) de la anima veen
(142) vos esser noble e
honrat per so car (143)
sots (r44) senyer (145)
eternal glorios sens nulla
(146) corrupci6 (147)10

41. E1 manuscrit posa veem, seas dubte per error material, car el selitit general
exigeix concordanSa de tercera persona, com fan E i A. El que interessa aci Es la s
(ms. E), absent als ms. B i A.

I14



CARACTERITZAC16 LINGUISTICA DEL sLIBRE DE 17

Ms. E Ms. B Ms. A

148-150 148-150 148-150

.Beneset (148) siatz (140) cBeneyt (148) slats (149) cBeneyt (148) slats (149)

vos seyner (150) deus...* vos senyer (150) deus...* vos senyer (15o) deus...*

151-152 151-152 151-152

... per so cor (151) nos- ... per so cor (151) nos- c ... per so car (151)

tre comensament e nostra tre comensament e nostra nostre comensament e

(152) fi @s comensament (152) fi es comensament n.ostre ( 152) fi 6s comen-

e fi de...* e fi de...* sament e fi de...'

153
c ... gran sobre totes

graneses (153)...'

154-157

c ... malahuyratz (154)
son seyner aquets (155) e

aqueles (156) qui ixen

d'aquest mon sens bones

obres que no ye an feytes

(157)-

158-162
P. 491

c ... cor (158) si 1'en-

trament que fan seyner

en est mon es greys (159)
e... (r6o) doloros molt

pus greu a pus doloros

es seyner 1'entrament que

fan en 1' autre (161) segle

(162).

163

c ... en estament de

gracia e de penettncia

(163)....

164-166

c ... cor ( 164) jasiayso

(165) que l'entrament e

1'iximent ( 166) que fan

en est mon...*

153
c ... gran sobre totes

granees (153)...•

154-IS7

c ... malahuyrats (154)
son senyer aquells (155)
e aquelles ( 156) que ixen

d'aquest mon sens bones

obres que no hic an fe-

tes (157)'

158-162

c ... cor (158) si 1'entra-

ment que fan senyer en

est mon es greu (159) e...

(160) doloros molt pus

greu e pus doloros es se-

nyer l'entrament que fan

on l'altre (161) segle (162).

163

... on estament de

gracia e de penitencia

(163)...•

164-166

... cor (164) jassia so

(165) que 1'entrament e

1'aximent (166)41 que fan

on est mon...*

153
c ... gran sobre totes

granees (153)...'

p. 8
154-157

c ... inalahuirats (154)
son aquells (155) e aQue-

lles (156) qui ixen d'a-

quest mon sens bones

obres que no is an fetes

(157)-

158-162

e ... car (158) si l'entra-

ment que fan en est mon

es greu (159) e molt (16o)

doloros molt pus greu e

pus doloros es l'entra-

ment que fan en 1'altre

(161) seggle (162)*

163

a ... en estainent de

gracia e de penitPncw

(163)...

164-166

... car (164) jasia so

(165) que l'entrament e

l'eximent (166) que fan

en est mon...*

42. No 6s cap error de lectura : horn hi ha escrit ben clarament : laximent

(potser per contanninaci6 ainb la forma de Particle la, que, perb, acf, no hi t6 res

a veure) ; ho descompotlem en l'aximent.
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Ms. E

167
a ... 6s molt benesct

(167) e molt glorios,

165-169

... el vostre solzrnes
(168) vos clama merce
seyner que vos lo jas-
satz (169) cogitar...D

A. M. RADIA I MARGAIRIT

Ms. B

167
.... es molt beneyt (167)

e molt glorios•

168-169

... el vostre sotstQs
(168) vos clama merce
senyer que vos lo fasats
(169) cogitar...s

Ms. A

167
a ... es molt beneyt (167)

e molt glorios•

168-169
a ... el vostre so>srnls

(168) vos clama merce
que vos lo fassats (169)
cogitar....

7. CLASSIFICACIO I VALORS RELATIVES DE LES AFINITATS ENTRE ELS
TRES MANL'SCRITS. - Distribuirem, aci:, els 169 textos addults en catorze
grups, en els quals hom va passant dels casos de grafia (niuns. I a 6) als
de fonetica (pronuncia o resultats d'evolucions divergents dels sons origi-
naris) (nums. 6 a io) i als de morfologia (nums. To a 12), per arribar als de
significaci6 dels mots (nums. 12 a 14).43 Cal que justifiquenl l'abundor dels
casos m6s materials del llenguatge (grafia i fonetica, nums. I a 10) enfront
dels que afecten el contingut dels mots (morfologia, n(ims. 10 a 12, i,
sobretot, el significat, nums. 12 a 14) : n'hem recollits rues d'aquesls que
d'aquests, per tal com, per un costat, els primers sovintegen molt m6s
que els segons (dins el capitol 103), i, per 1'altre, Jordi Rubio nom6s s'havia
fixat, podem dir, en els segons (5 3). Per aixo, doncs, hi ha la indicada
desprop'orcio de dades. No oblidem, encara, que, b6 que hem recollit bon
nombre d'afinitats entre els tres manuscrits, no hem exhaurit totes les
possibilitats ni de bon tros ; nogensmenys, estem convencuts (i no ho
diem pas sense haver-ne fet alguna comprovaci6) que la recerca i 1'anMlisi
de tots els casos possibles no haurien fet sin6 confirmar la interpretaci6
que es despren dels casos estudiats efectivament aci.

A continuaci6 consignem els catorze grups ja anunciats. Dins cadascun
fern veure els casos que compren (referits als textos comparats, § 6), les
afinitats entre els tres manuscrits (reduides a dades aritmetiques), i quins
s6n, de tots tres, els dos manuscrits m6s relacionats segons aquell criteri.

I) Diferencies de grafia, en general (essent el so el mateix). Casos :
-tz o -Is finals,44 -ns o -nts finals,"' glt o g (davant e, i),48 -c o -ch finals

43. Les class ificacions, en esquematitzar, son ben sovint injustes. Com que les
diferencies de grafia que impliquen diferencies de pronunciaci6 (num. 6) tant podeq
Esser atribuldes als grups de grafia com als de fonetica, hem esmentat aquest nfim. 6
dues vegades. Per la mateixa ra6 repetim el nfim. 1o (pronunciaci6 diferegt de par-
tfcules), que afecta Cant la fonetica (pronunciaci6) com la morfologia (partfcules), i
el nom. 12 (usos de mots diferents, que de vegades alteren el sentit), que afecta
tant la morfologia com el siggificat dels trossos adducts.

44. S6n els nfims. 1, 28, 33, 37, 95, 99, 111, 118, 119, 140, 144, 149, 154, 168, 169-
45. S6n els nfims. 26, 35, 45, 78, 81, 92, 102, 115, 122.
46. S6n els nflms. 52, 66.
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(o -cs, -chs, en plural), 47 I la i o la y.98 Total, 30 casos. Aquests trenta casos

es descomponen aixf : en 18 d'ells, coincideixen A i B (contra E) ; en 9,

coincideixen E i B (contra A) ; en 2, coincideixen E i A (contra B), i hi ha

un cas (ntrm. 45) en que tots tres manuscrits difereixen. 0 b6, reduit a

percentatges:

A = B (contra E) . . . . . . . 6o %

E = B (contra A) . . . . . . . 30

E = A (contra B) . . . . . . . 6,5%

E, A, B difereixen . . . . . . . 3,5 %

En resurn, en aquest grup hi ha una bona majoria de coincidencies entre

A i B (contra E).

2) Presencia o absencia de it sense valor fonetica. Casos : formes del

verb haver,49 hulls o ulls,50 is o hic.S1 Total : 6 casos. Aquests sis casos es

descomponen aixf : en 3 d'ells, coincideixen E i A (contra B) ; en 2, coin-

cideixen E i B (contra A), i en un de sol coincideixen A i B (contra E).S2

En resum, en aquest grup no hi ha majoria clara de cap solucio.

3) Grafies corresponents al so de la ny catalana. Casos : yn. o ny,53

ans o anys.34 Total : 19 casos. Aquests 19 casos es descomponen aixf : en

17 d'ells, coincideixen .A i B (contra E); en 2, coincideixen E i B (contra A).

0 b6, reduit a percentatges :

A = B (contra E) . . . . . . 90 %

E = B (contra .4). I00//

En resum, en aquest grup hi ha una majoria moll gran de coincidencies

er.tre A i B (contra E).

4) Grafies corresponents al so de la Il catalana. Casos 1 o 11 (en de-

rivats dels grups llatins 1,1, C'L, etc., o sia que admeten ieisme : 11=i) ;"

1 o 11 (en derivats de r.1. llatina) ; 56 1 o 11 inicials (en derivats de L- inicial

en llatf).57 Total, 22 casos. Aquests vint-i-dos casos es descomponen aixf :

47. Son els nfims. 103, 112, 121.

48. Es el num. 79.

49. Son els nfims. 18, 22, 1o6.
5o. Son els nfims . 2, 141.
51. Es el nfim. 76.

52. Ens sembla que fora ridfcul de reduir aquestes dades a percentatges, i aixf

deixarem de fer-ho sempre que els totals de cada cas signin inferiors a 1o casos.

53. S6n els nfims . 8, 10, 12, 20 , 31, 38, 56, 59 , 86, 96', 98, 100 , 101, 109, 135, 138,

145, 150 (en el nfim. 8 trobern yn i ym enfront de ny).

54. Es el nfim. 68.

55• Son els nfims. 2, 50 , 70, 77, 84 , 114, 137, 141.
56. S6n els nums. 25 , 30, 39, 42, 45, 81, 89, 107, 124, 146, 155, 156.

57. S6n els nums. 54, 139.
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en ig Wells, coincideixen A i B (contra E) ; en un, coincideixen E i A
(contra B) ; en un, les llicons dels tres nianuscrits difereixen,58 i, per fi,
enregistrem un cas inclassificable.59 0 be, redult a percentatges :

A = B (contra E) . . . . . . go %
E = A (contra B) . . . . . . 5 %
Inclassificable . . . . . . . 5 %

En resum, en aquest grup hi ha una majoria molt gran de coincidcncies
entre A i B (contra E).

5) Diferencies de grafia referents a r, rr. Casos : -r- o -rr- intervo-
cAlica (so de rr vibrant mfiltiple), 80 -r- o -rr- intervocalica ( morriem `mori-
rfem' o moriem), 6' -r final (escrita o no escrita).82 Total : 4 casos. Aquests
quatre casos son tots de coincidencia d'A i B (contra E). En resum, en
aquest grup hi ha totalitat de coincidencies entre A i B (contra E).

6) Diferencies de grafia que impliquen diferencies de pronunciacio.
Casos : se o cc (en derivats de c' ilatina) ; 6:I -ss- o -s- intervocalica, " -n final
(conservada o no),85 inn - o ign- (en innorancies - ignorancies).66 Total,
6 casos. Aquests sis casos es descomponen aixf : en 3 Wells, coincideixen
E i A (contra B) ; en 2, coincideixen A i B (contra E), i en un de sol
coincideixen E i B (contra A). En resuin, en aquest grup no hi ha majoria
clara de cap solucio.

7) Solucions fonetico-historiques diferents, en general. Casos : a) en
el vocalisme : e o i toniques (del Half RENEDICTU),67 vacillacions en les
vocals atones inicials (e o a, o o u, i o e),88 e o i pret6niques, 69 -e final
(o posttonica ilatina, esdevinguda final),70 i o e per acci6 d'una palatal

58. Es el num. 84 : trebals (E), trebays (B), treballs (A) ; coin que ja hem dit
que es tracta de la 11 que t6 pronunciacio ieista en algunes zones , podem, peril,
incorporar aquest cas als de coincidencia entre A i B, i aixi ho fens en extreure els
percentatges.

59. Es el num. 25 : pelucant (P.), pellucant (A), que, peril, correspon, en el ms. B.
a la forma rara pebican, que cal atribuir a error material del copista. Tot amb tot,
remarquem la tendcncia general a l'oposicio, si m6s no, entre E i A.

6o. Son els nfims. 131, 147.
61. Es el nfim. 29. Pel sentit cal

moriem
62.
63.
64.
65.
66.

67-
68.
69.
70.

(com din E).
Ps el num. 49 : c6rrer (A i B)
Es el nfinl. 23.
Son els nfims. 24, 113, 169.
fEs el num. 53.
I's el nfim. 47.
Son els nums. 148, 167.
Son els mums . 74, 65, 83.
I's el nfim. 163.
Son els nfims. 17, 104.

llegir morriem (com diuen A i B) i no pas

( infinitiu ), escrit corre en E.
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pr6xima,71 u o o per metafonia d'una i t6nica,72 sant o sent,73 la vocal
de Particle (per la liaison)," derivats del llati BEN$ 0 BONA (en composici6) ;71

h) en el consonantisme : consonants intervocaliques,78 grups de continua +

consonant,77 grups consonantics amb conservaci6 o no de semivocal i,78

grups consonarltics amb evolucions secundaries (epentesi, geminaci6, u

esdevinguda l)," grups savis de consonants," consonants finals,81 con-

sonants en lia.ison .82 Total, 34 casos. Aquests trenta-quatre casos es des-

componen aixi : en i8 Wells, coincideixen A i B (contra E) ; en io, coinci-

deixen E i B (contra A) ; en 4, coincideixen E i A (contra B), i hi ha dos

casos (nums. ii9, 166) en que tots tres manuscrits difereixen. 0 be, reduit

a percentatges:

-1 = B (contra E) 53
E = B (contra .4) . . . . . . . 29,5 %

E = . 1 (contra B) . . . . . . . II,5 %

E, A, B difereixen . . . . . . . 6 %

En resum, en aquest grup hi ha majoria de coincidencies entre A i B

(contra E).83

8) Conservaci6 del diftong AU originari, o monoftongaci6 AU > 0.

Es tracta, com diem, de les solucions au o be o,84 o d'un cas que presenta

1'alternanca au/a.8S Total, 9 casos. Aquests nou casos son tots de coinci-

ci^ncia d'A i B (contra E). En resum, en aquest grup hi ha totalitat de

coincidencies entre A i B (contra E).

71. Son els nOms. 8o, 87 , 133. Hi ha un darrer cas, el num. x66 : i'iximent (E),
l'aximent ( B), l'eximent (A) (comp . abans, § 6, nota 42) ; be que presenta tres solu-

cions diferents , potser podria Esser considerat com de coincidencia entre A i B

(contra E), per tal com el possible erlcreuament amb una forma la de l'article
hauria desfet l'eximent ( i no pas l'iximent ) en l'aximent . Nogensmenys , el conside-
rem com a solucio independent en cadascurl dels manuscrits.

72. bon els nums. 110, 132.
73. es el num. 97.
74. Rs el nfim. 126.

75. Rs el mim. x19.
76. Son els mums. 32, 120.

77. Son els nums. 61, 69.
78. 564 els ntms. 13 , 62, 117, 134, 157-
79. Son els nums. 3, 4, 46, x61, 162.
8o. Rs el num. 147.
8x. Rs el n6m. 116.
82. Rs el num. 165.
8,3. Remarqueu la gran semblanca de ]a distribucio dins aquest grup i el que

ocorria amb el num. ,.
84. S6n els whirs. 15, 51, 54, 58, 63, 85, 113, 130.
85. Rs el num . 139 : lausor ( E), llaor ( B), laor (A). La reduccio au > a €s deguda,

acf, al hiat amb la o tdnica segfient ( i aixf hom evita formes violentes , com ho foren
floor , lour, si calia mantenir totes dues sfllabes).
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set casos es descomponen aixi : en 4 d'ells, coincideixen E i A (contra B) ;

en 2, coincideixen E i B (contra A), i en un de sol coincideixen A i B

(contra E). En resum, en aquest grup hi ha una ileugera majoria de coin-

cidencies entre E i A (contra B).

13) Difer6ncies en l'ordre de collocacio dels elements de la frase.

N'hem enregistrada una, en una oracib copulativa.99 En aquest cas Iinic,

concideixen E i A (contra B). En resum, en aquest grup, i dintre el

valor que podrA tenir un cas singular, constateln la coincidcncia WE i A

(contra B).

14) Afinitats quant a llacunes dels manuscrits.10° N'hem enregistrades

quatre.'°' Aquests quatre casos es descomponen aixi : en tres d'ells, coin-

cideixen E i B (contra A) (tant quan coincideixen en la pres6ncia d'uns

elements dq frase, com quan ho fan en llur abscncia), i en un de sol coin-

cideixen E i A (contra B). En resum, en aquest grup, b6 que molt redult,

hi ha una majoria molt gran de coincid6ncies entre E i B (contra A).

III

ANAI,ISI DE DADES FORNIDES PER LA COMPARACIO

8. SENTIT DE I,ES AFINITATS ENREGISTRADES QUANT A LA CARACTERIT-

7ACI6 IDIOMATICA. - Creiem que Uri simple cop d'ull als fragments que

hem presentat, comparats (§ 6), 6s prou explicit, i que ja ara podcm

establir que, quant al grau d'aprovencalament, que tant preocupa els eru-

dits (§§ 2, 3), 6s evident que el manuscrit E (de Mila) 6s el m6s proven-

calitzant dels tres, i que, des d'aquest punt de vista, el ms. B (de la Uni-

versitat) presenta, juntament amb el ins. A (de Palma), solucions molt

m6s genuinament catalanes, de manera que A i B formen una mena d'unitat

(les llicons catalanes m6s pures) enfront WE (les m6s aprovencalades).

99. Vs el num. 7.
Ioo. Nornialnient ergs hem fixat en els casos que , trobant-se en tots tres manus-

crits, presentaven afinitats entre dos d'ells , tot allunyant-se, doncs , de la llico del
restant. Ens ha semblat, pero, que tamb6 podria Esser frtil d ' enregistrar alguns

dels casos en que uil mot (o uns mots ) es troben a dos manuscrits, mentre en el

tercer hi ha la llacuna corresponent a aquest mot o a aquests mots . Una tal consta-
tacio no deixa d ' illustrar-nos sobre afinitats que, en cada cas, acostell , entre ells,

dos dels tres manuscrits comparats.
Io1. Son els nums.. 82, 136, 137, 16o. El primer i els dos darrers es refereixen a la

presPncia o absencia d'un sol mot , i, encara, poc important dins la frase (els adverbis
is en el nfim . 82, 'n en el nflm. 137, i molt en el nfim. 16o) ; erl canvi , en el nfim. 136
es tracta d'un fragment de quinze mots, que trobem dins E i dies B, pero que
manca dins A.
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Ho farem veure amb quatre solucions caracterfstiqucs, que s6n repre-
sentatives, la primera (num. r), de la grafia ; la segona (num. 2), del vo-
calisme ; la tercera (niim 3), del consonantisme, i, la darrera (num. 4),
de la morfologia.

i) La grafia del so de la ny catalana (§ 7, ntun. 3). F6ra pueril
d'insistir sobre el fet grafic diferencial que, per a la representaci6 del so
nasal palatal, ofereixen el provencal (amb yn) i el catala (amb ny). En
aquest cas, ben tipic, el ms. E (amb la grafia yn del provensal) es troba
sol, enfront dels mss. A i B (amb ny), les coincidencies dels quals pre-
senten, com hem dit abans, una majoria molt gran (§ 7, num. 3).

2) El tractament del diftong llatf AU (§ 7, num. 8). Tambe es un
criteri ben diferenciador, ara en el vocalisme, entre el provensal (que mante
el diftong au) i el catala (que l'ha monoftongat en o).102 En aquest cas,
doncs, el ms. E (amb la conservaci6 d'au) es troba sol, enfront dels ms. A
i B (amb o), que presenten la soluci6 monoftongada, com hem dit abans,
en la totalitat dels casos (§ 7, num. 8).

3) El tractament dels sons llatins intervocalics -c'-, -TP- i -D- (§ 7,
num. 9). No hem pas de fer-nos resso, ara, de les discussions sorgides
entorn d'aquesta evoluci6: n'hi haura prou que diguem que la s (pro-
nunciada z) que en resulta 1:a estat conservada en provensal, i que, on
catala, be que mantinguda aquesta consonant en textos antics (per apro-
vencalament o pel fet de trobar-se en un estat evolutiu medial), n'ha desa-
paregut despres (inenys darrera l'accent). Doncs be, el que es inquestio-
nable es tant que ]a z caracteritza el provensal corn que l'absencia de la z
caracteritza el catala ; ambd6s trets els trobem tambe repartits entre el
ins. E (amb la s mantinguda sistematicament), per un costat , i els mss. A
i B (sense s, d'una manera constant), per 1'altre (§ 7, num. 9).

4) Com a mostra d'un cas de morfologia, ens fixarem en la -s tipica
del cas recte (nominatiu), com a rests de la declinaci6 gallo-romanica (§ 7,.
nitro. ii, primer cas). Be que no es gens habitual en les tres versions del
oapftol 103,10' n'hem trobat, si mes no, un cas, en el qual la - s es signe
de nominatiu masculi : «l'entrament... es greus» (ms. E), oposat a la
forma greu (que enregistrem dins A i B).104 s, certament, un cas finic,

102. Aci es tracta nom6s dels casos que presenten afinitats entre dos manuscrits
(en oposici6 , dones, amb el tercer ). No oblidem que 1'aprovengalament del catala
medieval fa que formes com our (pel mes genui or) apareguin on xic pertot. Tamb6
el trobem dins el mateix capitol io3 segons ]a versi6 del ms. A («Obres originals',,
vol IV (=tom III), pag. 3), b6 que aquest ms. A presenta o en tots els exemples
adduits aci (enfront del ms. E, que t6 sistematicament au), corn diem al text.

103. Fins al punt que hom ha pogut dir que, dins aquest capitol 103 (del ms. E),
no semblava haver-hi mostres de declinaci6 (§ 2).

104. Per als textos comparats , vegeu § 6, nfim . 159. Reconeguem que, adhuc en
el ms. E, no hi ha fixesa absoluta , per tal com, uns pocs mots despr6s , reapareix el
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i que (com acabem de fer veure en nota) no es repeteix, alguns mots des-

pres, quan podria repetir-se. Pero, llevant-li tot el valor representatiu que

tindria, si no fos un cas unic, hi ha un fet evident : aquest cas, unic

(d'evident filiacio morfologica provencal), es troba al ms. E, mentre que

els altres dos manuscrits presenten la solucio catalana mes comuna, sense

-s desinencial (§ 7, num. Ii, primer cas esmentat).

Hem escollit quatre casos de mostra, quatre casos ben tipics en la

caracteritzacio diferencial de catala i provencal. Altrament, la constata-

cio que el manuscrit E es aprovencalat no es pas cap descoberta. Ad,

doncs, ens permetem d'afegir, a aquest fet ja conegut, que el ms. B

(o de la Universitat), quant a allo mes material del llenguatge, ha d'esser

arrenglerat amb el de Palma (ms. A), i no atnb el de Mila (ms. E).los

9. SENTIT DE LES AFINITATS ENREGISTRADES, QUANT A LA CATEGORIA

LINGfiISTICA . - Abans (§ 7) hem assajat de classificar les afinitats lullianes

estudiades ( i les discrepancies que aquelles impliquen ), segons una jerar-

quia de fets d'ordre linguistic . El que hem fet abans ens permet , ara, d'es-

talviar explicacions . Voldriem fer veure com les dades presentades ales-

hores, que anaven seguint una mena de corba des dels fets mes materials

del llenguatge fins als de contingut idiomatic ( i aixo en una gradacio de

catorze grups), presenten una altra mena de corba , que ara ja afecta les

relacions entre els tres manuscrits : si en els primers nou grups les afinitats

entre els mss. A i B (els mes catalans lingufsticament ) predominen (de ina-

nera que el ms. E, el mes aprovencalat , es queda sol), en el darrer terc

dels grups (nfims. io a 14, § 7), dins una irregularitat bastant remarcable,

lcs llicons del ms. E van molt menys soles que abans , o sia que, segons

els diferents criteris emprats, els manuscrits que es queden sols son lines

vegades 1'A i d'altres vegades el B (i tambe el ms. E, per mes que aixo

ocorre molt menys sovint ). Vegem-ho d'una manera grafica ( i tot compa-

rant-ho amb els grups establerts dins el § 7) : 108

mateix adjectiu , peril ara sense - s («molt pus greun ) ( naturalment , A i B tampoc no

tenen -s final , en aquesta repeticib). En alguns altra ocasi6 la -s provencalitzant del

noulinatiu , prow estesa en catala antic , es troba als tres manuscrits ( com passa amb

forts 'fort ', § 6, nuln . 99) ; naturalment , ara aixo no ens interessa , puix que aci ens

fixem en les afinitats o discrepancies entre els tres manuscrits ( al ms. E el mot es

escrit fortz , segons allo que ha estat dit abans, § 7, num. r, primer grup d'exemples).

105. No desconeixern que les quatre mostres presentades , be que molt caracte-

rIstiques , no esgoten , ni de bon tros, les possibilitats d'una altalisi lingiiistica de

detail : el vocalisme ( Iliure i condicionat ), el consonantisme (amb tots els seas mati-

sos) i la morfologia podrien donar-nos noves dades que ara, peril, no podern tenir

en compte.
xo6. En aquest quadre , i sempre segons dades presentades abans (§ 7), fem

constar : el nfimero (('r a 14) del grup d'afinitats i discrepancies ; el contingut del

grup ( o sia, criteri que ha estat emprat per a constituir -lo) ; el nombre total dels casos
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Grup Contingut del grup
Nombre
total

de casos
Afinitat entre dos manuscrits Ms.

afllat

i Grafia, en general 30 Bona majoria de : A = B (60 %) E2 Grafia : h- no fonetica 6 No hi ha majoria clara :
fE = A (3 casos)
^E = B (2 casos)

B^
A

3
4

Grafia : so de ny 19
Grafia : so de 11 22

Majoria molt gran de : A = B (90 %)
Majoria molt gran de: A = B (90 %)

JE
E5 Grafia de r, rr 4 Totalitat de coincidencies

6 Grafia i pronunciacio 6
A = B (4 casos)

No hi ha majoria Clara .
E

fE = A (3 casos) B1

7 Fonet. hist., en general 34
LA = B (2 casos)

Majoria de : A = B (53 i/o)
E
E8 au 0 o (< Au) 9 Totalitat de coincidencies :

9 s o perdua (< D, Tv, C') 24
A = B (9 casos)

Totalitat de coincidencies :
E

10 Particules gramaticals 13
A=B (loo%

Majoria molt gran de :
E

11 Morfologia, en general i 7
E = B (92,5 %)

No hi ha majoria clara :
A

fA = B (3 casos) E
J12 Us de mots diferents 7

E = B (3 casos)
Lleugera majoria de

A

E = A (4 casos) B

13 Ordre de mots I

(segueis : E = B) (2 casos)
CoIncidencia (singular) de E = A

A }
B14 Llacunes en els mss. 4 Majoria molt gran de :

E = B (3 casos) I A

Es ben clar que, mentre no ens movem dels casos de grafia i fonetica
(grups i a g), la comparacib dels tres manuscrits lullians palesa que A i B
van junts, i que E (el manuscrit miss aprovencalat) resta sol. Pero, quan
passem als casos que afecten la significacio del llenguatge (grups 1o a 14),
el manuscrit E presenta mes afinitats amb B (grups Io i 14, i, en segon
11oc, grups II i 12) i amb A (grups 12 i 13), i 6s el que resta menys sol."'

adducts dins cada grup (6s important per a valorar els percentatges) ; quin grau
d'afinitat hem enregistrat entre dos manuscrits donats (hi consignem I'expressi6 que
abans, § 7, ens ha servit per a resumir la situaci6 de cada grup, i el percentatge
corresponent, tamb6 adduct allf), i el manuscrit que, de resultes de l'afinitat indi-
cada, queda aillat dels altres. En casos que no donaveq una majoria clara, fem
constar aci els dos percentatges m6s elevats.

107. Pensem, ara, eq el judici que la comparaci6 dels tres manuscrits (en aquest
capitol 103) va mer6ixer a Jordi Rubi6: sel Manuscrit de la Universitat de Barce-
lona ()3), m6s modern que no pas el de la Sapiencia de Mallorca (A), 6s el que s'ajusta
m6s al de I'Ambrosiana (E). I no es pensi que les difer6ncies siguin purament de
vocabulari. En algun cas atenyen el pensaments (testimoni reportat abans., § 3)-0 sia que, si en grafia, pronunciaci6 i solucions fon6tico-hist6riques, hem vist que ,E
queda allunyat d'.4 i B, quan ens referim al pensanient, E s'apropa, sobretot, a B (com
diem a dalt), ni m6s ni menys com ho havia indicat Rubi6.
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Aixf veiem com, salvant sempre la diferencia entre provengal (ms. E)

i catala (mss. A i B), en la significaci6 del text E i B van forca d'acord :

fan femenf el mot fi (§ 6, num. 152), empren est (contra aquest d'A (§ 6,

num. 5), que (contra qui d'A) (§ 6, nfim. g) i el numeral xI, (contra xxv

del nis. A) (§ 6, num. 67), ometen Particle (contra el ms. A) (§ 6,

nfim. 127), etc.10' Remarquem que aquesta afinitat de contingut entre E

i B (ja assenyalada per Rubi6) esdeve molt significativa en el cas de les

llacunes dels manuscrits (§ 7, grup num. 14, recordat en el quadre prece-

dent). Una vegada es tracta d'un fragment de quinze mots (§ 6, nfim. 136),

que trobem dins E i B, pero que manca dins A (en E, amb formes cer-

tament provencals : aysso i seyner, que s6n, en B, asso i senyer, respecti-

vament ; pero el fet es que E i B van junts amb la interpolaci6, que es

absent d'A). Les altres vegades s6n partfcules : l'adverbi 'n < INDE (§ 6,

num. 137, es als mss. E i B, manca en A) i 1'adverb; molt (§ 6, num. 16o,

manca als mss. E i B, i es troba dins A), pero sempre modifiquen o

deixen de modificar el sentit, amb el mateix matfs dins E i B, amb un

matfs diferent dins A.109

10. SENTIT DE LES AFINITATS ENREGISTRADES, QUANT A LA COMPRENSI6

DEL TEXT. - Be que es bon xic aventurat de generalitzar en aquest terreny,

per tal com potser donem massa importancia a les diverses grafies manus-

crites (que de vegades no difereixen sin6 en detalls), hem intentat de

veure, sempre nomes a traves de les conegudes afinitats i diferencies dels

tres manuscrits (§ 6), quines versions semblaven haver entrs mes be el

text. Amb aquest fi hem recollit vuit casos, els cinc primers dels quals afa-

voreixen la interpretaci6 que A i B, amb solucions afins, tenen sentit mes

congruent que E (amb la soluci6 discrepant) (a continuaci6, nums. i a 5).

I:ls tres casos restants s6n d'afinitats entre E i A, i ara s6n aquests dos els

manuscrits que semblen haver entes millor el text (enfront de B, les solu-

cions del qual tenen menys sentit) (nums. 6 a 8).11°

1o8. Be que heni assenyalat algunes de les afinitats entre E i B, tamb6 hi ha

altres casos en que els manuscrits que concorden s6n E i A ; recordem l'ordre de

mots plora e crida (contra B) (§ 6, nfim. 7), 1'fis de la preposiei6 a (contra la prepo-

sici6 en, de B) (§ 6, nfim. 71), neguna (contra nulla, de B) (§ 6, nfim. 93), etc. Tot,

pero, tendeix a confirmar que, com hem dit, en els grnps 1o a 14 el manuscrit E

va menys sol que en els grups I a 9.

109. Enfront dels tres casos assenyalats, cal no oblidar 1'excepci6 que representa

1'adverbi is (§ 6, nfim. 82), que es troba precisament dins E i A, i que manca en B.

Nogensmenys, ad veiem, encara, corn E no va sol, sin6 que t6 un lligam d'afinitat,

ara amb A.
Ito. Dills cada meitat (nfims. r a 5, o sia afinitats A = B, per una bands, i nfime-

ros 6 a 8, o sia afinitats E = B, per l'altra), presentem els casos seguint 1 'ordre topo-

grAfic en que apareixen en el text (§ 6).
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I) Alternansa ((conditional/inlperfet» : acorn som Hats morrieru si la
mamella no'ns motion en la bocao, (mss. A i B) (contra E, que diu : mo-
rtem) (§ 6, num. 29). Corsi a principal d'una oracio condicional, la forma
morriem (`moririem') to mes sentit, on catala, que la d'imperfet (moriem).

2) Alternansa ((infinitiu/present)) : (comensam a jugar e a correr)
(mss. A i B) (contra E, que din: corre) (§ 6, num. 49). Coin a depenent
d'un verb incoatiu (comensam), i parallelament a 1'altre infinitiu (jugar)
(que es troba als tres manuscrits), l'infinitiu c6rrer to mes sentit, on catala,
que el present corre."'

3) Alternansa aconjuncio copulativa / preposicio» asempre los veg
jugar e riure, (mss. A i B) (contra E, que diu : a) (§ 6, num. Io5)
Essent jugar i riure termes en certa manera equivalents, funcionen corn
a sumands (en canvi, 'jugar a riure', be que no impossible, no es tan
clar on l'ordre del significat), de nianera que la copulativa (jugar e riure)
to mes sentit, en catala, que la preposicio a.

4) Alternansa de dues formes grafiques: ((gras e Bros e rog e fresc))
(mss. A i B) (contra E, que din : frech) (§ 6, num. 121). Encara que es
un cas molt material, creiem que to la seva importancia : la pronunciaci6
fiesk (tant si el riot es escrit fresc coin fresch) es essencial a la paraula, la
qual, doncs, no senibla haver estat ben entesa en la lliso frech del ins. E
(que, per mes que tingui una -ch molt tradicional on la grafia, desfigura la
pronunciaci6 veritable en ometre la -s-).

5) Alternansa de dues formes grAfiques : users nulla corrupci6u
(mss. A i B) (contra E, que diu corolnbci6) (§ 6, num. 147). Sembla que
no cal comentar coin la lliso corrupci6 (del llati coxxuPTIONEM) ha estat
mes ben cntesa, en catala, que la defornlacio rara que presenta el ins. E
(corombci6)."'

6) Alternansa ((forma verbal / preposicio)) : se an major forsa que
hom(e) no (h)a a sa nativitat» (mss. E i A) (contra B, quo diu : ab (§ 6,
num. 16). Essent molt necessari que aquesta oracio aparcgui amb el verb
d'una manera explicita, creiem que an (verb) expressa un sentit mes con-
gruent que at) (preposicio).

7) Alternansa ((mot intelligible / mot inintelligible) : ((e les aus sem-
pre van pel(l)ucant les semen(t)s» (mss. E i A) (contra B, quo diu pcbican)
(§ 6, num. 25). pcbican no s'enten, i ni tan sols ha estat dotat do la -D

Iii. No oblidem que, en aquest cas, pot tractar-se d'una dissimilaciu eliuiiuatd-
ria : rr/r > rr/- ; peril, coin hem dit, ens atenim a alld que enregistrem als manus-
crits, amb totes les limitations que la materialitat de les grafies pugui implicar.

112. I que quedi ben clar que nom6s adduim aquest cas, que ens sembla evident
per res no ho comparariem annb les divergencies r/rr (corrunipuda/corumpuda, § 6,
num. 131) o b6 u/o (pudrida/podrida, § 6, num. r32), de casos que nom6s aparentment
podrien esser considerats equivalents.
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final que distingeix normalment els gerundis; en canvi, pellucant tc ple

sentit en catala.

8) Alternanca (I.' persona verbal / 3.a persona verbal)) : ulos nos-

tres (h)ul(l)s de la anima ve(s)en vos esser noble)) (mss. E i A) (contra B,

que diu : veem) (§ 6, num. 142). Si el subjecte de l'oracio es (dos nostres

(h)ul(l)s de la anima)), el verb ha d'anar en 3.a persona del plural (uvesen))

o ((veen))), de manera que aquesta concordanga to mes sentit que la do

1.a persona (veem).

Es dificil d'arribar a cap conclusio dels vuit casos examinats. En primer

lloc, perque vuit casos son un nombre massa reduct. En segon lloc, perque

si n'hi ha cinc que fan veure que A i B han entes mes be el text que E,

no deixa d'haver-n'hi tres en els quals ara son E i A els que tenen mes

sentit enfront de B. En tercer lloc, encara, perque la manca d'equilibri

entre els cinc i els tres casos enregistrats, be que semblaria fer-nos inclinar,

per la llei de majories, a favor d'A i B, es contrarestada per una analisi

qualitativa de les dades.113 Malgrat tot, creiem que podem establir que el

ms. E s'aparta i no copra el sentit del text quan es tracta de fets de grafia

i de pronunciacio (nums. i a 5) (per tal com, essent un manuscrit molt

aprovensalat, no matisa quant a la concrecio d'un llenguatge que li os

quelcom foraster), mentre que les seves llicons son correctes quan es tracta

del contingut significatiu (nums. 6 a 8). I tambe que el ms. A es Punic

que demostra haver entes el sentit del text en tots els vuit casos adducts :

primer (nums. 1 a 5), compartint-ho amb el ms. B (contra E), despres

(nums. 6 a 8), compartint-ho amb el ms. E (contra B), el ms. A no to

confusions de grafia o de pronunciacio (i diu : morrienl, correr, e, fresc,

corrupci6), ni de frase (i diu : an, veen), ni acull mots inintelligibles (I

diu : pellucant).

IV

CONCLUSIONS

ii. Tot el que hem estudiat dins les pagines anteriors ens autoritza

a arribar a algunes conclusions. Heus acf com les podem forlnular :

I) 136 que el nostre esfors nomes hagi estat dirigit a destacar i a

valorar algunes de les diferencies que hom constata dins la transmissio

manuscrita del capitol 103 del Libre de Contemplaci6, les variants enre-

x13. En efecte, segons la llei de majories, com acabem de dir, tindrfem 5 casos

d'A = B (enfront d'E) contra 3 casos WE = A (enfront de B). Pero resulta que, dins

els 5 primers casos., n'hi ha alguns de justificables foneticament, com el nfim. i

(mor{em per morriem, per afinitat articulatdria entre rr/r), o be el nfim . 2 (corre

per correr, per dissimilacib eliminatdria : rr/r > rr/-, com hem dit en una nota pre-
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gistrades dels manuscrits de Mila (E), Mallorca (A) i de la Universitat (B)
no fan pensar mai en una relacio llunyana de parentiu, sing que els tres
textos, Adhuc en les divergencies, proclatnen, a cada moment, una unitat
textual molt reeixida (hone ho pot comprovar al llarg del § 6), i la major
part dels casos divergents son d'indole material (comens del § 7). Be que
uns quants casos de l'(inic capitol examinat no permeten d'arribar a cap
enunciat general, les nostres dades no semblen favorejar la teoria de dues
versions catalanes primitives del text lullid, a favor de la qual, taniiiateix,
hom ha donat arguments importants (§§ 3-4).

2) Malgrat que aixo no Cs cap novetat, constatern el caracter apro-
vencalat del ms. E (§ 8). 11;s el manuscrit catala mes antic que coneixem,
i aixo sol fa altament desitjable que sigui editat. A mes, si la relativa
impuresa del seu catala menys genui el separa, de vegades, dels trets
gramaticals que els altres dos manuscrits comparteixen (§§ 7 a g), el ins. E
posseeix el sentit pregon i fonamental del text (§ io), cosa que el fa mes
venerable encara.

3) Cal distingir dos tipus d'afinitats i divergencies entre les dades
adduides al § 6: les tines es refereixen a aspectes materials de llengua
(grafia, pronunciaci6, criteris fonetico-evolutius) (§ 7, niiins. i a 9) (ve-
geu la conclusio 4), i les altres a aspectes significatius (morfologia, cou-
tingut semantic) (§ 7, n(ims. ro a 14) (vegeu la conclusio 5). Calia fer
aquesta distinci6 entre ambd6s tipus, per tal com cadascun dels nanuscrits
segueix una via clarament diferent segons que els examinem des d'un
punt de vista o de 1'altre.

4) Quant als aspectes materials de les afinitats i diferencies, hem
constatat 1'abundor de casos en que A i B coincideixen (contra E) (§ 7,
nums. I, 3, 4, 5, 7, 8, 9; en els nums. 2 i 6 no hi ha majoria clara).
Examinades les dades segons llur categoria lingufstica, confirmem que E
es el manuscrit que mes es queda sol (§ 9), o no copsa el valor d 'alguns
trets fonetics i gramaticals, per la seva forasteria idiomatica (§ Io).

5) Quant als aspectes significatius de les afinitats i diferencies, hem
constatat que E va molt menys sol que els altres dos manuscrits, sia perqu6
coincideix amb B (contra A) (§ 7, nums. ro, 14; en el n6m. 12 la coinci-
dencia E = B Cs en segon lloc; en el num. Ii no hi ha majoria clara), sia
perque coincideix amb A (contra B) (§ 7, nums. 12, 13). Recordem que
les afinitats entre E i B, precisament sobre el contingut significatiu del
text, ja foren assenyalades per Jordi Rubi6 (§ 3).

cedent ), o be Adhuc el num. 3 ( a per e, per confusi6 de les dues vocals en la neutra
del catala oriental ). En canvi , ens sembla que els 3 casos d'E=A (enfront de B)
(nums. 6, 7 i 8 ) afecten molt mes la significaci6 del text , i, be que son menys quaq-
titativament , potser han de pesar Ines en un examen qualitatiu.
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6) Constatem, finalment, la major congruencia del ms. A (de Ma-

llorca), tant des del punt de vista idiomatic (en aquest cas, congruencia

compartida amb B, perd no amb E), com des del punt de vista del sentit

del text (en aquest cas, congruencia compartida amb E, perd no amb B).

7) Be que referides a aspectes min6sculs, que sembla que hagin de

perdre's en la immensitat del que ha d'esser un estudi de conjunt del llen-

guatge lullia, esperem que les consideracions precedents podran esser d'al-

guna utilitat a qui es llancara un dia a una tasca tan noble.
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