
MOTS FANTASMES EN EL LLATI MEDIEVAL
DE CATALUNYA

Mots fantasmes s6n aquells que no tenen realitat lingfifstica, sin6 que

generalment s6n producte d'errors de cdpia, peril a vegades tamb6 d'errors

de transcripci6 i fins i tot d'errades d'impremta. Tamb6 6s condici6 ne-

cessAria perqu6 hom pugui parlar d'un mot fantasma que algfi 1'hagi con-

siderat com a aut6ntic i genui. En rigor, m6s que de mots fantasmes s'hauria

de parlar de fantasmes de mots, perqu6 de mots no en tenen res, si no 6s

la simple aparenca. En els estudis sobre el 16xic de l'anomenat llatf me-

dieval, sobretot del que podriem dir-ne baix llatf medieval, els mods fan-

tasmes en pot6ncia constitueixen esculls perillosissims. Alguns s6n capacos

de desafiar la sagacitat del filoleg m6s expert i avisat.

Val a dir que en els estudis sobre llatf medieval hom ha seguit el

criteri que qualsevol paraula, per sorprenent que en sigui l'estructura, per

enigmatic que en sigui el significat, 6s possible, i que si no l'entenem ni

1'expliquem, cal pensar que m6s aviat 6s culpa de la nostra ignorancia que

no pas defecte de la font que la d6na. Aquest criteri sembla sanfssim, i 6s

en part justificat perqu6, sobretot en els documents notarials, al costat de

la hipercorrecci6, de la paraula forjada per una especulaci6 erudita i de la

falsa etimologia, hom pot trobar el testimoni finic (primer i darrer) d'un

snot que flavors pertanyia encara a la llengua parlada. En un llati tan barbar

tot sembla possible. En aquestes condicions la critica verbal es fa a vegades

extraordinariament diffcil. Pero, corn m6s diffcil, m6s necessaria, si no

ens volem exposar a donar com a existents mots que mai no han existit i

especular en va sobre mers errors de cdpia, perqu6, corn 6s sabut, s6n

relativarnent pocs els originals conservats, i les c6pies s6n sovint molt

deficients ; altrament, en els mateixos originals 6s possible de trobar-hi

no solament faltes manuals, sin6 tamb6 veritables errors de cdpia ; s6n

pocs, en efecte, els diplomes de redacci6 espontania de dalt a baix.

Quan iniciarem la redacci6 d'articles per al Glossarium Mediae Latini-
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tatis Cataloniae, amb 1'equip dirigit per M. Bassols de Climent,' se'ns plan-
teja ben aviat el probleina dels mots fantasmes. Acordarem de fer refe-
rencia alfabetica de totes aquelles paraules aparents que havien estat adme-
ses com a autentiques per algun erudit ; solament d'una manera exceptional
hom fa referencia, en el Hoe alfabetic que els correspon, a d'altres errors
de cilpia o de lectura que tenon aparenta de paraula, peril dels quals mai
ningu no s'ha preocupat. En d'altres casos, quan la nostra llico discrepa
de la font utilitzada, manuscrit o edicio, ho fem constar en citar el passatge
corromput o en estudiar el veritable mot que s'hi amaga. Aixi hem hagut
de reconstruir el text de molts Hoes corruptes i hem. eliminat una serie de
falses paraules. Aci jo voldria donar uns quants exemples per a illustrar
un dels aspectes mes penosos en 1'estudi del lexic llatf medieval : el dels
mots aparents.

A vegades el mot fantasma es el resultat d'una deficient separacio de
mots. Llavors basta de distribuir els blancs d'una altra manera perque la
bona lliso s'imposi per ella mateixa. En un document de 1'any 1022, con-
servat al Cartoral de Sant Cugat i transcrit correctament en 1'edici6 de
Rius i Serra (vol. II, num. 485, hag- 133), hi ha un brillant i sonor
APERESPIDI, que prilpiament no es un mot fantasma, perque, que jo sapiga,

i. Glossarium Mediae Lalinitatis Cataloniae (votes latinas y romances docu-
mentadas en fucntes catalanas del alto 8oo at Iioo), Fasc. 1-3 (a - capliuus) (Barce-
lona, Universidad de Barcelona - Escuela de Filologfa de Barcelona del CSIC, 196o-
1963). Citat GIILC.
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no hi ha caigut mai ningu, be que el parany era forca ben preparat.
El text diu :

eportadores parilio J. relia A. cum suo aperespidi (er en abreviatura)
ferreo exadas .ii.... luminario i. ferreoi.

Joan Coromines (DCELC, vol. II, 396 b, 24, s. v. espita) veie sagacment

que calia llegir : aper, espidi : aexistib », diu, atambien un cat . ant. espit

'espigbn de hierro o asador ', latinizado en un documento de Sant Cugat,
ano 1022: relia [' reja'] cum suo aper [= apero], espidi ferreo . El vocablo
en Cataluna se perdi6 luego , sin dejar otra huella que el termino de pape-
lerfa espits. Tanmateix , aquesta reconstrucci6 del text pot encara esser

perfeccionada : la i final d ' espidi (que no s'explica be per llatinitzaci6)

representa sens dubte el numeral . Cal llegir , doncs : relia i. cum suo aper,

espid J . ferreo, exadas . ii., amb el numeral entre el substantiu i l'adjectiu,

i la sonora , procedent de sorda intervocalica , conservada en posici6 final,

tot com es normal al segle xi.
Una cosa semblant passa en uns mancusos ADAI que Balari ( i darrera

seu, Botet i Sisb i, encara, d ' altres ) cregue mencionats en un document

del 1005 conservat al mateix Cartoral de Sant Cugat i transcrit tambe

correctament a 1'edici6 de Rius i Serra (vol. II , num. 397, pag• 45)

asic uindo tibi ... in propter precium mancosos .iiii. de auro cocto

et mancos adai inter fermento [per formentum = frumentum] et ordeo

et uinon.

Aquest text es ja per ell mateix ben sospit6s : mancos podria esser una

abreviatura de mancosos, pero falta el nombre que s'havia de donar d'a-

quests mancusos, que, altrament, consta que s'han de pagar en especies :

en lloc de mancos adai cal llegir mancosada i. aquantitat en especie equi-

valent a un mancos),.

En el Du Cange (edici6 de 1766), Dom Carpentier incorpora Particle

AGONOSCEMA. Aquesta suposada paraula es llegeix en el serm6 de Garsias,

monjo a CuixA, segons 1'edici6 publicada a la Marca Hispanica, ap. 222.

El serm6 de Garsias, escrit segons sembla entre el 1040 i el 1046, to un

especial interes arqueologic, perque fa la histdria de 1'edificaci6 de 1'esglesia

de Sant Miquel i de les reformer i noves construccions fetes per 1'abat Oliba.

El passatge que ens interessa fa referencia a 1'altar de la segona esglesia

de Sant Miquel, dedicada el 974, i obra de 1'abat Garf ; diu aixi :

•aedes sancti sanctorum, que et presbyterium dicitur, et ipsa pla-
nities grato opere facta ; supra quam magni principis Michaelis altare
in quatuor pulcherrimis columnis ex agonoscemate factis honore con-
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digno statuit. Totae quippe illarum frontes artificis exterius peritia
politae, interius uero excauatae..

En lloc d'ex agonoscemate cal llegir exagono scemate, aixd es, hexagono
schemate ud'esquema o planta hexagonal)).' Si calia confirmaria aquesta
interpretacio el fet que despres parla de les cares (frontes) d'aquestes
columnes. El que Carpentier, guiat per la seva fantasia, diu d'agonosceina
(((compositio ex attritis lapidibus aliisue materiis facta))), no hauria tingut
importancia si no hagues fet autoritat i no hagues enganyat aixi d'altres
irvestigadors (historiadors i arqueolegs) que han hagut de comentar aquest
passatge.

Molt mes prudent s'havia mostrat Du Cange a proposit d'un ORODONAS
que llegi en el testament de Riculf, bisbe d'Elna, de l'any 9i5, un dels
diplomes mes interessants per al coneixement de la cultura del pals al
principi del segle x. Aquest testament es conservava copiat en el Cartoral
de la Seu d'Elna, perdut. El fragment que cita diu :

«casulas episcopales optimas tres, unam dioprasiam et alias de
orodonas , .

Du Cange, que adverteix que en hoc de dioprasiam cal llegir diaprasiam
'verda', no s'adona, a pesar del seu gran coneixement del lexic medieval
i de la seva extraordinaria sagacitat, que el mateix error (o per a) es
repetia immediatament despres. En hoc de de orodonas cal llegir dfaradonas,
o, millor, diar(h)odinas 'vermelles', un altre hellenisme ben documentat
en d'altres fonts. Ara : Du Cange, sobre orodonas, es limita a dir una cosa
ben certa : que sens dubte el mot es corromput ; sabia que en llati medieval
no tot es possible.

Fins aci totes aquestes paraules aparents tenen llur origen en una
mala separacio de mots ; son les mes dificils de veure i, per tant, les mes
perilloses.

Molts d'altres mots fantasmes han sortit d'errors de copia mes o menys
expiicables paleograficament.

El mes aparatos dels que conec es un BASCHEA que Dom Carpentier

troba en un document del 845 publicat per Baluze a la Marca Hispanica,

ap. i8. Es conservava tambe en el Cartoral de la Seu d'Elna :

.uindo ... uilla Donacanum cum ipsa baschea qui ibidem fundata
est in honore sancti Felicis,.

D'aquest baschea, Carpentier diu que vol dir 'basilica'. No es pas que
signifiqui 'basilica' ; es precisament aixci el que diu : cal llegir, en eiecte,

2. La reconstruccio del text es de Rosa Quevedo , un dels col1aboradors del GMLC.
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MOTS FANTASMES EN EL LLATI MEDIEVAL 5

baselica ; a la paraula s'han acumulat una s6rie d'errors de cilpia : baschea

cont6 una c per una e, una h per li, i una e per una c. S6n totes elles

faltes vulgars.

Una altra paraula incorporada per Carpentier en el Du Cange 6s

CARANUM, que troba en l'escriptura de la restauraci6 de la canonica de

Girona del ioig, publicada per Baluze a Marca Hispanica, ap. 182:

.ego uero Vgo comes Impuritanus dono censum de duobus caranis

in Impuriis ciuitaten.

Segons Carpentier, caranum seria una determinada mesura agraria, peril

Villanueva (Viage, XII, ap. 30, pag. 314), quan torna a publicar el docu-

inent copiant-lo de l'original, «donde se hallan algunas suscripciones que

omiti6 el impreso, y se corrigen las erratas que en 61 se cometieron»,

llegi una altra coca. En efecte, en el passatge que ara ens interessa, en

Hoe de caranis, Villanueva dbna carauis . Uns quants anys despr6s, el 1031,

en una nova dotaci6 publicada tamb6 per Villanueva (ibid., ap. 31) hom

torna a parlar de la donaci6 feta pel coipte d'Empuries ; aquesta vegada,

pero, hom llegeix : concedo censum de duo bus carabis. Ens trobem, dones,

davant el mot carabus, escrit carauus segons grafia fon6tica en 1'escriptura

del io19, que en llati tardy (Gregori Magne, Isidor) designa una petita

embarcaci6 i que continua el cat. ant. careu i el cat. taro.

Aquestes confusions entre u i n, corn les confusions entre m i in o

entre m i ni s6n vulgars, pero a vegades poden plantejar problemes que fan

de mal resoldre. Heus aci un exemple curios : sabem que el comte Suni-

fred de Cerdanya fou trait abans del 957 pel seu vescomte ; d'aquest fet

en tenim tres fonts : segons una, del 957 (MARCA, ap. 92), el vescomte es

deia umfredus, filius guifredi; segons una altra, del 959 (Cartoral de la

Seu d'Urgell, I, 746, f. 224), el vescomte es diu hunifredus; segons la ter-

cera, del 975 (MARCA, ap. 120), el nom del vescomte 6s uuifredus, 6s a dir,

Wifredus. Tal corn fa el senyor Abadal, que ens explica la historia del fet

(Els diplomes carolingis, II, 391), cal preferir, en bona critica textual,

la variant Hunifredus. El que voldria remarcar aci 6s amb quina facilitat

poden crear-se nous mots d'aparenca no sospitosa a base de confusions

entre les Iletres i, u, n i m. No perqu6 si diem que cal posar els punts

sebre les is.
Molt m6s interessant, perqu6 afecta la historia de les institutions

juridiques catalanes, 6s la reconstrucci6 del text del capitol 112 del Usatges

de Barcelona, que, segons la major part de les fonts manuscrites, diu :

•Mariti uxores suas reptare possunt de adulterio . . . et ille debent

se inde expiare per illarum auagant per sacramentum et per bataliami.
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Les traduccions catalanes dels Usatges donen tambe AVAGANT, i es sobretot
per aixo que el snot avagant to bastant de literatura darrera seu. El primer
a parlar-ne fou Du Cange, i des de flavors li ha estat atribuit el significat
de 'campi6', aixo es, 'el qui combat per la causa d'un altre'. Val a dir
que Du Cange donava aquest significat solament cons a conjectural. En Hoe
d'auagant cal llegir aueramentum, 'accio de for patent la veritat'. La re-
construcci6, tal coin la donem en el GMLC, es basa en les variants que
presenten els manuscrits i especialment en la comparacio del text de
l'usatge 112 amb passatges parallels que ofereixen fonts coetanies (faciat
aueramentum per sacramentum, es llegeix ja on una sentencia del 1059)
Fn l'arquetipus les Iletres er, en el mot aueramentum, devien esscr repre-
sentades per una abreviatura sobre la lfnia, coin es habitual, i aquesta fou
la causa principal de confusi6. En un estudi que preparo sobre l'usatge 11
haure d'insistir sobre aquesta reconstrucci6, que ara ja veig admesa per
una autoritat tan important en lexicografia coin es F. de B. Moll en no
article publicat en un diari barcelonf.

Aquesta paraula, aixo no obstant, no em sembla pas que hagi d'esser
suprimida dels diccionaris histories catalans, perque, be que no sigui sine
una sola vegada, ha estat emprada, sense referencia ni allusi6 als Usatges,
on una obra literaria de merits no gens vulgars; la trobem en la descripci6
del fantastic castell abandonat de L'escanyapobres, la mes naturalists de
les novelles de Narcfs Oiler :'

ala imaginaci6 es forjava ja tota una resurrecci6 de 1'Edat mitjana :
estrades entapissades, arques de roure . . . 1'arpa del trobador, 1'arma-
dura de 1'avaf ant, els enfilalls de perles i joieria de les daniesn.

En aquesta evocaci6, voluntariament convencional, de 1'Edat mitjana, el
mot avagant, es clar, es tin mot d'erudici6, que Narcfs Oller, home d'ainplia
cultura, advocat de carrera i procurador dels tribunals, devia haver pouat
directament dels Usatges de Barcelona. El mot, que a penes podia esser
entes, si no era pels homes de ]leis, significa aef el quo from creia que signi-
ficava en l'usatge 112.

Fantasmes son tambe els 'diners de CALES', que Balari, Origenes, 673,
cregue veure on tin diploma del 1161: ACA, pergamins de Ramon Be-
renguer IV, nuns. 3,55

get faciatis nobis censum per unumquemque annum .., omni tem-
pore i. perna de xv. denariis de cales currunt in y-lerdav.

3. NARCS OLLER, Obres completes (Barcelona 1948), 99, col. I. La primera edi-
ci6 de L'escanyapQbres es del 1884. El DCVB no d6na altres citacions d'4vagant que
la traducci6 catalana dels Usatges i aquest passatge de Narcfs Oller.
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El text es ben transcrit , peril el pergamf es una cilpia bastant posterior.
La interpretaci6 de Balari es una mica sorprenent , peril aquandoque bonus
dormitat Homerus». Ja Botet i Sisb, Les monedes , I, 67, veie que la sintaxi
de la frase exigia de traduir tales per aquells que, i darrerament Coromines,
DCELC, IV, pag. 954, i ss. (s. v. tale, add.) fa observar que en el document
citat per Balari, tales no es sin6 el relatiu quales amb reducci6 grafica o
fonetica de qua a ca.

P,s clar que si diem tot aix6 no es pas per fer mesquins retrets a ningft i,
menys que a ningfi, a figures tan benemerites com Du Cange i Balari, que
no es perque si que encara avui fan autoritat : al cap i a la fi solament
s'equivoca el qui en sap cbrrer el rise. Tampoc ells no disposaven dels
instruments de treball que ara tenim a 1'abast. Voldria mes aviat treure'n
una llis6 d'humilitat i de prudencia i subratllar la necessitat que hi ha de
donar allil que es segur com a segur, allil que es conjectural corn a con-
jectural, i allo que es absolutament incert com a absolutament incert, be
que no ignoro que si una excessiva prudencia ha de fer esterils els nostres
esforcos, val mes esser audac i cbrrer aquest rise d'equivocar-se. Tambe em
sembla que cal superar 1'opini6 molt generalitzada que en el llatf dels
escrivents tot es possible perque empren una llengua que no posseeixen,
peril quantes transcripcions no hem vist equivocades per manca de fe en
el sentit comfi dels escrivents !

I ara em cal fer una rectificaci6 respecte a la paraula alleva, que en
el GMLC donarem com a genuina, be que d'aquest suposat mot ens liini-
tarem a dir que la seva etimologia era incerta i que no era del tot clar que
el seu significat fos el de `dot'. Aquest alleua es troba en un dels docu-
ments mes interessants del segle x per a 1'estudi del lcxic : es una notfcia
d'objectes preciosos cedits pels monjos del monestir d'Ovarra al comte
Eamon II de Ribagorca vers el 960; en compensaci6 els monjos reben
unes viles. Es tracta d'un ric parainent militar que el comte Bernat devia
haver guanyat com a boti de guerra a un capitost musulma' i donat despres
al monestir d'Ovarra. Ara el comte Ramon recuperava el tresor guanyat
pel seu pare. Heus aci un resum del que diu el document :

.Breue rememoratorium de ipso auere de Ouarra quod recepit Ragi-
mundus comes, filius Bernardi ...: Vno freno cum sua alacma in quin-
gentos solidos, quia totus erat purus de argento ... et de super de
auro ... uno anappo de auro ... et una spata ubi non habebat rengu
net eltrum, nisi de auro hahebat ibi vc. solidos, et iiii. alias spatas

4. Bl professor Joan Vernet em diu ara que cal identificar aquest tresor amb el
que, segons al-'Udri, el comte Bernat havia pres a traicio a Muhammad b. Lope.
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et iii . loricas et . iiii . frenos granatos cum suas alaginas [ per alagmas]
et ii . sellas granatas et i. motili et i. ganabe pallia texta cum auro,
.c. solidos erat preciata , et duxit earn filia sua Aua in alleua , et unas
sporas de argento ... et alias causas.,

Aquest document fou publicat per Serrano y Sanz (Noticias y docu-
mentos hist6ricos del condado de Ribagorza, psg. 347), segons una copia
del segle xii. Extraviada aquesta copia del xii, Abadal (Els comtats de Pa-
llars i Ribagorfa, II, dipl. 183, psgs. 38o-381) en reprodueix el text donat
per Serrano y Sanz com a font mes Segura.

Serrano y Sanz , que comenta algunes de les paraules d'aquest docu-
ment, afirma que alleua significa `dot'. Seguint-lo Abadal, en el resum
que encapsala el document, tradueix alleua per `dot'. Quan vaig redactar
per al GMLC Particle corresponent no devia veure gaire clar que el sig-
nificat de `dot' fos l'exigit pel context, de manera que despres de la de-
finici6 del mot per `dot' hi vaig posar un interrogant. Havent tornat sobre
aquest text a proposit del verb ducere, que aqui sembla tenir la mateixa
forsa semsntica que el catals endur-se, vaig veure el que inexplicablement
no vaig saber veure quan redactava Particle : que dins el context, al mot
alleua li escau millor el significat de `prestec' que no el de `dot', si mes
no perque no eren pas els monjos d'Ovarra els qui havien de dotar la filla
del comte, la qual, altrament, el diploma ens presents com a actuant per
iniciativa propia. A Ava li devia haver fet grscia la ganabe ('una especie
de vsnova'), la demans i se 1'endugue, pero no pas com a dot, sin6 com
a prestec ; senzillament, la `manllevs'. Llavors es veu clar el quo ha
passat : a l'original, en hoc d'in alleua deia sons dubte manlleua, pero
el copista del segle xii llegi in en hoc de m, confusi6, com hens vist,
fregiientissima ; ell mateix havia llegit mes amunt alagina en Roo d'alagma.
De mes a mes, es deixs la n que a 1'original devia esser representada
per una ratlla damunt la a (o interprets all en Iloc d'anl). Ara, el text
aixi reconstruct no acaba d'esser sintscticament satisfactori ; potser 1'ori-
ginal deia in man(l)leua (el copista devia deixar d'escriure un dels dos
in que creia ilegir) ; sembla menys probable quo digues manlleuatam. Una
cosa es del tot segura : que alleua es un simple error de copia, i que a l'ori-
ginal hi havia un mot procedent de 1'expressi6 llatina manuni leuare, quo
ha donat el cat. manllevar `fer-se prestar', oc. manlevar i cast. ant. man-
levar `tomar prestado'. Aquest darrer ofereix tambe 1'abstracte verbal fe-
menf manlieva (Berceo), que correspon al masculi cat. manlleu.
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