
ENTORN DE LA PIETAT AFECTIVA A LA

CATALUNYA MEDIEVAL

El tftol forca prometedor d'aquesta modesta contribuci6 pot d'antuvi

desorientar el lector . Conv6, per tant, que aclarim les nostres intencions.

Acf, es clar , pensem d ' oferir nom6s algunes indicacions , basades sobre

material bibliografic en el camp de la literatura religiosa , relacionada amb

la cultura espiritual catalana dels segles x111-xv.

La nostra escassa preparaci6 sobre el terra i el poe temps que hi hem

pogut esmercar ( malgrat la seva vital importancia per a qui es proposi

de concixer l'Anima de Catalunya a la fi de 1'Edat mitjana ) no permetran

que la nostra contribuci6 passi d'alld que solem definir com a simple esb6s

o esquema indicatiu . Esperern en una altra ocasi6 de poder reprendre

la nostra investigaci6 sobre el terna i de proporcionar dades m6s subs-

tancioses.

No cal dir que el proposit de recollir els pocs apunts que consignem

acf partf de la coneixenca d'alguns manuscrits de la tradici6 franciscana

que es troben en alguna biblioteca i en alguns arxius de Barcelona i de

Madrid. La pres6ncia d'aquests testimonis del corrent espiritual catala

francisca ens ha suggerit de continuar en l'estudi vers el qual ens orientenl

d'un quant temps enc6.

En parlar de manuscrits franciscans alludim, en primer lloc, als quatre

que existeixen a la Biblioteca de Catalunya : 645, Notabilia sancta; Fran-

cisci ; 665, JOHANNES PARMENSIS, Commercium paupertatis ... ; 671, Regula

sancti Francisci ..., i 722, Vita beati Francisci ... Ultra aquests quatre ma-

nuscrits , indiscutiblement relacionats amb el clima dels primers temps de

1'espiritualitat franciscana , la mateixa Biblioteca de Catalunya posseeix

en el seu notable fons de manuscrits d'altres que interessen , b6 que d'una

manera indirecta , al corrent francisca catala. Ens referim , per esmentar-ne

solament alguns que ens han semblat m6s dignes de consideraci6 , dins el

mare dels temes de la contemplaci6 inspirada de fais6 especial per sant

155



2 GIQVAN+NI M. BERTIXI

Francesc, al Misteri do la Passid (ms. 25 i 26) ; La Passi6 segons cis-
Evangelistes (ms. 77) ; Stimulus amoris, atribuit a sant Bonaventura
(ms. 286) ; Lignum vitae, en el manuscrit del qual trobem tamb6 les reve-
lacions de la beata Angela de Foligno (ms. 413) ; Historia de la Passi¢
(ms. 451) ; Doctrina de con.tenzplacio, de cant Bonaventura; Llibre de les
revelations de la beata Angela de Foligno, i Scala de contemplaczo de fra
Antoni Canals (ms. 473)•

Per la seva banda, tambe la biblioteca de 1'Arxiu de la Corona d'Arag6,
on han al.at a parer diversos fons de biblioteques monastiques, ens ofereix
alguns manuscrits d'inspiraci6 franciscana. Del fons de 1'antiga abadia
benedictina de Ripoll indiqueni el ms. 33, In librum sententiarum de Sant
Bonaventura; ms. 41, Liber de poenis infernalibus e.t Barlaami, ensems
amb Vita et miracula sancti patris Francisci ; ms. 121, Vita et miracula
bead Francisci; ms. 171, Ilinerarium de vita religiose fratris Johannis Gual-
lensis de ordine fra.trunt minorum. Del fons del monestir de Sant Cugat del
Valles, ultra algunes obres de cant Bonaventura i d'Eiximenis, tenim en
el ms. 78 una collecci6 de Meditaciones Vitae Christi de fra Johannes de
Caulibus. En el ms. 81, titulat Llibre d'escola, hi ha un tractat, Doctrine
moral, del conegut lullista del segle xvi Nicolau de Paths (o Pax).

En el cataleg dels Manuscritos catalanes, valencianos, gallegos y Por-
tugueses en la Biblioteca del Escorial, a eura del P. J. Zarco Cuevas,'
trobem ressenyats dos exemplars de l'obra de F. Eiximenis Libre dels
angels; un Ilibre de Contemplaci6 general de la Passi6 del Senyor; una
vida de Sant Francesc en catala, ensems amb una vida de Santa Eufrosina,
de Santa Maria Egipciaca i de Sant Lluis. La Biblioteca Universitaria de
Barcelona posseeix una interessant versi6 en catala del Flos Sanctorum
del segle xiv (ms. 713), en la qual es troba el text de la llegenda de Sant
Francesc, que, segons el parer de diversos critics, no fou obra de Jacopo
de Voragine. Un altre manuscrit del mateix Flos Sanctorum en romans
pertangu6 al monestir de Pedralbes. Es del segle xiv (ms. 587). Aquesta
mateixa Biblioteca Universitaria posseeix, de m6s a m6s, algunes obres
de Ramon Mull, com, per exemple, Els cent noms de D6u, i d'Eiximenis,
com Meditaciones sobre la pasi6n y muerte de Jesus (ja del segle xVII),
(ms. 93) ; ones altres Meditaciones sabre la vida de Jesucristo (ms. 564).
Pertany al segle xIII, i 6s an6nima, una recopilaci6 de motius asc6tico-
morals (ms. 290).

El malaguanyat estudi6s d'espiritualitat catalana P. Marti de Barce-
lona, en el seu treball Notes descrijtives dels manuscrits Franciscans me-
dievals de la Biblioleca National de Madrid,' assenyala 1'existencia, dins

1. BRAH, XCIX, 1 (1931)•
2. irEstudis Franciscans)), XXVII (1933), 337-404.

156



LA PIETAT AFECTIFA A LA CATALUNYA MEDIEVAL 3

els fons manuscrits d'aquella biblioteca, d'algunes obres de Mull, de Sant

Bonaventura, les Revelaciones de la Beata Angela de Foligno (ms. 9020),

una miscellania inistica que cont6 Stimulus amoris i De gradibus contem-

plationis (ms. 9536), i el conegut tractat d'Ubertino de Casale Arbor vitae

crucifixae Yhesu Christi, del segle xv (ms. 17851).

La nostra atenci6 ha d'aturar-se principalment sobre els quatre ma-

nuscrits franciscans de la Biblioteca de Catalunya assenyalats al comen-

Sament d'aquest article. En realitat han estat ja en part estudiats, sobretot

pel P. Marti de Barcelona dins Codicografia franciscano-catalana,' on el

lector trobara m6s dades sobre el tema. Les aportacions a la bibliografia

franciscana des de Paul Sabatier fins a Facchinetti,° Lemmens, E. d'A-

lengon, Jorgensen, Della Giovanna, Branca i molts d'altres, han estat

extraordinariament abundoses, i no escau en el nostre treball, de caracter

merament informatiu, d'afrontar cap problematica entorn dels quatre ma-

nuscrits que han suggerit el nostre breu article.

El ms. 645, procedent de la biblioteca de la familia Dalmases de Bar-

celona (cod. 181),5 6s, conformement al judici de V. Branca, que 1'esmenta

en 1'estudi bibliografic de Il cantico di Frate Sole,' auna compilazione con-

tenente parti di Speculum perfections, Tres socii, Actusa. Aquestes com-

pilacions devien resp'ondre a necessitats d'informaci6 per a predicadors,

als quals fornia un coneixement de la vida i de les obres del Sant per a

edificaci6 de la gent que acudien a escoltar llur paraula. El manuscrit 6s

de paper, fa 11 x 14 cm. i t6 169 folis, dividits en diverses quines (algunes

de pergami). E1 mateix titol, Notabilia de vita sancti Francisci varia, de-

clara la natura de la compilaci6 extractada de les antigues biografies del

Sant. La llengua emprada 6s el llatf, pero la fitxa que correspon a aquest

manuscrit din que cont6 notes catalanes intercalades. Una confrontaci6

amb Actus quidam mirabiles Francisci et sociorum eius' posa en relleu

3. aEst . Franca, XXIV ( 1930), 69-79.
4. San Francesco d'Ass(si, Guida bibliografica (Roma 1928).

5. Important , en relaci6 amb el nostre estudi , hauria estat de poder recollir

dades sobre l'arribada a Catalunya d'aquests mannscrits franciscans . Per cert, la Bi-

blioteca a la qual alguns d'aquests lnanuscrits pertangueren , fou reunida sobretot per

Pan Ignasi de Dalmases , que en voler dur a terme un treball sobre la patria de

Pau Orosi , comenca, cap al 1696, a recollir documents i llibres ; entre aquests, obres

de Plat6, d'Aristbtil , de Plini , de sant Agustf , de Lactanci , de sant Isidor, de sant

Bernat, de sant Bonaventura , etc. Ignorem quan i per quina ra6 foren incorporats a

la Biblioteca Dalmases alguns manuscrits franciscans.

6. Aquest estudi aparegu6 per primera vegada a 1'sArchivum Franciscanum His-

toricums , XLI (1948), 3-87, i despr6s a Flor6ncia, editat per L. S. Olschki, 1950.

131 titol del tractat complet 6s : Il canticd di Frate .Sole: Studio delle fonti e teitp

critico.
7. Publicats per P. Sabatier (Paris 1902), i derivats del ms. 174 de la Biblioteca

de Lovaina.
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4 GIOVANNI M. BERTINI

bastanfs de variants. La primera histdria que trobem en aquesta especie
d'esborrany fou transmesa per fra Jacobo de Massa, que l'aprengue dels
llavis del mateix sant Francesc. Aquest primer tractat o historia acaba al
fol. 15", amb aquestes paraules : ((Explicit gesta fatris Leonis quum ad
illa que sanctus franciscus fecit vel dens esse cum ipso fratre leone eius
socio exeunte)) Al fol. 16r veiem tractar de 1'elecci6 de fra Masseu com a
soci del Sant; al fol 1;" hom conta com el Sant feu estada a la Por-
ciuncula. Despres al fol. 18" es torna a parlar de fra Masseu, que el
Sant estimava molt, i hi es dit que ((Masseus a beato patre francisco mul-
tum dilectum in arduis et negociis peragendis prudentia et discretione in
agentibus requirentibus ab eo ... accipiebus)). Despres hom parla de fra
Egidio, que fou invitat pel cardenal «Nicholausu perque anes a Roma a
tractar amb el Papa. Apareix despres fra juniper, que sabia encantar els
oidors amb els seus sermons. Al fol. 52" tenim ((opus quoddam beatissimi
patris nostri francisci exhortatorium ad omnes cuiuscumque status sint vel
conditionum verba valde nobilia)), i acaba al fol. 54". Una mica despres,
fol. 55r, ((Incipiunt quaedam beati francisci verba multum dulcia et uti-
lia...)) ; al fol. 64", ((Incipit quaedam revelata beato Francisco et quaedam
nobilia dicta ad eo...)) Al fol. Iogr llegim el que segueix : «Cum beatus
Franciscus refectorio ad orationem in cella minore quadam nocte in ipso
somno vocavit socium suum qui iacebat prope ipsum. Dixitque ad eum senon potuit dormire hac nocte neque stans erectus ad orationem nam caput
et crura tremunt... Orabat instatius et lacrimas abundatius effundebat ut
ei dominus medelam sufficientem in tanta tribolatione...» Una mica mes
endavant el text conta que Den pregunta a sant Francesc : (("Si babes
fidem ut granum synapis et desideres isti monti ut se transferret in alium
locum ita fiet." S. Franciscus dixit : "Ergo, Domine, fiat ut dixisti". Et
statim ita liberatus est quo visum fuit ei in corpore habuisse temptatorem
aliquem. In sacro monte Alverniae tempori reciperet stigmata domini Jhesu
in corpore suo)) (fol. ilor). El text continua aixf : ((De tanta gratia ... ve-
rum quare dignatus es me indignum puerulum suum ad huc inveniente in
carne testificor ... unde volo ad laudein ems et ad nostram consolationem
et ad hedificationem proximi facere novam laudem de creaturis domini
quibus et sine quibus invenire non possumus in quibus humanum genus
offendit creatorem et contra ... Igitur cauteque et tanto beneficii non lau-
dantes dominum creatorem et datorem omnium bonorum sicut debemus.
Et sedens cepit meditari ... et predixit laudibus pulchris quas fecit in
vulgari de quibusdam creaturis quibus humanum genus cunctum (?) utitur
ad servitium suum)). Amb aquestes paraules el compilador de la relacio
ens prepara per a la lectura del cantic de les criatures o ((del germa sob).
El nostre text afegeix encara : ((Et fecit canticum pium ... ut dicerent et
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cantarent eum. Hanc Spiritus eius erat tune in tanta consolatione et de-

votione que volebat mittere per fratre Pacifico ...» (p. III`). Una mica

abans de la meitat d'aquest foli eomenca el Cantic de les criatures, que

el ms. 645 de la Biblioteca de Catalunya reprodueix amb unes variants

propies. La redaccio que copiem del ms. 645, conegut en el documentat

estudi bibliografic de Vittorio Branca8 sota el nom de codex de Barcelona,

pertany, sempre segons opinib referida per Branca, al grup Sud anomenat

tamb6 de la Porciimcula (el formen deu altres manuscrits) i distint del

grup Nord o dels Paisos Baixos.'

El text contingut en el ms. 645 ha estat reproduit, si no estem mal

informats, una Bola vegada pel P. J. M. de Elizondo."

Aquest manuscrit cont6 -- ultra els Actus Sanctorum sociorum sancti

patris Francisci - Quaedam alia dicta vel facia eiusdem paLris Francisci;

Argumenta fratrum minorum regularis observantiae habita in Concilio Ba-

siliensi i el text del Speculum perfec.tionis status fratrum minorum, del

qual, com 6s sabut, deriva el Cantic de les criatures. El Speculum perfe-

ctionis fou compost durant les darreres decades del segle xiii i les primeres

del xiv, despr6s del Capitol de Padua (1276), quan foren abrogades les

prohibicions del Capitol de Paris, de deu anys abans, per les quals havien

estat vedades les lectures de les dues vides de Sant Francesc de Tomas de

Celano. El Cantic es troba per primer cop en el Codex d'Assis, del final

del segle xiii i el comensament del segle segiient, entre els opuscles,

fols. 33b i 348. El compilador andnim del Speculum perfectionis l'hi in-

clogu6, i aixf l'hi anaren incloent els diversos compiladors de la dita col-

leccib d'anecdotes del Sant. En el ms. 645 el Cantic ocupa els folis 2°-3`

La transcripci6 que el P. J. M. de Elizondo ens en dons, confrontada amb

8. Il cantico di Frate Sole: Studio delle fonti e testa critico, cArch. Franc. Hist.1,

XLI (1948), 3-87.
9. Sota alguns aspectes el text contingut en el ms. 645 s'apropa, corn subratlla

Vittorio Branca, als manuscrits de la Biblioteca del Convent de Sant Isidor de

Roma, de la Biblioteca Nacional de Florencia, ms. C-5-1194 dels convents, suprimits,

de la Biblioteca Apostdlica Vaticana, cod, vat. Lat. 7650. Confrontat amb el primer

manuscrit que serva el text del Cantico delle creature (ms. 338 de la Biblioteca de

l'Ajuntament d'Assfs), el nostre ms. s'allunya en les formes finals u per adoptar la o

(digno per dignu, ello per ellu, loco per focu) ; aixf es distingeix per tote en floc

de tocte, utele en Iloc de utele, robustissimo en floc de robustoso, a quelli en floc de

acquelli, petrova en Iloc de trovarano , nogli pora fer male en floc de not farra male,

benediti en lloc de benedicete. No podem escatir el problema de saber si les variants

ofertes pel manuscrit de Barcelona representen una forma mfrs acostada al text

original , que desconeixem . La reconstrucci6 crftica duta a terme per V. Branca cons-

titueix, tanmateix , un terme de comparaci6 fonamental , per-6 no sempre resolutiu

quant a la major o menor autoritat del text ofert pel nostre manuscrit . Vegeu 1'estudi

de L. FoscoLo BENEDETTO, Il Cantico di Frat4 Sole (Firenze 1941).

10. c$studios Franciscanosn XIII, 137 ss. ; XIV, 47-60, 359-369, corresponents

a 1915 i 1916 . El tftol de Particle 6s Descripci6n del manuscrjtQ franc sCano de Dublin.
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el text del ins. 645 presenta algunes faltes mes o menys greus ; per tant,
creiem convenient de tornar a reproduir-lo en aquest brew estudi que inte-
ressa a l'espiritualitat catalana dels segles xiv i xv.

Altissime onnipotente, bon segnore
tue soot le laude, la gloria e l'onore
et omne benedictione a ti solo se constanno
et nullo homo e digno to mentevare.
Laudato sii mio segnore cunt tote le tue creature. 5
Spetialmente messer lo frate sole
Lo quale jorni aillumina nui per lui
Et ello e hello e radiante cunt gran splendore
De te, altissimo porta significatione.
Laudato sii lo men segnore per soror la luna e per le stelle 10
in celo le ai formate Clare e pretiose e belle.
Laudato sii taco segnore per frate vento e per aere e nubilo a sereno
per le quelle a le tue creature dai sostentamento. [e omne tempo
Laudato sii mio segnore per soror aqua
la quale e multo utele e humile e pretiosa e casta. I
Laudato sii mio segnore per (rate focco
per lo quale to illumine la note :
e ello e bello e jocundo e robustissimo e forte.
Laudato sii mio segnore per soror nostra e matre terra,
la quale ne sustenta e guberna 20
e produce diversi fructi e colorati flori e herba.
Laudato sii mio segnore per quilli chi perdona per lo to amore
e sostegno infirmitate e tribolatione.
Beati quelli chi le sosterano in pace
qe da to altissimo seranno incoronati. 25
Laudato sii mio segnore per soror uostra morte corporale
de la qual nullo ihomo vivente po scampare.
Guai a quelli ke moro in peccato mortale.
Beati quelli qe petrova en le tue santissime voluntate
ke le morte secunda no gli pora fer male. 30
Laudato e bendici meo signore qe gratiati e serviti a luy mu grand

[humilitate.11

Ir. Resta molt a dir sobre la interpretaci6 de la grafia del manuscrit barcelonf.
Una lectura atenta ens convens de 1'fis de sort (v. 2), potser una reminiscencia delsunt llati, mentre que 1'ed. crftica ens d6na so ; igualment llegim al manuscrit barce-
lonf constano , que s'explica, potser, com una mala transcripci6 de confano ; tenimtamb6 mentevare, per montovare , tote per tucte, que Branca corregeix en tz tte. Asevident que 1'amanuense que copia el text del nostre ms . interpreta jorni com aveu del verb jornare, clarejar . En alguns casos el manuscrit de Barcelona, en relaci6,per exemple, amb el manuscrit d'Assfs (338) 6s m6s puntual : e per le stelle, encomptes de e le stelle ; in celo le ai formate stare, en comptes de in cel14 lai formateclarite. Resulta interessant la forma utek per utile. Forma m6s llatinitzant 6s soror
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LA PIETAT AFECTIVA A LA CATALU\'YA MEDIEVAL

La comparacio del text de Barcelona amb el text critic reconstruct per

Branca donaria hoc a un nombre d'objeccions que no podem tan cols apun-

tar en aquest breu article. Basti de dir que l'interes del text que fern co-

neixer recolza sobretot en la forma idiomatica mes entonada amb la parla

castissa d'Umbria a la primera meitat del segle x111,1' be que el Sant hi

introdueix ara i ades algun terme (mentevare , derivat de l'antic frances

mentevoir, ` tenir a la ment ' ; constano , mot un xic culte que deu corres-

pondre a confano , ' es convenen ' ; radiante es tambe mot culte, `que emet

raigs de Hum', etc .) que posa en clar corn el Sant pot desmentir , segons

que afirma Giacomo Sabatelli,t' el concepte d'«excessiva simplicitat cultu-

ral) que horn li atribuia.

El segon manuscrit francisca de la Biblioteca de Catalunya is el nu-

mero 665, que conte el Sacrum Commercium Sancti Francisci cum domina

paupertate, atribuit a Johannes de Parma, aixi corn a sant Antoni de Padua.

Aquest manuscrit fou estudiat i publicat pel P. Edouart d'Alencon.t'

El 1929 els Pares del Col-legi de Sant Bonaventura de Quaracchi (Florencia),

en publicar una nova edicio del Commercium utilitzaren el nostre codex.

Ultra el Commercium, el ms. 665 eonte el Speculum perfectionis status

fratris minoris. Tambe aquest manuscrit es presenta corn una recopilacic

de materia varia, sempre inspirada en la vida i en l'obra del Sant d'Assis.

Entre d'altres escrits que el manuscrit conte, tenim alguns opuscles del

Sant, textos dels Actus beati Francisci et sociorum eius. A la biblioteca

Dalmases el codex duia la signatura 126; la seva composicio es del segle xv.

del nostre codex, en comptes de sora del manuscrit d'Assis i del text critic. La ma-

teixa rernarca podem repetir entorn de flori en hoc de fiori ; de guberna (lectura un

xic obscura) en hoc de govern, que trobern al manuscrit d'Assis i al text critic. K'

mono : la primera lletra es llegeix amb dificultat ; correspon a un signe poc clar que

pot esser interpretat fie i menys facilment ke. MorQ igual a morono to correspon-

dencia en 1'esmentat manuscrit d'Assis i en l'edicio recogstruida per Branca amb

naorrano. ales curios el mot petrova, equivalent a trovara dels dos manuscrits que

anem consultant . La preposieio en correspon a ne, corn en le tue santissinte voluntate

(ms. barceloni ) i ne le tue santissime voluntati (ms. assisia i ed. critica ). Ometem

d'altres variants de menor relleu , estimant que ressalta prou la peculiaritat del text

conservat a la Biblioteca de Catalunya.

12. G. Fallani, en un llibre recent sobre La letteratura religiosa italiana (Firenze,

2963 ), afirma que la llengua emprada per sant Francesc en Il cantico di Frate Sole

es casotlanzata e in assisiate illustren ( pag. 11). La qual cosa significa que el Sant

joglar no s ' allunya en la seva composicio poetica d'un cert ritme corrent en les

cantons ( laudi ) que ell mateix cantava, i potser componia, durant els anys de la seva

joventut, corn tingu6 presents les reminiscencies dels cdntics , inclosos en la Biblia, i

sobretot del Canticum trium puerorum i del salm ext,viil, Laudate D¢minum de

coelis: ludate eum in excelsis. Quant a lexic i a to del llenguatge, Francesc empr^L

la parla de la classe elevada a la qual pertanyia la seva familia.

13. Studi recenti sul Cantico di Frate Sole, aArehivum Franciscanum Histori-
curnv, LI (1958), 1-24.

14. cAnalecta Ordinis Minorum Capuccinorum., XV (1889) i XVI (189o).
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Un altre cas mds de recopilacio de material vari francisca ens l'ofereix
el ms. 671 de la mateixa Biblioteca de Catalunya (la seva signatura a la
biblioteca de Dalmases era 179). En efecte, conte: Orations i poesies re-
ligioses en llati, Una deprecaci6 a la Verge en catala, la Segona Regla dels
frares menors , una Exposici6 sobre la mateixa Regla on Ilati i els Solilo-
quia de sant Isidor. La data del manuscrit pertany al segle xv. 1•'s signifi-
catiu de trobar enmig d'aquest material purament francisca uns versus
beati Bernardi ( fol. 45' ), la qual cosa confirma la nostra opini6 sobre les
relations que degueren existir entre cistercencs i franciscans, en el mare
de la devocio a la Passio de Jesucrist o a la Verge. El nianuscrit acaba al
fol. 169" amb 1'explicit del Liber soliloqui ysidori in quo homo interior
exteriors loquitur et eloquio.

El darrer dels manuscrits franciscans de la mateixa Biblioteca dttu la
signatura 722. Conte Vita beats Francisci i De miraculis beali Francisci
legenda minor. El manuscrit pertany al segle xiv i es germd del text Actus
et vita beatissinzi patris nostri francisci , que es troba al manuscrit num. 41
de l'Arxiu de la Corona d'Arago, fols. 143r-178", ensems amb el Liber de
penis infernalibus et barlaam et vita beats brentani. D'aquest codex 6s dit
que udebet manere in armario claustri inferiori et debet legere in refec-
torio)). Es tracta probablernent del refectorio de l'Abadia de Ripoll, d'on
procedeix el manuscrit. La divisio del ms. 722 de la Biblioteca de Cata-
lunya compren setze capitols, des del fol. 2r fins al fol. 34r. En el primer
capitol es tracta ade consolatione ipsius [sant Francesc] in habitu saecu-
larb) ; on el segon, (de perfecta conversione eius ad Deum ...» ; en el
tercer, ((de institutione religionis et approbatione regulae)). Segueixen els
tomes coneguts sobre la pobresa, la humilitat, l'obedicncia, la pietat, el
fervor de caritat, el desig de martiri, la virtut de l'oracio, el do de la
profecia, els estigmes, la paciencia del Sant i la seva mort, la seva ca-
nonitzacio, i, finalment, en el capitol setze hom parla dels miracles obrats
pel Sant despres de la seva mort.

Les dades bibliografiques recollides acs, anib poc d'ordre i, sobretot,
amb menys de metode, sobre la presencia de manuscrits franciscans tracten
de comprovar una certa floracio franciscana a Catalunya al final de 1'Edat
mitjana. Si, d'altra banda, pot esser notat que 1'espiritualitat franciscana,
sota alguns aspectes, procedeix de la pictat cistercenca remarqueu, entre
d'altres motius, que Sant Bonaventura, 1'escriptor mistic per excellencia

del corrent francisca medieval, esmenta i aprofita referencies de les obres de
sant Bernat mes de quatre-centes vegades), molt familiar a les terres cata-

lanes als segles xrrr-xiv, no semblara una afirmaci6 agosarada la que asse-
nyala que anibdos ordes religiosos han influit profundament en la formacio

de 1'espiritualitat catalana, tipicament practico-efectiva. Precisament el ma-
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teix Giovanni Fallani defineix aixi el franciscanisme : « nova lectura apro-
fundida dels Evangelis », traduida en «coher6ncia practica d'una acci6 espi.

ritual , la qual no es redueix pas a una posici6 simplement histdrica, sin6
que 6s dinamicament obstinada en ... els resultats i obligacions decisiusu.15

I ara cal que ens fixem en les possibles relacions que hi ha hagut

entre el caracter psicologic del poble catala i la seva afecci6 envers l'espi-

ritualitat dels cistercencs , especialment envers la positura de 1'ascesi de

sant Bernat i l'espiritualitat franciscana . En altres mots : el problema,

que aci plantegem sense cap esperansa de poder -lo resoldre encara, con-

sisteix a comprovar no tan solament l ' influx de la pietat cistercenca i fran-

ciscana en 1'Anima collectiva catalana , sin6 Adhuc a documentar que la

prefer6ncia sentida pels catalans envers sant Bernat i sant Francesc de-

pengu6 en gran part del temperament animic catala . Per aixo les poques

pero bastant decisives observacions sobre el capteniment dels catalans que

traurem d ' algunes obres sobre el tema de la cultura de Catalunya ens

obriran el pas vers la demostraci6 que acabem d'anunciar.

En aquest breu plantejament del problema hem de partir d'un con-

cepte d'unitat en relaci6 amb Catalunya, que pressuposa , segons que solia

afirmar el mateix Maragall , una essencialitat espiritual comuna, ja que

solament basant-se sobre ella poden : parlar de veritable unitat d'hoines,

o sia d ' una comunitat , sia regi6 , sia naci6 . F. Elias de Tejada , en el seu

llibre Las Espanas ," en parlar de Catalunya apunta , referint -se a l'aspecte

psicologic dels catalans , ala presencia de ese sentido de la ponderacibn

tan tipica ... que Para traducirlo no es posible encontrar ningfin vocablo

exactor. Una mica m6s endavant ens diu que 6s reconegut com a carac-

teristic del catala el seny , que significa ((reflexi6n , andlisis , observacibn

de la realidad ...)). " Per la seva bands , ja un altre estudibs , entre tots els

que havien tractat de trasar una fisonomia espiritual del poble catala, el

bisbe Josep Torras i Bages, en La Tradici6 Catalana , en comentar 1'6nilna

cristiana de Catalunya precisa que a6s tal vegada senyal d'una rasa, d'es-

perit practic i religibs , que la primera Hum que brilla a l'horitzb de la Ca-

talunya dels origens 6s la ci6ncia de Wu junt amb la de la ci6ncia

exactas .18 En un altre paragraf , aquest mateix investigador s'expressa aixi:

La nostra rasa, segura de si mateixa , no tenia passions arravatadores, i

fins essent dotada d'un fort poder d'assimilaci6 , conferia a totes les cores

faire, la forma , 1'estil de la terra ...>)19 De m6s importancia encara 6s per

15. Op. cit., 11.
r6. Madrid - Barcelona, s. a., pag. 187.
17. Ib., ib.
x8. Vic 1906, pag. 176.
19. Ib., r79.
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al nostre estudi de subratllar les segiients paraules del mateix Torras i
Bages : (( No endebades la preponderancia catalana havia de coincidir ainb
aquell esperit prodigi6s de sant Francesc, que, essent mercader i fill de
mercaders , arriba a espiritualitzar la riquesa )). 20 De la robustesa anfmica
del poble catala, afegeix el mateix pensador, n'es testimoniatge l'arre-
lament que tingue a les terres catalanes l'arquitectura romanica , tota con-
creta i sobria.

D'altra banda, el malaguanyat Vicens i Vives, a Noticia de Cata-
lunya, afirma que els catalans son ((homes feiners, constructius , reposats ...
capasos de trobar f6rmules adequades al bon desenvolupament de les re-
lacions privades i publiques)).21 En coinentar els ((punts cardinals)) de Perez
Ballestar, en alto que aquest critic havia subratllat coin a primera actitud
de la mentalitat catalana - o signi el seny -, ((capacitat per a fer-se
carrec de situacions concretes)), adverteix que el seny ha estat adquirit
pels catalans ((a traves de ]a possessi6 d'una terra aspra i de la perfec-
ci6 de l'eina en el trebalb). I per aixo ((el seny es la reducci6 de la realitat
de la vida als nostres interessos immediats ; es apamar la terra abans do
trepitjar-la ...)), es, sobretot, ((fugir de cabories que enerven i d'entelequies
quo flamegen)).22

Podrfem adduir mes textos encara sobre l'afecci6 a la terra, sobre la
inclinaci6 psicologica vers el concret, el practic, 1'afectiu, propis del ca-
tala. Nogensmenys, ja hem afirmat d'antuvi que les nostres observacions
no tracten pas d'aconseguir altra cosa sin6 el reconeixement d'unes rela-
cions entre ]'espiritualitat i la vida psicologica i temperamental dels cata-
lans, corn a base do la historia de la religiositat de Catalunva durant els
!zegles xii-xv.

No semblari ja tan agosarat de formular tin principi do correlaci6
entre l'actitud practica i antiintellectnalfstica, tal con] ens l'ofereix la
mentalitat catalana, i una certa orientaci6 priictico-afectiva de 1'espiritua-
litat cistercenca-franciscana tot al llarg, especialment, dels segles xu-xv.

Si volem afegir, encara, algun testimoniatge sobre )'influx de la vida
cistercenca sobre els franciscans, esmentarem que un dels coneixedors mes

destacats de 1'orde del Cistell, Louis J. Lekai, on Les moines blancs, afirma

que ((sant Francesc exigia dels seas companys en les cores espirituals a116

que en una certa mesura formava part del programa de pensament i de

disciplina dels cistercencs : pobresa absoluta, renuncia a qualsevol privi-

legi eclesiastic, menyspreu de ]a ciencia profana)).23

20. 1b., 1SS-189.
21. Barcelona 19623, pag. 213.

22. 1b., 218-219.

23. Paris 1957, pag. 77.

164



LA PIETAT AFECTII'A A LA CATALUNYA MEDIEVAL 11

Encara, en insistir sobre la influencia que els monjos de sant Bernat

i sant Francesc (no oblidem la tradici6 que sost6 amb bones proves 1'estada

del sant d'Assis a Barcelona)"' amb els seus frares tingueren damunt la

vicla catalana, interessa de subratllar algunes semblances que ens sembla

de trobar entre sant Bernat i sant Francesc. Es tracta en particular del

capteniment observat en tots dos mistics envers la natura , considerada i

alnada per tots dos sants com a mitja de revelaci6 de Deu, o teofania. Di-

rfem, encara, que d'aquesta actitud tan cordial i tan fntima amb les cria-

tures i el paisatge, en tota 1 'amplitud del tenne, procedeix i s'alimenta

aquell habit de senzillesa, d'espontaneitat, d'ingenuitat, d'intensa afecti-

vitat i de candor6s realisme que destaca en la vida i en els escrits de 1'abat

de Claresvalls i del gran assisista. Potser aquesta positura tan commovedora

i a 1'abast de tothom conquista tambe el cor de les gents de Catalunya,

molt en contacte amb la terra, les muntanyes i el mar.

Si, d'altra banda, considerem la histdria de la pietat franciscana, po-

dem assenyalar que a 1'arravatament d'amor envers Deu a traves de les

criatures i a traves de la natura tan rellevant en sant Francesc i en els seus

seguidors mes proxims, com fra Elies, fra Lle6, fra Egidi, fra Juniper, fra

Bonaventura i molts d'altres mes, s'havia, per dir-ho aixi, avancat la ma-

teixa positura de tendresa i de pregona emoci6 de sant Bernat quan adre-

Sava l'esguard i el cor viers tota l'obra de la creaci6.

Per tal de citar nomes dos textos entre els mes significatius que des-

taquem de les obres de cant Bernat, esmentarem alguns paragrafs de la

Iletra adresada als cartoixans (1125), en la qual constatem que la forca

especulativa del doctor mellifluus no ha pogut ofegar la Hama de la seva

afectivitat. ((Per aixo)), ens diu el Sant, ujustament la caritat es defineix

de Den i Den mateix. Aixi la caritat substancial [Deu] proporciona la ca-

ritat accidental [la que es troba en les criatures]. El terme caritat indica

sia el qui d6na i es nom de substancia, sia el mateix do, i aleshores es

senzillainent nom de qualitat. Tal es la llei eterna creadora i governadora

de 1'univers. Totes les coses han estat fetes per ella, en pes, nombre i

mesura. Res no ha estat deixat sense el suport de la llei . Ws aviat con-

vindria de reconeixer que la mateixa llei universal obeeix adhuc ella ma-

teixa a una llei prdpia, la qual no es distinta de si mateixa, i gracies a ella

no es crew a si mateixa, sin6 que regeix adhuc a si mateixa».23

z4. Una contribuci6 al coneixement de la connexi6 de sant Francesc amb el mo-

viment cistercenc, ens la pot donar el fet de saber que el primer altar dedicat al

sant d'Assis a Catalunya es troba a 1'Abadia cistercenca de Santes Creus des del 1242.

Vegeu : E. FORT I CoGUL, Sant Francesc a Santes Creus, «Studia Monastican II

(Montserrat i96o), 223-231. Fl 1244 li'n fou dedicat un altre a Girona.

2,5. Dc diligendo Deo, vers. italiana (Alba, Soc. S. Paolo, 1945), Pag• 94.
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Tot aixd vie a dir que tot 1'univers es governat per l'amor, i que el
Sant en el rastre de l'ascetica medieval, en el qual brilla, amb Run] de
molta resplendor, el gran deixeble de Bernat, Dante Alighieri, sent la pre-
sencia divina en tota la natura. El seu amor a Deu i a tota la seva obra
es senzill, ingenu, extatic. Crida la nostra atenci6 la forma del seu llen-
guatge, sempre embegut d'emotivitat, de tendresa i fins i tot d'un cent
eficac i pictoric realisme. 1s significatiu coin la familiaritat amb la natura,
que volta 1'home en la vida de cada dia, li ofereix els recursos per al seu
simbolisme tan ric i tan vigor6s. En el capitol xi del Diligendo Deo, en
parlar-nos de les animes separades del cos alludeix al (triple banquet del
pa del cansament, de la llet de la caritat i del vi de 1'embriaguesa)), i ne-
cessita, perque ens fem carrec de la seva forca representativa, dir-nos que
((1'Anima fidel ... menja el seu pa ...)), que (l'aliment es la mateixa obra)),
i que despres 1'esperit, ((despullat de la carp, no s'alimenta ja mes amb
el pa del dolor, sing amb el vi de 1'amor ... I tambe llavors», declara el
Sant, ((1'Anima ajunta amb el vi de l'amor divi la suavitat de 1'afecci6 na-
tural per la qual desitja de tornar a prendre el cos glorificat)).2B Indiscuti-
blement, Bernat s'inspira en el Cantic dels Cantics de Salom6 per a parlar-
nos talment ; pero, d'altra banda, cal reconeixer que un cert realisme fou
prdpiament seu. En un altre passatge ens declara que ((1'home tornara a
amar plenament Deu des del moment que descobrirh la seva semblanca
amb Deu mateix, aixo es, la veritable natura, la natura normalu. Aquesta
natura pot esser la mateixa que ens ofereix l'espectacle de la majestat de
Deu, del seu poder i, sobretot, del seu amor. En moltes d'obres del Sant,
i especialment en el comentari del Cantic dels cantics, la sensibilitat del
Sant enviers la bellesa de la natura, la riquesa de l'univers i el llenguatge
eloquent que surt de tota la terra vers el cel s'imposa amb nova forca. El fi
esperit d'observaci6, l'afecte que el Sant sent on si, li forneix un bon
nombre de simils i de curioses i a vegades gracioses analogies entre la
natura en la seva varia manifestaci6 i la vida de l'Anima. En un cert pas-
satge compara l'anima deificada en el seu extasi a la gota fosa dins l'aigua,
a faire one es transfigura en el raig del sol, al ferro incandescent que
esdcve foc.

No pensem pas que la comparaci6 entre espiritualitat cistercenca i
espiritualitat franciscana que aci esbossem, de fais6 molt Ileugera, pugui
esborrar les diferencies que hi ha entre tots dos sants i llurs seguidors.
Nogensmenys, on relaci6 amb el nostre tema, on tenim prou d'haver posat
en relleu un aspecte que apareix coma a tots dos ordes religiosos i que
consta que ha estat particularment sentit pels catalans dels segles xrr-xv

26. 16., 86-87.
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l'amor a la natura reveladora de la presencia de D6u, de la qual procedeix,

en una certa mesura, la forca de la pietat afectiva (6s clar que no podem

oblidar que la directriu de 1'especulaci6 i de 1'emoci6 bernardiana s'insereix

en el corrent augustinia i victoria), que, al seu torn, implica 1'habit de

simplicitat i de practicitat. ((La nostra vida)), exclama encara sant Bernat,

oferint a la nostra consideraci6 un altre tret que pot Esser estimat com

a antecedent del m6n francisca, 6s vida d'enviliment, d'humilitat, de po-

bresa voluntaria, d'obediencia, de pau, de goig en 1'Esperit Sant ... La

nostra vida, afegeix encara el Sant, 6s la practica del silenci, del dejuni,

de vigilies, d'oraci6, de treball manual, i, sobretot, consisteix a seguir un

cami molt excellent que 6s la caritat ...))27 Molt enraonadament comenta

P. Lekai : (L'amor radica al centre de la doctrina ascctica de sant Bernat)).28

Es cosa sabuda que precisament pobresa, humilitat, mortificaci6 i,

sobretot, un amor sense mesura, al qual hom podria aplicar la dita bernar-

diana : ((La mesura de l'amor envers D6u 6s no tenir mesura)), amor envers

D6u i envers totes les criatures i envers tot 1'univers formen l'Anima de

les regles cistercenca i franciscana. De tota manera, en voler guardar en

els nostres apunts un sentit d'objectivitat histdrica, no oblidem que Sant

Bernat pertany encara al clima de la vida feudal. El monjo, tal com el

concep la seva regla, viu separat del m6n per les muralles de la seva abadia.

El seu influx 1'exerceix o per les vies de l'esperit, o a trav6s dels con-

tactes que l'home del m6n t6 amb ell al monestir. Sant Francesc, obert

als nous horitzons de la classe burgesa, amb els seus comercos i les seves

ind{lstries, s'allunya de la concepci6 militar de la societat d'abans, i viu

prop de la natura dels camps, del paisatge, dels llogarrets pobres i humils

d'Umbria.

Malgrat tot aixo, potser no senlblara una afirmaci6 agosarada de dir

que el concepte teofanic que brilla en el Cantic a les criatures o de frafe

Sole, Them trobat ja, b6 que expressat altrament, en sant Bernat. En di-

versos passatges de 1'obra magna de l'abat de Claresvalls, el Comentari del

Cantic dels Cantics, ens sembla que se'ns presentin situacions semblants a

les que inspiraren el Cantic de les criatures del sant d'Assis. Tamb6 sant

Bernat eleva sovint 1'esguard al eel, vers el paisatge de boscos espessos,

de rius i d'altures, sobretot durant el periode que visqu6 en una ermita

lluny del seu monestir.

A proposit del paragraf que copiem m6s endavant, diriem que sant

Bernat, davant la natura, sent el desig d'interpretar-la com un mitja sugges-

tiu de la presencia de D6u, de la seva revelaci6 perenne per a 1'Anima que

27. De 1'epist. 142. Reproduim el text de P. LEKAI, Op. Cit., 192.

28. Ib., 192.
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coneix 1 ' amor i el temor envers el seu Creador . El concepte del qual par-
teix el comentador del Can tic dels Can tics es que tota coneixenga es fa
efectiva al moment que s'estableix una relacio de semblanca entre 1'objecte
vers el qual es mou el nostre apetit coneixedor i la persona que aspira a
la dita coneixenca . uTu no has vist main , anota sant Bernat , « aquest astre
(em refereixo al sol, que cada dia contemples amb els tens ulls) tal coin
es de debo. Tu no el veus sing en tant que Alumina, per exemple, faire,
una muntanya, una paret. En realitat no podries suportar-lo, absoluta-
ment, si la hum inateixa del teu cos, per alguna banda, no fos semblant,
amb serenitat i transparencia que li son naturals , a la mateixa hum que
davalla del eel ... L'ull mateix, quail es terbol, no es capa4 de percebre
la Hum, puix que ha perdut , per dir-ho aixi , la seva semblanca anib ella ...
Sens dubte, si full fos net coin el sol, el veuria sense mes ni mes en tota
la seva realitat ... Aixf es que qui es troba illuininat pel sol de justfcia,
aquest pot contemplar-lo en tot l'univers ... en tant que se li assenibla en
alguna cosa, i no pods contemplar-lo tal coin es sing essent igual a ell.u2"
Sense pensar en cap manera de deformar el context citat, de les paraules
acf transcrites podem argumentar que el Sant cistercenc sentf aquest mon
coin un clar reflex de Deu, o sigui que el seu ideari suggereix una inter-
pretacio de la natura substancialment teofanica. El sol, per a sant Bernat,
aixi coin per a sant Francesc (aquest 1'anomena afrate Sole))), 6s la criatura.
mes representativa de Deu en l'univers, i mereix per la nostra banda un
major relleu, puix que per ella Den es veu mes Iloat. Ensems amb tots els
essers creats eleva l'aniina de Phonic vers la contemplacio de Deu.

En la Vita prima de sant Bernat30 llegim que ucontigit autem inter
haec ut aliquando teniperius [el Sant] surgeret ad vigilias. Quibus pe-
ractis ... egressus foras, et loca vicina circumiens orabat Deus ut acceptunt
haberet obsequium suum et fratrum suorumn. La qual Cosa ve a dir que
el Sant solia sortir de la seva eel-la i, passejant per indrets solitaris (prats,
boscos, serrats, amb llurs fontanes i Ilurs rius), feia oracio a Deu i es
lliurava a les seves meditacions i contemplacions. En tin altre passatge dei
mateix document biografic,31 hom relata que el Sant reconeixia coin per
a ell gnomes 1'aigua tenia sabor, puix que bevent-ne es refrescava la gorja
i la bocan. Fixem-nos, d'altra banda, amb quina tendresa ens parla dels
animals als quals pertany un paper merament simbolic. ((La veu de la
tortora)), ens dill el Sant, usona certament sense dolcesa, pero anuncia
coses dolces. El mateix ocell, si el compres, no et costara gaire ; si rega-
teges, no et costara res. I, per tant, la seva veu, inolt semblant a qui

29. Cantica Canticorurn , sermo XXXI, 2 ; PL, 183, col. 94.
3o. PL, 185, col. 242.
31. Ib., col. 247.
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gemega i a qui canta, ens avisa que som acf pelegrins)).32 Ws endavaut

en la mateixa obra, Bernat torna a parlar-nos de la tortora en escriure :

(Per tant, si a la nostra terra aparegueren les flors i hom ha sentit la veu

de la tortora, Sens dubte la veritat se'ns ha presentat a traves de la vista

i a traves de l'oida. La veu fou sentida ; la for ha estat vista. La for es

un miracle, segons que hem indicat en la nostra interpretacio d'abans,

quan afirmem que ajuntant-se amb la veu ens ha produit el fruit de la

fe ... Resson' la veu, lluf la for, i la veritat ha brotat de la terra per

confessi6 dels fidels...))Tambe ac( es fa pales l'apreci amb que Bernat

estima les criatures en tant que manifestacio de la verita.t, o sia de Deu

ulateix.
Nombrosos, be que no sempre coneguts, son els monuments arquitec-

tonics de fart cistercenc a Espanya i a Catalunya. Lekai, en el llibre que

acf utilitzem, Les moines blancs, declara sense mes ni mes que Espanya

ues probablelnent el pals mes ric en monuments d'arquitectura cistercenca

ben conservats».34 En la nostra investigaci6 ens interessa particularment,

es clar, la documentaci6 escrita de la vida espiritual cistercenca servada en

terres catalanes. En realitat, sia pel poc temps que hi hem esmercat, sia

per la dificultat en la recerca del material, la documentaci6 que assenyaleln

es ara per ara bastant reduida. Els monestirs cistercencs de les terres

catalanes - Santa Maria de Poblet, Santfssima Trinitat de Santes Creus,

Santa Maria de Lavaix, Santa Maria d'Escarp, Santa Susanna, La Real

de Mallorca, Benifassa -, gairebe tots molt destrossats, han perdut tambe

la major part de llurs documents, manuscrits i llibres. Acf donarem notfcia

de les poques dades bibliografiques de que disposeln. A l'Arxiu de la

Corona d'Arago tenim el manuscrit de Ripoll num. 56 (ss. xrir-xIv), que

cont6 el tractat De amore Dei (el veritable tftol del qual es De diligendo

Deo), el prdleg d'un altre tractat De gratis el libero arbitrio, De gradibus

poenitentiae (potser es tracta simplement del De gradibus humilitatis et

superbiae), 1'epfstola de Sant Bernat a Enric bisbe (segueixen d'altres cartes

del mateix Sant) ; el ms. 65 cont6 Epistolas Beati Bernardi ad diversos ;

el "Is. 75 cont6 les Revelationes de Santa Brigida cistercenca ; el ms. 94

cont6 l'Epfstola de Bernat al papa Eugeni III, o sigui el tractat De consi-

deratione ; el ms. 96 cont6 una epistola a 1'abat Colombano ; el ms. 143

cont6 Meditationes editae a beato Bernardo, que probablement son els

Sermones de tempore, de sanctis, de diversis i in Cantica Canlicorum ; ci

ms. 209 cont6 Sermones beati Bernardi ; el MS. 227 cont6 el Liber de prae.

ceptis Beati Bernardi, dedicat a l'abat de Sant Colomba (es tracta probable-

32. Ib ., col. io6z.
33. Ib., col. io65.

34• Op. cit., pag. 250.
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ment d'una epistola enviada a fra Bernat abat de Sant Colomba, amb qui
el nostre Sant servava amistoses relacions).

Al fops del monestir de Sant Cugat del Valles, conservat a l'Arxiu
de la Corona d'Arago, trobem, en el ms. 39, tamb6 un Recull d'Exemplc s
Morals, amb una exposicio (o comentari) de sant Bernat ; en el ms. 52,
ensems amb un Liber Horarum, tenim el Llibre de dotze gra.us de humi-
litat de sant Bernat ; el ms. 68, entre d'altres escrits, cont6 un Florilegium
auctoritalum, i entre aquestes autoritats (sant Pau, sant Agusti, sant Je-
roni) es recullen escrits de sant Bernat; el ms. 78 cont6 Meditationes
Vitae Christi de fra Joan de Caulibus, i al final del Ilibre v llegim : reE aixf
lo dit sant Bernat en un libre qui 6s apellat "per que devem amar D6-us")).
En el ms. 37, que 6s una miscellania del segle xv, hi ha un Himnus
iegratiando Deo de benefitiis, de Bernardo (potser 6s una simple atribucio).
Aixi mateix, el ms. 53 ens ofereix un Sermo de officio sacerdotali atribult
a sant Bernat. El conjunt duu el titol Opuscula iatristica. Josep Vives
comenta aquest sermo als «Analecta Sacra Tarraconensiau." Hi 6s men-
cionada tamb6 una lletra del Sant a la seva germana, que devia formar
el proleg a un tractat de bene vivendi. Entre els Manuscritos catalanes,
valencianos, gallegos y portugueses ressenyats pel P. Zarco Cuevas, que
hem indicat abans, trobem unes Meditationes atribuldes a sant Bernat,
i unes Sententiae del mateix Sant. El Ins. N. 1-16 duu el titol Miscellanea
spiritualis, i 6s del segle xv.

Un recompte rapid dels manuscrits conservats a la Biblioteca de Cata-
lunya ens proporciona les dades segiients : ms. 263: sant Bernat, Liber de
Considerationes, Meditaliones humanae conditionis; ms. 264 : sant Bernat,
Carta a la seva germana, trad. catalana d'A. Canals; ms. 639: sant Ber-
nat, Sermones, i amb aquests trobem tamb6 els Sermones d'un seguidor
del Sant, Guerricus de Igny (s. x111) ; ms. 1275: sant Bernat, Revelaci6
de la Verge, en catala, «a manera de contemplacio de la Passio de N. S.» ;
ms. 1504 : el mateix titol que 1'anterior. Existeixen a la mateixa biblioteca
dos incunables d'obres atribuides a sant Bernat : Epistola de gubernatione
in. familiaris (Valencia.. Spindeler, 1490 c.) i Meditationes de interiori ho-

35. Un nou sermo de Sant Bernat, AST, VIII (1932).
36. Dom J. Leclerq, en Particle Manuscritos de autores cistercienses cQUscrvadQS

en Bibliotecas espanolas, cAnalecta Sacri Ordinis Cisterciensisn, V (1949), menciona
De planctu naturae, de Main de Lille, que es troba a la Biblioteca de la Seu d'Urgell
Sermones de Guillaume de Pollet, a la Biblioteca de l'Escorial ; De conlemplando
Deo de Guillaume de St. Thierry, a la Biblioteca de l'Arxiu de la Corona d'Arago
(procedeix de Ripoll) ; Raoul de Longchamp, Glossa super Anticlaudianum, a ]a
Biblioteca de Catalunya ; Thomas de Perseigne, In cantica canticorum, a ]a Biblioteca
Provincial de Tarragona, i, finalment, a la ja esmentada Biblioteca de l'Arxiu de
la Corona d'Arago tenim tres Sermons de sant Bernat, conservats al ms. F. I, ultra
els ja assenyalats abans.
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mine ( Barcelona , Pere Posa , 1499). En realitat l'Epistola de gubernatione

in jamiliariis 6s coneguda sota el tftol m6s complet : De curs el modo rei

familiaris gubernandae, la paternitat de la qual es reconeguda a Bernardi

Silvestre , o de Chartes . Per a acabar aquesta lleugera i molt incompleta

enumeracio d'obres de sant Bernat, recordem que son diversos els exemplars

del Llibre de contemplaci6 de l'anima que es troben a les biblioteques de

Catalunya.

Donem acf per acabada aquesta modesta contribucib, mancada, d'altra

banda, d'una major puntualitzaci6 de dades i de perspectives. De tota

manera, prescindint d'una exposici6 histbrico-narrativa de les vicissituds

de l'espiritualitat catalana, ens hem preocupat de fer con6ixer alguns fac-

tors concrets de la pietat afectiva i practica, que ens sembla Esser una de

les caracterfstiques de la civilitzaci6 de Catalunya a l'acabament de 1'Edat

tnitjana.

GIOVANNI M. BERTINI

Universitat de TorL

17


