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1. intRoducció

La traducció catalana medieval del Breviari d’amor de Matfre 
Ermengaud (fl. 1288-1322), va gaudir d’una notable difusió i reper-
cussió com podem comprovar gràcies al nombre de testimonis con-
servats així com d’estudis sobre la seva traducció, difusió i recepció1. 
Com a avanç de l’edició completa d’aquest text didàctico-enciclo-
pèdic, tot seguit editem el passatge referent al cercle del zodíac i els 
dotze signes que el componen, en tractar-se d’un text inèdit, amb en-
titat pròpia i que pot ser estudiat com a tractat breu i independent de 
la resta de l’obra. El fragment en qüestió l’integren catorze capítols 

* Aquest treball és fruit de la nostra col·laboració en els projectes Pragmàtica de la lite-
ratura a l’Edat Mitjana (2014SGR51), Los trovadores: vida y literatura (FFI2012-31896) i 
Corpus des Troubadours (IEC-UAI).

1 Pensem, entre altres, en els estudis sobre la recepció a les nostres terres signats per Ste-
fano Cingolani, «Nos en leyr tales libros trobemos plazer e recreation. L’estudi sobre la difu-
sió de la literatura d’entreteniment a Catalunya als segles xiv i xv», Llengua & Literatura, 4 
(1990-1991), pp. 57-62, per Gabriel Llompart, «El llibre català a la casa mallorquina (1350-
1550)», Analecta Sacra Tarraconensia, 48 (1975), pp. 193-240 i 49-50 (1976-1977), pp. 57-
114, o per Jocelyn N. Hillgarth, Readers and books in Majorca: 1229-1550, Paris, Éditions 
Centre National de la Recherche Scientifique, 1991; en els estudis sobre la traducció de Carlos 
Alvar, «Aportación al conocimiento de las traducciones medievales del francés en España», 
dins Francisco Lafarga (ed.), Imágenes de Francia en las letras hispánicas, Barcelona, Pro-
mociones y Publicaciones Universitarias, 1989, pp. 201-208; id., Traducciones y traductores: 
materiales para una historia de la traducción en Castilla durante la Edad Media, Alcalá de 
Henares, Centro de Estudios Cervantinos, 2010; i id., «Literatura española medieval, litera-
tura europea», dins Antonia Martínez Pérez y Ana Luisa Baquero Escudero (eds.), Estudios 
de literatura medieval: 25 años de la Asociación Hispánica de Literatura Medieval, Murcia, 
Universidad de Murcia. Servicio de Publicaciones, 2012, pp. 15-27. També en els estudis sobre 
la cultura dels mercaders de Jaume Aurell, Els mercaders catalans al quatre-cents. Mutació 
de valors i procés d’artistocratització a Barcelona (1370-1470), Lleida, Pagès Editors, 1996. 
Tots ells recullen la presència d’aquesta enciclopèdia a la Corona d’Aragó i la descriuen com 
«la obra mejor representada en traducciones al catalán» (Carlos Alvar, art. cit., 1989, p. 205) 
o com «una de les obres més llegides de tota la literatura catalana vulgar del segle xiv i xv» 
(Jaume Aurell, op. cit., p. 172).
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–de la rúbrica «Els ·xii· signes del cel e de la natura de cascuns» a 
«De la natura de les esteles»–, corresponents als versos 3655T-3943 
de l’original occità2.

2. descRipció dels ManuscRits

El passatge del zodíac es transmet en set testimonis del Brevia-
ri d’amor català. Un vuitè (a), fragmentari, només ha preservat les 
rúbriques del text editat a la taula de l’obra. Els manuscrits són els 
següents3:
– E: Paris, Bibliothèque nationale de France, Esp. 353. Còpia miscel-
lània del segle xiv, escrita a dues mans, en gòtica librària (ff. 1-192, 
que contenen el Breviari d’amor) i en gòtica més rodona i petita (ff. 
193-final, que contenen escrits de caràcter religiós), i format per 245 
folis de pergamí (315 x 220 mm). Com a la tradició occitana origi-
nal, la traducció catalana presenta il·lustracions que serveixen com 
a suport al text exposat4. Aquest manuscrit és un dels exemplars il-
lustrats, d’estil italo-gòtic, malgrat que a la secció editada no es va 
executar el programa iconogràfic. Els capítols sobre l’horòscop es 
troben en els folis 34r-36r.
– P: Madrid, Biblioteca Nacional, RES/203. Es tracta d’un còdex 
de mitjans del segle xiv o principis del xv, escrit en una cal·ligrafia 
semigòtica, i format per 164 folis de paper (396 x 288 mm). Acom-
panya al text unes il·lustracions d’estil franco-gòtic: àries (f. 25rb), 
taure (f. 25ra), gèminis (f. 25va), cranc (f. 25va), lleó (f. 25vb), ver-
ge (f. 25vb), balança (f. 26ra), escorpí (f. 26ra), sagitari (f. 26rb), 
capricorn (f. 26rb), aquari (f. 26va), peixos (f. 26vb), el diagrama del 
zodíac (f. 27r) i l’esfera astrològica (f. 27v). El fragment es troba en 
els folis 24v-27v.
– R: Barcelona, Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 72. Es 
tracta d’un volum acabat de copiar el 24 de juliol de 1402 (segons 

2 Prenem com a edició de referència la de Peter T. Ricketts, Le Breviari d’amor de Matfre 
Ermengaud, London, Association Internationale d’Études Occitanes - Westfield College, 1989 
(vol. II, vv. 1-8880).

3 Les dades codicològiques que presentem es basen en les descripcions de primera mà 
realitzades pels compiladors de la Bibliografia de Textos Antics Catalans, Valencians i Balears 
(BITECA) (Gemma Avenoza, Vicenç Beltran, Lourdes Soriano (dir.), BITECA, dins PhiloBi-
blon, [en línia], <http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/> [Consulta: febrer 2015]), que han 
estat confrontades i completades amb la bibliografia crítica i amb les reproduccions digitals 
de les quals disposem. Les dades relatives als manuscrits R i V són pròpies, ja que hem pogut 
consultar-los directament.

4 Vegeu els estudis sobre les il·lustracions al Breviari d’amor de Katja Laske-Fix, Der 
Bildzyklus des Breviari d’Amor, München, Zürich, Verlag Schnell & Steiner, 1973, i de Carlos 
Miranda García, en especial: Iconografía del «Breviari d’Amor». Escorial, MS. S.I. Nº 3. Ma-
drid, Biblioteca Nacional, MS. RES. 203, Madrid, Universidad Complutense de Madrid, 2001, 
tesi doctoral (disponible en línia a: Biblioteca Universidad Complutense, <http://eprints.ucm.
es/2385/> [Consulta: febrer 2015]), i «Los manuscritos con pinturas del Breviari d’amor de 
Matfre Ermengaud de Béziers. Un estado de la cuestión», dins Joaquín yarza (ed.), La minia-
tura medieval en la Península Ibérica, Murcia, Nausícaä, 2007, pp. 313-373.
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el colofó), escrit per diferents mans cursives amb trets de bastarda. 
Està format per 271 folis de paper (296 x 220 mm). Exemplar sense 
miniatures. El passatge es troba en els folis 40r-43r.
– S: Paris, Bibliothèque nationale de France, Esp. 205. Es tracta d’un 
manuscrit miscel·lani que conté el Breviari d’amor (ff. C-J i 1-199v) 
i l’Evangeli Nicodemus (ff. 199v-205r). En el colofó, apareix la data 
d’acabament de la còpia: 18 de març de 1400. Està escrit en lletra 
gòtica i format per 241 folis de paper (290 x 215 mm). Sense il·lus-
tracions. Els capítols relatius als dotze signes de l’horòscop es troben 
en els folis 39v-42v.
– U: London, British Library, Yates Thompson 31. Volum de mitjans 
o finals del segle xiv o de principis del segle xv, escrit en lletra gòtica 
i de 261 folis de pergamí (366 x 250 mm). El text va acompanyat d’il-
lustracions d’estil italio-gòtic: àries (f. 46rb), taure (f. 46va), gèminis 
(f. 46vb), cranc (f. 46vb), lleó (f. 47ra), verge (f. 47rb), balança (f. 
47rb), escorpí (f. 47va), sagitari (f. 47vb), capricorn (f. 48ra), aquari 
(f. 48ra), peixos (f. 48vb), el diagrama del zodíac (f. 48v) i l’esfera 
astrològica (f. 49v). El fragment es troba en els folis 45v-49v.
– V: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 266. Còdex de finals del 
segle xiv o principis del xv, escrit per diverses mans en lletra cursiva. 
Consta de 155 folis de paper (297 x 218 mm). Exemplar sense mini-
atures. El passatge que editem es troba en els folis 39v-42r.
– X: London, British Library, Add. 16433. Com els testimonis E i S, 
es tracta d’un manuscrit miscel·lani que conté un extracte del Brevi-
ari d’amor català (ff. 4-105v) i els Apotegmes dels Verba seniorum 
(ff. 106r-113v). Està escrit entre el segle xiv o xv, amb gòtica librària 
pròpia d’aquest període, i està format per 114 folis de paper, en quart 
(230 x 160 mm). Malgrat que el volum no presenti il·lustracions, hi 
ha un espai destinat a la miniatura del diagrama del zodíac (f. 11r). El 
fragment en qüestió es troba en els folis 6r-12r.
– a: Gent, Universiteitsbibliotheek, BHSL.HS.3284. Es tracta del 
darrer testimoni exhumat del Breviari d’amor català5, del qual con-
servem setze folis de paper, de diverses mides a causa del seu ús 
com a reforç d’una antiga relligadura. Aquests membra disiecta pro-
cedeixen d’un volum que contenia el Breviari d’amor i l’Evangeli 
Nicodemus. L’examen de la cal·ligrafia –gòtica catalana cursiva– i la 
datació de la filigrana de paper, han dut a datar el manuscrit al segle 
xiv i, molt probablement, la seva execució fos a l’illa de Mallorca6. 

5 Donat a conèixer per Peter T. Ricketts, «Fragments d’un manuscrit du Breviari d’amor 
catalan de la Bibliothèque de l’Université de Gand: édition et commentaire», Rivista di studi 
testuali, 8-9 (2006-2007), pp. 231-256. 

6 Gràcies a les imatges en línia de la Universiteitsbibliotheek de Gant (Breviari d’amor en 
andere fragmenten, <http://lib.ugent.be/catalog/rug01:000805924> [Consulta: febrer 2015]), 
hem pogut llegir la següent inscripció, que esperem confrontar amb l’original en un futur pro-
per: «ab de res de abrjl la njt dels a poll[...]a | de njt del any mjllessimo cccc l ccccº va ca | le 
sev de malorcha».
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Com ja hem dit més amunt, per a la nostra edició, emprem la taula de 
rúbriques conservada a la fi del volum.

3. anàlisi de la tRadició ManuscRita

A fi de no excedir al nombre de pàgines establertes per publicació 
i pensant en una propera publicació de l’estudi complet de la tradició 
manuscrita del Breviari d’amor català, volem anotar breument la fili-
ació dels testimonis a partir de l’examen del fragment editat. Obser-
vem que els set manuscrits transmissors de la secció del zodíac (E, P, 
R, S, U, V, X) procedeixen del mateix arquetip, ja que presenten am-
pliacions a la versió original, supressions de text o errors procedents 
de la traducció7. També hem detectat que no hi ha cap còpia directa 
entre els manuscrits editats en aparèixer lliçons singulars en tots els 
testimonis. Tanmateix, ressaltem una major presència d’elles en les 
còpies R, S, V i X, enfront d’E, P, U, més properes al text original. 
La brevetat del text editat i el reduït nombre de variants separatives, 
no ens ha permès presentar un stemma codicum definitiu. Malgrat 
aquest obstacle, les faltes separatives observades a RV –les quals de-
mostren un origen comú i la procedència en un mateix antígraf8– han 
fet possible establir aquests dos stemmae alternatius:

Ω Ω
|

EPSUX RV EPSUX
|

RV
1. Stemmae de la tradició manuscrita

4. cRiteRis d’edició

Per a l’edició d’aquest passatge de la traducció catalana medie-
val hem seguit les normes de publicació de la col·lecció Els Nostres 

7 Com és el cas dels exemples següents (senyalem en cursiva les divergències entre amb-
dues tradicions):

vv. 3678-9: sso es a dir, rodan de sotz | revirona 
los signes totz 

l. 13-5: so és a dir que·l sol roda dejús –no 
qu·él se tenga ab lo sercla, ans és molt pus 

baix– e serca e environa tots los signes
vv. 3882-3: aigas nos evia ploven, | qu’en aquell 

tems plou mout soven
l. 130-2: gita moltes aygues e plou molt; e 
per so ha nom aquari, con gita aqua, qui 

en romans vol dir aygua
vv. 3812-3: quant es mes en la balansa | es 

partimens et egansa | que dona son dreg egalmen
l. 95-6: com és mès en la balansa, dóna 

son dret
v. 3937: Taurs, Verges e Capricornus l. 168: taur e vergen e escorpion

8 Entenem com a errors separatius significatius, els següents: l. 46: los dies RV] les vies EP-
SUX; l. 86: en darrera del sol RV] en dresara del sol EPSUX; l. 148: roman RV] rodan EPSUX; 
l. 170: capricornus RV] escorpion EPSUX.



RLM, xxviii (2016), pp. 13-31, ISSN: 1130-3611

17Edició crítica d’un fragmEnt dE la traducció catalana mEdiEval...

Clàssics de l’editorial Barcino i els criteris de la col·lecció Corpus 
Biblicum Catalanicum de l’Associació Bíblica de Catalunya9.

Hem pres com a text base d’aquesta edició el manuscrit de la 
British Library (U), per ser un dels testimonis més proper al text de 
l’arquetip original i per presentar la mateixa disposició del text i de 
les rúbriques que la tradició occitana10. La fidelitat amb el text del 
manuscrit base ha estat absoluta, a excepció de la regularització de 
les grafies i/j i u/v. Hem desenvolupat les abreviatures d’acord amb 
l’hàbit del copista i hem entès com a abreviacions les xifres .j. i .jn. 
escrites en representació de l’article indeterminat o de l’adjectiu nu-
meral, un, una. Hem emprat la separació de paraules, les majúscules 
i minúscules, la puntuació, l’accentuació, l’apòstrof i el guionet se-
gons la normativa del català actual i el punt volat per indicar els casos 
d’elisió i fusió vocàlica amb el mot anterior. Pel que fa a l’accentu-
ació, respectem la tonicitat antiga de les paraules i mantenim així el 
caràcter oxíton d’alguns mots del català medieval (filosof, pacific, 
public, etc.). Quant als noms propis, utilitzem l’accentuació medie-
val en el cas que es conegui o, en el seu defecte, la forma tradicional 
catalana. Respecte als monosíl·labs que poden presentar confusió 
amb altres formes, accentuem aquells que presenten forma tònica11. 
Col·loquem la dièresi en els hiatus, a excepció dels casos on el copis-
ta ha intercalat una h. Per a la sisena persona del present d’indicatiu 
dels verbs de la segona conjugació acabada en -re, amb una b o una 
v en ètim llatí, preferim recollir la forma vocàlica (u), enfront de la 
consonàntica (v)12.

L’anotació que acompanya a les variants vol ser el més concisa, 
clara i breu possible i pretén proporcionar informació complementà-
ria per facilitar la recepció i la interpretació del text editat; d’aquesta 
manera, apareixen notes de caràcter textual, notes filològiques, glos-
ses i interpretacions de passatges obscurs, identificació de fonts lite-
ràries, pràctica i estil de la traducció, entre altres13. Per a l’estudi de 

9 Veg. Criteris per a la publicació de textos crítics a la col·lecció Els Nostres Clàssics 
(2006), [en línia], <http://www.editorialbarcino.cat/media/enc/criteris_edicio_ENC.pdf> 
[Consulta: febrer 2015], i Normes generals de transcripció i edició (2013), [en línia], <http://
cbcat.abcat.cat/pdf/NormesGrals_doblecara20130222.pdf> [Consulta: febrer 2015].

10 Al llarg d’aquest any tenim previst publicar un article sobre la col·lació externa de la 
tradició occitana i catalana del Breviari d’amor.

11 En general, a part de les formes incloses en la gramàtica normativa, prenem en conside-
ració el llistat de les Normes generals de transcripció i edició del Corpus Biblicum Catalani-
cum, op. cit., apartat II.1.5, pp. 29-31.

12 A mode d’exemple, mantenim les formes beuen o deuen, a més de beven o deven. 
D’aquesta manera, descartem el criteri seguit a Normes generals de transcripció i edició del 
Corpus Biblicum Catalanicum, op. cit., apartat II.1.7, p. 33.

13 Hem consultat la següent bibliografia instrumental: DCVB = Antoni M. Alcover i Fran-
cesc de Borja Moll, Diccionari català-valencià-balear, [en línia], <http://dcvb.iecat.net/> 
[Consulta: febrer 2015]; Faraudo = Lluís Faraudo de Saint-Germain, Vocabulari de la llengua 
catalana medieval, [en línia], <http://www.iec.cat/faraudo/> [Consulta: febrer 2015]; DTCA 
= Centre de Documentació Ramon Llull de la Universitat de Barcelona, Diccionari de Tex-
tos Catalans Antics, [en línia], <http://www.ub.edu/diccionari-dtca/> [Consulta: febrer 2015]; 
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les fonts, hem seguit l’edició completa del De proprietatibus rerum 
de Bartomeu l’Anglès feta per Georg Barthold Pontanus, en no exis-
tir a dia d’avui una publicació moderna del text14, i l’edició de G. 
Gasparotto i J.-Y Guillaumin de les Etimologies d’Isidor de Sevilla15. 
L’edició de referència del text occità original, repetim, és la de Peter 
T. Ricketts. L’aparat crític és de tipus negatiu i es consignen les vari-
ants morfològiques, sintàctiques, lèxiques així com les particularitats 
i incidències dels testimonis conservats.

Abreviatures emprades:
E: Paris, Bibliothèque nationale de France, Esp. 353
P: Madrid, Biblioteca Nacional, RES/203
R: Barcelona, Biblioteca de la Universitat de Barcelona, 72
S: Paris, Bibliothèque nationale de France, Esp. 205
U: London, British Library, Yates Thompson 31
V: Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 266
X: London, British Library, Add. 16433
a: Gent, Universiteitsbibliotheek, BHSL.HS.3284

CICA = Joan Torruella, Manuel Pérez Saldanya i Josep Martines (dir.), Corpus Informatitzat 
del Català Antic, [en línia], <http://beta.cica.cat/> [Consulta: febrer 2015]; Glossari = Els Nos-
tres Clàssics, Glossari de glossaris, [en línia], <http://www.glossaris.net/> [Consulta: febrer 
2015]; DECat = Joan Coromines, Diccionari etimològic i complementari de la llengua catala-
na, Barcelona, Curial - Caixa de Pensions “La Caixa”, 1980-2001, 10 vols.; GEC = Gran En-
ciclopèdia Catalana, [en línia], <http://www.enciclopedia.cat/> [Consulta: febrer 2015]; PD = 
Emil Levy, Petit dictionnaire provençal-français, Raphèle-Lès-Arles, Marcel Petit, 1991; SW 
= Emil Levy, Provenzalisches supplement-Wörterbuch: Berichtigungen und Ergänzungen zu 
Raynouards Lexique roman, Leipzig, O. R. Reisland, 1894-1924, 8 vols.; FEW = Walther von 
Wartburg, Französisches Etymologisches Wörterbuch, Bale, Mohr, Zbinden Druck und Verlag, 
1948-<1998>, 14 vols.; CDSB = Complete Dictionary of Scientific Biography, Detroit (Mich.), 
Charles Scribner’s Sons, 2008, 27 vols. (disponible en línia a: Gale Virtual Reference Library, 
<http://www.gale.cengage.com/gvrl/> [Consulta: febrer 2015]).

14 DPR = Georgius Bartholdus Pontanus, Bartholomaei Anglici De genuinis rerum coeles-
tium, terrestrium et inferarum..., apud Wolfgangum Richterum, 1601. Actualment, està en pre-
paració l’edició del text llatí i francès d’aquesta obra i ja han sortit a la llum els volums: Bar-
holomaeus Anglicus, De proprietatibus rerum, Volume I: Introduction générale, Prohemium, 
et Libri i-iv, Badouin Van den Abeele, Heinz Meyer, Michael W. Twomey, Bernd Roling, R. 
James Long (eds.), Turnhout, Brepols, 2007, i Bartholomaeus Anglicus, De proprietatibus 
rerum, Volume vi: Liber xvii, Iolanda Ventura (ed.), Turnhout, Brepols, 2007.

15 Etym. = Isidorvs Hispalensis, Etymologiae, III. De mathematica, text établi par Giovanni 
Gasparotto avec la collaboration de Jean-Yves Guillaumin, Paris, Les Belles Lettres, 2009.
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5. edició

dels ·xii· signes del cel e de la natuRa de cascuns

Sapiats que per natura lo cel ha per son garniment ·XII·
signes e ·VII· planetes e esteles, qui són molt luens e molt
clares. D’aquests ·XII· signes, sàpia cascun que és un

5 sercle lo qual és apelat zodíacus e aquest revirona tot lo
cel axí com una corona, e aquest és plantat sus, en lo
fermament, mas tot és una cantitat que ab él ensemps fa
son moviment. E aquest sercle celestial se parteix
egualment en ·XII· parts, e en cascuna part fa un signe,
per què són ·XII· signes no més ne meyns; e cascun
contén ·XXX· graus, per què, si ben ho comtats, trobarets
que contén aquest sercle, qui s’apela zodíacus, ·CCCLX·
graus, e no més. Lo qual sercle lo sol, revironan tot
entorn, serca en un ayn, cor lo sol tot dia no va sinó

15 solament un grau d’aquel sercla, so és a dir, que·l sol
roda dejús —no qu·él se tenga ab lo sercla, ans és molt
pus baix— e serca e environa tots los signes, e lavòs és
passat un ayn com lo sol los ha tots passats. E en cascun

2 garniment] llegiu: «guarniment». Malgrat que la forma emprada per Matfre és garimen 
(‘protection, salut’ PD), sembla que el mot emprat a la traducció catalana ha perdut aquest 
significat, a favor de ‘guarniment’, ‘allò que és posat per onrar’ (DCVB). 5 revirona] ‘rodejar, 
voltar, fer el tomb’ Faraudo. 7 fermament] interpreteu: ‘firmament’. | mas ... 8 moviment] ‘però 
tot [el cercle i el firmament] és una quantitat que, junta, fa el seu moviment’. 14 serca] ‘recórrer, 
fer un trajecte’ DCVB; ‘circumdar, rodejar, voltar’ Faraudo. 15 so ... 18 passats] interpreteu: ‘és 
a dir que el sol roda per sota —no que ell [el sol] estigui unit al cercle, ans [el sol] és molt més 
baix— i recorre i envolta tots els signes, i aleshores ha passat un any quan el sol els ha passat 
tots’. 16 tenga] ‘adherir-se, unir-se fortament una cosa amb l’altra’ DCVB. 

1 Dels ... cascuns] dels ·XII· signes del cel e de la natura de cascun daquels regarda ben e 
retin ho ben E; dels ·XII· signes del çel e de la natura (nutera X) de cascuns (cascu RX) PRVX; 
dels ·XII· signes del cel Sa 2 Sapiats] seguim EPRSVX; E sapiats U | natura ... ha] natura es e y 
ha V | per2] om. R | garniment] gorniment S; germanament R | ·xii· ... 3 signes] af. en ·XII· R 3 
·vii· planetes] af. en ·VII· R | e2] o V | molt2] om. V 4 sàpia] sapien P | que] af. que cascu RV | 
és] son PS | un ... 5 sercle] af. en un sercla RV 5 lo1 ... apelat] qui ha nom V | zodíacus] zodioclus 
X 6 aquest] om. V 7 tot] tota S | cantitat] canditatat X | que] qui E | él] ella S | él ... fa] alt. ell ffa 
ensemps P | ensemps] om. S 8 celestial] om. R 9 signe] sercla S 10 per] om. X | què] quina rahon 
E; qui X | són] fan R | no ... meyns] om. V 11 graus] garus X | per ... 13 graus] om. P | trobarets] 
om. PV 12 que] om. R | contén] comte S; af. conten en RV | aquest] aquel R | sapela] ha nom V | 
·ccclx·] ·CCCXL· V 13 e ... revironan] om. S | més] pus P | lo sol] om. EP | revironan] revirona 
PRV | tot] aquí acaba la llacuna de S: e tot S 14 entorn] af. entorn e PRV | serca] cerquel R; 
cercan V | en] om. P | cor] con S | tot ... va] alt. no va tot dia P | tot ... 15 solament] alt. no va 
solament tot dia sino S | sinó] om. X 15 solament] om. R | grau] garau X | so] mes S | és ... dir] es 
(om. S) a saber PS 16 dejús] desus PS | qu·él] que lo sol R | és] va S; om. P | molt] af. pus luny e 
molt pus baix V 17 environa] enrevirona EPSRX | environa ... signes] corr. enravironat tots los 
cercles signes R | és] af. és tot S 18 com] interpreteu: ‘quan’. 
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signe, ans que l’aja passat, lo sol està ·XXX· dies e ·X·
hores e miya, e axí ha conplit lo sol lo seu córs en
·CCCLXV· dies, e ·VI· hores que y à encara més, de les
quals ·VI· hores se fa lo baxest. E sapiats que tostemps,
de ·IIII· en ·IIII· ayns, lo sercle que ja damunt vos he dit,
lo qual ha nom zodíacus, no s’estén de ·XXIIII· hores

25 avant en los pilars del fermament. E segons que dien los
actors, él corre entre dos altres sercles, dels quals la un
d’aquests sercles és devers l’artèntich e l’altre és devers
l’artich —los quals dos pilars ja damunt he dits—; e
aquests dos sercles en què corra aquest zodíacus, com hix
dels pilars del fermament, són nomenats la un tròpicz del

22 baxest] interpreteu: ‘beixest, bixest’. | E ... 25 fermament] a partir d’aquí, a la traducció 
catalana, s’inicia un passatge de difícil comprensió i interpretació (veg. infra fins l. 27). 24 
sestén] Matfre Ermengaud empra el verb estendre per referir-se als límits del cercle del zodíac 
(«Le Zodiacus no s’esten | als pezilhars del fermamen...», vv. 3690-3691). L’ús d’aquest mot en 
aquest context sembla que procedeixi de la concepció medieval de relacionar i memoritzar el 
món a partir d’un espai, cosa que afavoreix la descripció dels objectes a partir de la imatge o fi-
gura (veg. Frances A. Yates, «El arte de la memoria en la Edad Media», dins Frances A. Yates, El 
arte de la memoria, Madrid, Taurus, 1974, pp. 81-90). Per tant, no ha de sorprendre que l’autor 
recorri a la descripció d’aquest cercle celestial a partir de la miniatura que acompanya aquestes 
línies (P f. 27r; U f. 48v). A la traducció catalana, però, s’afegeix un segon element que provoca 
l’errònia comprensió de la lliçó original: el traductor confon els límits temporals («·XXIIII· ho-
res») amb els límits espacials del cel («no s’estén [...] en los pilars del fermament»), segurament 
en confondre el curs del temps amb el curs del sol anteriorment tractat (l. 16-19). 25 pilars del 
fermament] en la versió occitana llegim «als pezilhars del fermamen» (v. 3690). Segons el PD, 
pezilhar significa ‘gond, pivot; pôle’ (‘polleguera, eix; pol’). L’ús del mot pezilhar en occità 
queda limitat al primer significat (SW) i no es recull cap excepció més amb el sentit de pol (SW, 
FEW, LR). Quant al català, no hi ha constància de cap altre exemple de «pilar del firmament» 
així com tampoc del significat de pilar com a pol (‘cadascun dels dos extrems de l’eix d’una 
esfera, d’una superfície de revolució’) (DCVB, Faraudo, CICA, DTCA, DECat). La traducció 
de ezilhar com a pilar (segurament, per una traducció per un mot similar gràficament o bé per 
un problema de còpia) i no com a pol, agreuja la mala comprensió del text original. 26 actors] 
interpreteu: ‘autors’. | él] fa referència a: ‘el cercle del zodíac’. | dos ... 28 lartich] clarament, 
Matfre pren el mot pezilhar amb el significat de ‘pol’: es tracta de dos cercles que estan orientats 
a l’antàrtic i a l’àrtic. 28 los ... 30 fermament] remarquem aquest fragment com a text afegit per 
part del traductor català, a fi de facilitar als lectors la interpretació d’aquest punt del text. 

19 que l’aja] que aja PS; que los age R | passat] passats R | lo ... està] alt. esta lo sol X 21 
·ccclxv·] corr. ·CCCLXVJ· ·V· R | encara] om. RV 22 ·vi· hores] om. P | tostemps ... 23 ayns] 
alt. de ·IIII· en ·IIII· ayns totztemps E 23 que ... dit] om. R 24 lo qual] qui RV | hores] om. P 25 
avant] amunt V; af. a avant P 26 él corre] om. P | dels] los S | dels quals] om. RV | quals] seguim 
EPX; om. U 27 sercles] af. dos sercles S | lartèntich] artentich RV | és2] om. S 28 dos] om. P | 
dits] dit RX 29 zodíacus] zadiachus S; zodiaclus X 30 la] lo R | un ... del2] om. R | tròpicz] tropiç 
EPS; tropiem V 
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Cranch e l’altre Capricorn. E sapiats que, segons 
Albumasar, los ·XII· signes se apelen axí: lo primer aret,
l’altre taur, l’altre dos frares, l’altre cranc, l’altre leon,
l’altra vergen, l’altra pesayre, l’altra escorpion, l’altra

35 sagetari, l’altre capricorn, l’altra aquari, e·l derrer signe
ha nom peix —en plural nombra, com aquest signe del
peix són ·II· justats. Axí sapiats que són nomenats
aquests ·XII· signes a aqueles semblanses que éls
resemblen per lur propriatat e per lur natura, no que
negun se pens qu·éls sien bésties ne sien semblants a assò
que hom los compara, cor los signes cascun és estela, e
cascuna d’aquestes esteles, qui són signes, an moltes
d’altres esteles per si.

31 él … 27 Capricorn] l’anònim autor de la versió catalana, arran de la desgraciada tra-
ducció dels versos precedents, es veu obligat a fer una amplificació explicativa que dificulta, 
notablement, la lectura del text. Aquí interpretem: ‘ell [el cercle del zodíac] corre entre dos altres 
cercles dels quals, un d’aquests, és vers l’antàrtic i l’altre és vers l’àrtic —els quals dos pilars ja 
he anomenat [és a dir, reprèn els pilars presentats unes línies abans]— i aquests dos cercles en 
els quals corre el zodíac, quan surt dels pilars del firmament, són anomenats un tròpic de Cranc i 
l’altre de Capricorn’. Aquesta lectura, tot i que dubtosa, s’aproxima a l’original occità en no di-
ferenciar els pols dels tròpics: «le Zodiacus no s’esten | als pezilhars del fermamen | quar, si cum 
dizon li auctor, | entre .ii. autres cercles cor | dels quals l’us es daus l’Antartic | pezilhar, l’autres 
daus l’Artic; | Tropicz del Cranc es digz la us | e l’autres de Capricornus» (vv. 3690-3697). 32 
Albumasar] Abū Ma‘shar Al-Balkhī, Ja‘far ibn Muħammad, conegut amb el nom d’Albumasar 
(787-886), astròleg (CDSB, I, pp. 32-39). | aret] ‘àries’, occitanisme. Queda constància de la 
forma occitana a FEW (aries, ‘widder’, apr. ‘aret’). Quant a la forma catalana, no es recull 
cap altre testimoni en les principals obres lexicogràfiques catalanes (DCVB, Faraudo, CICA, 
DTCA), a excepció del DECat, on es recullen les variants ariet, àries i arietes relacionades amb 
el signe del zodíac (del llatí aries, ariĕtis, ‘marrà’ ‘animal que tussa’). 33 taur] ‘taure’. | leon] 
‘lleó’. 34 vergen] ‘verge’. | pesayre] ‘balança, libra’, occitanisme. Queda registrada la forma 
occitana a SW sota la veu pezaire ‘Wage (Zeichen des Thierkreises)’ juntament amb un fragment 
del Breviari d’amor occità (vv. 3810-3819) com a exemple; també es recull al FEW la forma 
de l’antic provençal pezáire, ‘balance (constellation)’. No hi ha altres testimonis catalans que 
emprin aquest mot (DCVB, Faraudo, CICA, DTCA). | escorpion] ‘escorpí, escorpió’. 36 en ... 
37 justats] tant el text original de Matfre (v. 3705) com la traducció catalana, especifiquen el 
caràcter plural del signe dels peixos. 37 Axí ... 39 natura] «et vocantur animalia, non quia ani-
malia sunt in coelo collocata sed quia in suis effectibus, animalium talium proprietates aliquas 
repræsentant; vt post dicetur» (DPR, VIII, c. IX). 

31 e] om. X | Capricorn] capicorn SV 32 Albumasar] albemuzar S; corr. a albomazar X | 
se apelen] son apelats (nomenats S) ERS | aret] arech PX; aries R 33 laltre1] lo sagon X | taur] 
thaurus R | laltre2] af. e laltre R 34 laltra1 ... pesayre] om. R | pesayre] pescayre E 35 sagetari] 
sagitarius R | capricorn] capricorni E; capricornus R; capicorn V | e·l] lo PX | signe] om. RV 36 
peix] peixs E; (af. dels R) peys RS | en ... 37 peix] om. X | com] cor E; af. per tal com R | aquest 
signe] seguim PV; (af. a U) aquests signes ESU | aquest ... 37 peix] om. R | del ... 37 peix] dels 
peys ES 37 Axí] af. e axi RSV | Axí ... que] alt. sapiatz que axi X | que] af. sagons que R | són2] 
corr. dos justats R 38 a] han RS; om. P 39 lur propriatat] lurs propietats R | lur2] om. E 40 sien2] 
om. V | a] en R | assò] aquelles P 41 que] a qui P | los1] les P | los2] dels R | cascun ... estela] ca 
son es estela S | és estela] af. es signe so es stela R 42 cascuna] cascunas S | qui] que P | signes] 
corr. a nom peix X
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      de l’aReth

45 Lo primier signe és nomenat aret, qui vol dir molton, per
aytal raon com oirets: que tot axí com lo molton jau en
cascun costat agualment, adés de la un costat, adés de
l’altra, axí mateix lo sol com passa per aquest signa, qui
és apelat molton, està en cascuna part agalment a la terra,
aytant desús com dejús. Lo seu entrar d’aquest signe, qui
à nom aret, és lo ·XIIII· dia de mars. E per so com les vies
d’aquest signe són agals, per assò són eguals los dies e
les nits. Açò prova e diu Misael en lo tractat que fa de la
natura del cel.

55       del tauR

Lo segon signe és nomenat taur, qui vol dir bou, per
aquestes propriatats: car axí com lo bou aran e passan per
la terra e conrean fa la terra assaonada e bona e fructifica,
axí mateix lo sol com passa per aquest signa adolceix ab
la sua calor la fredor de la terra. E per aquesta raon fa

46 que ... 54 cel] «Aries igitur est orientale signum sic dictum, quia sicut Aries in iacendo 
super latus vnum, æqualiter mutat vices, sic Sol existens in illa parte zodiaci quæ Aries dicitur, 
facit æquinoctium, & æquales facit dies artificiales atque noctes. Et sicut dicit Misael» (DPR, 
VIII, c. X). 50 dejús] l’afegit «e aytant dejus con desus (dessus com dejus X)» dels mss. PX els 
aproxima a l’original occità: «et aitan de jus quo de sus» (v. 3723). 51 vies] interpreteu: ‘vies, 
camins celestes’. 52 agals] egals o eguals, interpreteu: ‘iguals’. 53 Misael] Māshā’allāh (762-
ca. 815), astròleg (CDSB, IX, pp. 159-162). A l’obra de Bartomeu l’Anglès, també apareix, de 
manera recurrent, citat aquest astròleg amb aquesta variant llatinitzada (veg. supra). 54 cel] a 
continuació, miniatura dedicada a àries: P (f. 25rb) i U (f. 46rb). 57 car ... 61 cuytar] «et ideo 
dicitur Taurus, quia Taurus sulcando terram fecundat & locupletat. Tunc etiam quando Sol est 
in tauro terra est arabilis & congrua agriculturæ secundum Albu» (DPR, VIII, c. XI). 58 as-
saonada] ‘donar a la terra l’aigua suficient per fer-la produir’ DCVB; ‘adobar, posar les coses 
al punt i maduresa que els cal’ Faraudo. 61 cuytar] a l’original occità llegim: «per que la fai 
fructifiar | et adoncs fai bon coitivar» (vv. 3740-3741). El traductor anònim no manté el sentit 
del verb occità coitivar i empra cuitar: ‘fer anar de pressa’, ‘anar de pressa’ DCVB o ‘accelerar, 
empènyer’ Faraudo. Interpretem: ‘i per aquesta raó fa créixer i fructificar les coses en aquest 
temps i accelerar-les’. 

44 De lareth] del signe areth E; del arech e de les altres segetes P; del primer signa qui 
es appellat aries R; del signe aret qui vol dir molto e de ssa natura Sa; del arch X 45 nomenat] 
appellat RX | aret] arech PX; aries R | molton] mouton E 46 com oirets] om. RV | que] car RVX 
| tot axí] tot enaxi V | molton] mouton E 47 adés1 ... 48 laltra] om. V | de1 ... un] del un EP 49 
en] a X 50 desús] dejus X; af. con dessus S | com] axi P | dejús] dessus X; af. e aytant dejus con 
desus (dessus com dejus X) PX | Lo ... entrar] E lentrar V | qui ... 51 aret] om. P 51 aret] aries R; 
arech X | és lo] af. es en lo S | ·xiiii·] ·XIIII·en PRVX | dia] om. S | com] cor E; om. P | les] los 
ERV | vies] dies RV 52 signe són] corr. signe qui ha nom son U | per ... eguals] om. EV 53 prova] 
posa PS | lo] un R 55 Del taur] Del signe qui ha nom thaur ESa; Taurus P; Del sagon signa qui 
es appellat taur R 56 nomenat] appellat P; corr. anomenat arech X | taur] thaurus R | per] af. e per 
R 57 aran] laura RV | passan] passa RV 58 e conrean] la conra S; om. PR | fa ... terra2] e (om. P) 
la fa PRS | assaonada] asannar R; asaunar V | e bona] om. V | e3] per R | fructifica] fructificar R; 
afructificar V; fructuosa X 61 créxer e] af. crexer e multiplicar e P | en ... cuytar] alt. e cuytar en 
aquest temps V | aquest] seguim EPRSVX; U es descuida la titlla d’abreviatura: aqest
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créxer e fructificar les coses en aquest temps e cuytar.
Encara és apelat taur per so com lo taur o el bou és pus
fort que l’aret, e axí lo sol és pus fort e pus vigorós com

65 corra per aquest signa —quant és a nos— que no és com
corra o passa per lo signa de l’aret o del molton, per lo
qual passa avans lo sol que venga ne córrega en aquest
signe del taur. E dins aquest signe del taur l’ayn pren
bexest e comensa a baxar lo ·XIII· dia d’abril, emperò en
los altres ayns és lo dia del baxest lo ·XIIII· dia, segons les
taules tholetanes, qui són veres e sertes, emperò lo
còmpot nos ensenya que tingam l’altra regla desús dita.

      dels dos FRaRes

Lo ters signe és nomenat dos frares per aquesta raon: cor,
segons que diu la crònica antiga, Càstor e Pòl·lux foren

75 dos frares en lo temps passat, qui foren molt forts e de

62 Encara ... 67 taur1] la traducció catalana presenta aquí un passatge de difícil compren-
sió, agreujat per l’amplificació mitjançant doblets sinonímics. Interpretem: ‘encara és anomenat 
taure perquè el taure és més fort que l’aret i, d’igual manera, el sol és més fort i vigorós quan 
corre per aquest signe —per quant a nosaltres— que no quan corre o passa pel signe de l’aret, 
pel qual el sol passa abans que vingui en aquest signe del taure’. 70 taules tholetanes] les Tau-
les toledanes o d’Azarquiel van ser fetes per l’astrònom Al-Zarqālī (o Azarquiel), Abū Ishāq 
Ibrāhīm ibn Yaħyā Al-Naqqāsh († Córdoba, 15/10/1100) (CDSB, XIV, pp. 592-594). 71 còmpot] 
entenem com a còmput, «el sistema de càlcul que determina la categoria de cada any (normal o 
bixest) i l’escaiença de les festes mòbils cristianes» (GEC). | laltra ... dita] desconeixem a quina 
altra regla fa referència. Podríem imaginar que es tracta de les Taules toledanes que l’escriptor 
acaba d’anomenar. | dita] a continuació, miniatura dedicada al signe del taure: P (f. 25rb) i U (f. 
46va). 73 cor ... 79 fructificar] «isti gemini, vt dicit Isidorus, secundum poetarum fabulas fuerunt 
Castor & Pollux fratres gemini & vterini, viri fortissimi, quorum gratia dicitur tunc Sol esse in 
geminis, quia Sole in illa parte coeli existente virtus ad fæcundandum inferiora geminatur, tunc 
etiam bella inter cognatos, aliquoties geminantur» (DPR, VIII, c. XII). 74 la ... antiga] la font 
emprada per explicar aquesta etimologia és la tradició antiga, la mitologia clàssica, fet divergent 
amb la resta d’etimologies d’aquest passatge presentades per Ermengaud. | Càstor ... Pòl·lux] 
Isidor de Sevilla relaciona el signe de gèminis amb aquests dos bessons («Castorem quoque et 
Pollucem post mortem inter notissima sidera constituere: quod signum Gemini dicunt», Etym., 
III, c. LXX, 25), divergint de la tradició clàssica que identifica aquests personatges amb Apol·lo 
i Hèrcules (veg. Etym., p. 144, n. 352). 

62 taur1] thaurus R | com] cor E | taur2] thaurus R; bou X | o el] o S | o ... bou] om. PRV | 
bou] tor X 63 fort1] forts V | que ... e2] om. V | aret] arech PX; aries R; af. ol molton X | com ... 
64 signa] om. V 64 corra] passa R | quant ... 65 signa] om. P | és1] om. V | que ... 67 taur1] om. 
V | és2] om. R 65 o1] e RS | de laret] af. del dit aries R | aret] arech PX; aries R | o2 ... molton] 
om. RX | del] de S; om. E 66 passa ... sol] alt. lo sol pace avans X | avans] anans EP | ne córrega] 
om. S | aquest] lo R 67 taur1] thaurus R | E dins] aquí s’acaba la llacuna de V | E ... taur2] om. 
R | signe2] temps V 68 e ... 69 baxest] om. V | a] om. R | ·xiii·] ·XIII·e X; ·XIIII· P 69 ·xiiii·] 
·XIIII·en P; ·XIII· (·XIII·n V) RV 70 tholetanes] tholotanes SV; tolodanes X; coloranes R | lo] 
axi R; om. V 71 còmpot] seguim EPRS; compost UX; compots V | nos ensenya] seguim EPRSVX; 
nosenya U | desús] demunt X 72 Dels ... frares] dels ·II· frares EX; frares P; del terç signa qui es 
anomenat dos frares R; del signa dos ffrares S; del grech ·II· frares V; del signe qui a nom ·II· 
frares a 73 nomenat] appellat P | per ... raon] om. S 74 crònica antiga] croniga aciga R; canonica 
antigua X | antiga] om. S | Pòl·lux] pullux V 



RLM, xxviii (2016), pp. 13-31, ISSN: 1130-3611

24 I. CapdevIla arrIzabalaga

gran vigor; e per so los auctors comparen a aquels ·II·
frares lo dit signe. Per so com lo sol corra per aquest
signe, és pus fort e pus gran que en negún altre temps de
l’ayn e per sa forsa fa la terra fructificar; e per aquesta
raon aquest signe pren nom de dos frares. E aquest signa
entra lo ·XV· dia del mes de mayg.

      del cRanch

Lo quart signe, qui és apelat cranch, és nomenat axí per
aquesta proprietat: cor lo cranch va enrera, tot axí fa lo

85 sol com entra ne corra en aquest signa, en lo qual
comensa d’entrar en lo ·XV· dia del mes de juyn, cor
d’aquí avant lo sol no pot muntar entrò sia tornat e vengut
al signe de capricorn, en lo qual comensa lo sol de puyar.
E assò diu e aprova Ysidorus.

      del leon

Lo quint senyal és nomenat leon per assò: cor axí com lo
leó és pus fort e pus vigorós que negú altre bèstia, enaxí
lo sol com entra en aquest signe dóna a nosaltres major
forsa e major vigor de calor e·ls seus raygs són pus

81 mayg] a continuació, miniatura dedicada a gèminis: P (f. 25va) i U (f. 46vb). 84 cor ... 88 
puyar] «dicitur autem cancer secundum Isidorum. Nam cancer est animal retrogradum, sic Sol pe-
ragrans illam partem zodiaci, quæ vocatur cancer, facit retrogradationem in 8 gradu cancri. Tunc 
etiam Sol extollitur versus tumorem sphære versus nostrum habitabile, & situm in terra, quod non 
potest plus extolli, & tunc retrograditur descendendo per signa inferiora vsquem ad Capricornum» 
(DPR, VIII, c. XIII). A les Etimologies d’Isidor de Sevilla també trobem una imatge molt semblant: 
«Cancrum quoque inde dixerunt eo quod, cum ad id signum mense Iunio sol uenerit, retrograditur in 
modum cancri; breuioresque dies facit» (Etym., III, c. LXX, 26). 86 cor ... 88 puyar] interpreteu: ‘car 
d’aquí a endavant, el sol no pot muntar [pel cercle del zodíac] fins que no sia tornat i vingut al signe 
de capricorn, en el qual comença el sol a pujar’. 87 muntar] ‘traslladar-se de baix a dalt, d’un punt a 
un altre situat a un nivell més alt’ DCVB. 89 Ysidorus] Isidor de Sevilla (Espanya?, ca. 560-Sevilla, 
04/04/636), difusor de coneixement, enciclopèdic, doctor de l’Església i bisbe de Sevilla (CDSB, VII, 
pp. 27-28). | A continuació, miniatura dedicada a cranc: P (f. 25va) i U (f. 46vb). 91 cor ... 96 sol] «di-
citur autem illud signum Leo, quia leo fortissimum animal est maxime caliditatis, præcipue ex parte 
pectoris, & partis anterioris, sic Sol intrans illam partem signi acrius radios imprimit, quam in fine, 
quando ab illo signo exit, vt dicit Isidorus» (DPR, VIII, c. XIV). 

76 auctors] actors EPRSVX | a] om. X | ·ii· ... 77 frares] om. P 77 frares] om. ESX | so] af. sso ca 
X | aquest] aquell P 78 signe] af. signe e es V | fort] forts V | e ... gran] om. V 79 sa] om. RV 80 aquest1] 
seguim EPRSVX; U es descuida la titlla d’abreviatura: aqest | de] dequels X 81 entra] af. entra en RSV 
| ·xv·] ·XV·en PV | dia] jorn V | del mes] om. P 82 Del cranch] cranch P; del quart signa que es apellat 
cancer R; del signa del (no es conserva al ms. a: dues o tres unitats d’escriptura il·legibles) cranch Sa 
83 qui] om. RSV | apelat] nomenat V | cranch] cancer R; af. cranch e SX | és2 ... 84 enrera] per aquesta 
raho car lo cranch ha aytal (af. natura e V) proprietat que va enrera RV 84 cranch] crach V | va] seguim 
PRSVX; af. va a EU | tot] af. e tot S | axí] af. enaxi ho RV 85 entra ne] om. RV | ne] e P | en1] per PRS 
86 dentrar] intrar S | en] om. PX | ·xv·] ·XV·en PV | dia] dies X 87 pot] af. pot pus S | entrò] af. entrò 
que PS | tornat ... vengut] alt. vengut e tornat S 88 capricorn] capricornus R; capicorn SV; capicor X | 
puyar] muntar PS 89 Ysidorus] ysodorus PRSVX 90 Del leon] del leyon E; leo P; del quint signa qui 
es appellat leo R; del signa del leo Sa; del laon X 91 quint] sincha S; ·V·en X | senyal] signe PRSV | 
nomenat] appellat PRSVX | per assò] om. S | cor axí] om. X 92 fort] forts V | negú] neguna EPRSVX | 
enaxí] axi X 93 lo ... com] alt. con lo sol S | major ... 94 e] om. V
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95 ardens e pus forts a nosaltres, car lavors som nosaltres
dejús, en dresara del sol. E aquest signa entra en lo ·XII·
dia de juliol.

      de la veRgen

Lo ·VI· signe és apelat vergen per aquesta raon: cor verge
no fructifica, el sol, en semblant guisa, com passa ne
corra davant aquest signe, sostrau a la terra la sua humor
per la calor sua; e per assò, tol-li la virtut, que no pot
fructificar. E aquest signe entra lo ·XVII· dia d’agost.

      del pesayRe

105 Lo ·VII· signe és dit pesayre per aquesta rahon: que axí
com lo pes com és mès en la balansa, dóna son dret al
comprador e al venador, axí mateix fa lo sol com entra ne
corra en aquest signe, cor lavons lo sol fa eguals e pesats
los dies e les nits, e encara los seus torns són egals e
pesats en aquest signe. E sapiats que·l sol entra e corra en

95 car ... 96 sol] interpreteu: ‘car aleshores nosaltres som dessota, en direcció al sol’. 96 dejús] 
corregim la semicorrecció «sus dejus» d’EPRUX, segons l’occità: «quar adoncs em tot dreg de jos» 
(v. 3795). Més difícilment, l’error es podria explicar per una confusió en el mot occità «jos» entre 
la lletra j i s longa que, malgrat haver-se corregit a continuació amb el mot dejús, es va transmetre 
a la majoria de testimonis catalans. | dresara] interpreteu: ‘drecera, dressera’ (‘direcció, línia recta 
cap a un objecte’ DCVB). 97 juliol] a continuació, miniatura dedicada a lleó: P (f. 25vb) i U (f. 
47ra). 99 cor ... 103 fructificar] trobem aquesta mateixa etimologia a Isidor de Sevilla: «Virginis 
etiam signum idcirco intra astra conlocauerunt, propter quod isdem diebus in quibus per eum decu-
rrit, terra exusta solis ardore nihil pariat» (Etym., III, c. LXX, 28); i a Bartomeu l’Anglès: «dicitur 
virgo, quia virgo sterilis est & sine fructu, sic Sol intrans illam partem zodiaci, quæ vocatur virgo, 
suo calore humorem consumit, & sic terram a fructu sterilem facit» (DPR, VIII, c. XV). 102 tol-li 
... 103 fructificar] interpreteu: ‘li treu la virtut de fructificar’. 103 agost] a continuació, miniatura 
dedicada a verge: P (f. 25vb) i U (f. 47rb). 108 cor ... 110 signe] interpreteu: ‘car aleshores el sol fa 
els dies i les nits iguals i pesades, i encara, en aquest signe, les voltes [del sol] són iguals i pesades’. 
| «Libram autem uocauerunt ab aequalitate mensis ipisus» (Etym., III, c. LXX, 29) o «dicitur autem 
hoc signum Libra [...], quia Sol existens in illa parte coeli, quæ dicitur Libra, dies cum noctibus 
similes efficit & æquales, secundum Isidor» (DPR, VIII, c. XVI).

95 nosaltres2] om. P 96 dejús] seguim SV; af. sus dejus EPRUX | en1] a V; om. P | dresara] 
dreçera EPSX; darrera RV | del] lo V | E] om. S | en2] om. VX | ·xii·] ·XII·en PV 97 dia] om. V | de] af. 
del mes de E 98 De ... vergen] del vergen E; verge P; del ·VI· signa qui es virgo R; del signa virgo 
Sa; del verge VX 99 ·vi·] ·VI·en PRSVX | vergen] virgo R; veria S | per ... raon] per ço PRS | cor] com 
PRS | verge] veria S; corr. vergae X 100 el] af. e lo RX | guisa] manera SX | com passa] seguim EPSX; 
om. U | passa ne] om. RV 101 davant] denant P; demunt V | sua] om. E | humor] vigor X 102 la1 ... 
sua] alt. la sua calor RSV | tol-li] alt. li tol SX | la2] af. la la V; af. la sua EPSV 103 entra] af. entra en 
RS | ·xvii·] ·XVII·en P; ·XVIII· R; ·VIII· S; ·XIII·n V 104 Del pesayre] pesayre P; del ·VII· signa 
qui es appellat libra R; del signa del pezayre Sa; del payra V 105 ·vii·] ·VII·en PRSV | dit] appellat 
PRSV | pesayre] libra R | que] car PRSX 106 com2] om. RS | balansa] af. balansa e RS 107 fa] om. 
RV | ne ... 108 corra] om. V 108 en] per PRS | cor] con X | lavons ... sol] alt. lo sol lavors P | lavons ... 
fa] alt. car lo sol fa lavors S | eguals] corr. agals los X | e pesats] om. RV 109 e2] om. PS | e encara] 
om. V | e2 ... 110 signe] om. R | los2 ... torns] en lo seu cos S | seus] om. P | torns] trons V | e3 ... 110 
pesats] om. SV 110 pesats] af. los dies e les nits segons que dit es PS | en1 ... signe] om. PS | aquest 
signe] aquesta figura V | E] om. S | E ... 111 signe] alt. en aquest signa sepiats quel sol entre e corra S
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aquest signe lo ·XVII· dia de setembra.

      del scoRpion

Escorpion és lo ·VIII· signe e aquest nom ha per assò: car
com l’escorpion és fort verinós e fort congoxós, axí

115 mateix com lo sol se baxa e corra en aquest signe e avala,
l’ayre no pren prou bastant calor del sol, quant a nosaltres
qui som sajús, perquè·ns dóna congoxa e lisió a manera
d’escurpí. E aquest signe és verinós e fret e maligne. E en
aquest signe entra lo sol en lo ·XVII· dia de vuytubri.

      del sagetaRi

Lo ·IX· signe és apelat sagetari per aquesta proprietat:
que ha en si mateix moltes sagetes, qui·ns donen moltes
advercitats; cor, com lo sol passa per aquest signe, l’ayre
del cel nos és contrari molt, e per vigor de les planetes

111 setembra] a continuació, miniatura dedicada a libra: P (f. 26ra) i U (f. 47rb). 113 car ... 
118 descurpí] «dicitur autera signum illud Scorpius, quia Scorpius est animal valde pungitiuum 
cum cauda. Similiter Sol existens in illa parte zodiaci, quæ dicitur Scorpius causa est læsionis & 
punctionis corporis humani, quia tunc declinans minus calefacit aera, vude aer distemperatus in 
frigiditate cito læit & pungit corpus, vt dicit Isid.» (DPR, VIII, c. XVII). 114 axí ... 118 descurpí] 
interpreteu: ‘així mateix, quan el sol baixa i corre en aquest signe i descendeix, l’aire no pren 
prou calor del sol, respecte a nosaltres qui som dessota, per això [l’aire] ens dóna congoixa i 
dany a manera d’escorpí’. 117 sajús] segons DCVB, forma composta de ça jus, ‘ací baix’. 119 
vuytubri] o uitubre, ‘octubre’ DCVB. Segons el DECat (s. v. ‘vuit’), les formes antigues uytubri 
o vuytubri procedeixen del mot OCTŌBRĬUS del llatí vulgar, que va substituir la forma clàssica 
OCTŌBER, BRIS. | A continuació, miniatura dedicada a escorpí: P (f. 26ra) i U (f. 47va). 123 
cor ... 126 neus] interpreteu: ‘car, quan el sol passa per aquest signe, l’aire del cel ens és molt 
contrari, i pel vigor dels planetes ens porta, així com sagetes, fred i pluges i neus’. | «Dicitur 
autem Sagittarius istud signum quia sicut Sagittarius emittit sagittas, sic Sol existens in illa parte 
zodiaci ad nos emittit grandines, pluuias atque niues» (DPR, VIII, c. XVIII). 

111 aquest] només es llegeix la primera lletra a[quest] P | signe] af. signa en S | ·xvii·] 
·XVII·en PRV | de] corr. de juyol X | setembra] af. e son los dies e les nits agualls RV 112 Del 
scorpion] escorpio P; del ·VIII· signe qui es appellat scorpion R; del signa del escorpio S; del 
scurpi V; del escorpio X; a partir d’aquí no conservem les rúbriques de la taula, a causa de 
la mala conservació del ms. a 113 Escorpion ... signe] alt. lo ·VIII· signe es (af. appellat RV) 
escorpio PRSVX | ·viii·] ·VIII·en PRSV | e aquest] af. e a aquest S | aquest ... ha] alt. ha aquest 
nom VX | ha… 129 l’] om. R | car] af. car axi EPSX 114 com] om. V | fort1] af. fort e PS | fort2] 
om. V 115 com ... sol] alt. lo sol con SV | se] om. S | e1] ni S | en] per S | e avala] om. V | avala] 
af. avalla en R 116 layre] laer E; om. V; af. ne corre en aquest signe P | quant ... 117 qui] car nos 
V 117 sajús] dejus PRSV | lisió] lesion EPRX; lesit V 118 és] af. es fort V | verinós ... fret] alt. 
ffret e verinos X | maligne] malicios R; mal signa S | E2] om. P | E2 ... 119 sol] entro lo sol en 
aquest signe V | en ... 119 aquest] seguim EPRSX; en a aquest U aquest signe entra lo sol en lo 
·XVII· dia de vuytubri. 119 en] om. PRSVX | ·xvii·] ·XVII·en PV | dia] seguim EPRSX; om. U 
| vuytubri] octubre PRV; octubri S; uytubri X 120 Del sagetari] del sagitari EVX; sagitari P; del 
·IX· signe qui es appellat sagitarius R; del signa sagitari S 121 ·ix·] ·IX·en PRSV | sagetari] sagi-
tarius R 122 mateix] af. car gita RV; af. car a uagades nos dona S 123 advercitats] diversitats S | 
signe] om. V | layre] laer E; ayre V 124 cel] sol R | nos] corr. mes R, nos escrit a la línia superior 
| contrari molt] alt. molt contrari PX | molt] om. V
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125 nos trau, axí com ab sagetes, ab fret e ab pluges e ab
neus. El sol comensa d’entrar en aquest signe lo ·XV· dia
de novembra, e alcunes vegades lo ·XVI· dia.

      del capRicoRn

Lo ·X· signe és apelat capricorn per aquesta raon: cor axí
com a cabra qui volentera serca les altres cabres, tot axí
lo sol, com s’és baxat en aquest signe de capricorn e no
pot pus baix avalar, tantost se’n torna muntan e tornan
tota vegada per los altres signes, là on era vengut, e
comensa de sercar tots los signes. E aquest capricorn del

135 mig loch a atràs à figura de peix, per tal com en la
derreria d’aquest signe deuen esser pluges. Lo sol
comensa d’entrar en aquest signe lo ·XV· dia de deembra
e mantinent lo sol fa son torn e comensa a puyar.

      de l’aquaRi

Aquari és nomenat lo ·XI· signe per aquesta raon: cor lo

127 dia] a continuació, miniatura dedicada a sagitari: P (f. 26rb) i U (f. 47vb). 129 cor ... 133 
signes] «dicitur Capricornus, quia caper est animal cornibus petens superiora [...] & tunc incipit 
ascendere per signa versus arietem et versus cancrem» (DPR, VIII, c. XIX). | cor ... 134 signes] 
interpreteu: ‘car així com la cabra que de bon grat busca les altres cabres, de la mateixa manera el 
sol, quan baixa en aquest signe de capricorn i no pot baixar més avall, tot seguit se’n torna sempre 
muntant i voltant pels altres signes, per allà on havia vingut, i comença a cercar tots els signes’. 
132 muntan ... tornan] llegiu: «muntant i tornant». 134 E ... 136 pluges] «[Isidor fa referència a la 
cabra nodrissa de Júpiter] cuius posteriorem partem corporis in effigiem piscis ideo formauerunt, 
ut pluuias eiusdem temporis designarent, quas solet idem mensis plerumque in extremis habere» 
(Etym., III, c. LXX, 31). 137 deembra] interpreteu: ‘desembre’. 138 e1 ... puyar] interpreteu: ‘i tot 
seguit el sol fa la seva volta i comença a pujar’. | puyar] a continuació, miniatura dedicada a capri-
corn: P (f. 26rb) i U (f. 48ra). 140 cor ... 142 molt] «et ideo tunc dicitur Sol esse in aquario, eo quod 
tunc temporis condensatur aer in aquas multas, & fiunt pluuiæ plus quam in alio tempore, vt dicit 
Isid.» (DPR, VIII, c. XX). Veure la referència (infra) a Etym. III, c. LXX, 32. 

125 axí com] om. V | com] om. R | ab1] a S | sagetes] af. sagetas e R | ab2 ... pluges] alt. ab 
pluges e ab fret E | e1 ... 126 neus] alt. e ab vents e ab pluges S 126 neus] vents PRV | El sol] af. 
e el sol PRSX | dentrar] a entrar EP; intrar SX | ·xv·] ·XV·en P 127 novembra] noembre PRVX | 
alcunes] alcuna S | alcunes vegades] a vegades V | ·xvi·] ·XVI·n VX; ·XV·en P | dia] om. RX 128 
Del capricorn] capricorn P; del ·X· signa qui ha nom capricornus R; del signa del capicorn S; del 
capicorn VX 129 ·x·] ·X·en PSVX | és ... capricorn] es capricorn (capicorn S) e (om. S) es appellat 
axi PS | capricorn] capricornus R; capicorn V | per ... raon] per aquesta propietat que ha en si matex 
R 130 a] la S | qui] om. S | volentera] volenter P; volentes RS | axí] enaxi PS 131 baxat] banyat S | de 
capricorn] om. R | capricorn] capicorn SV | e] om. V 132 pus ... avalar] alt. avelar pus bax X | baix] 
om. S | avalar] af. avallar e V | se] ssen X | se ... muntan] muntar tornesen V | torna] af. torna e R | 
muntan] montant RS | e tornan] om. R | tornan] tornant S 133 tota vegada] om. V | per] af. per tots R 
| altres] om. S | là] af. de la R; af. per la SV | là ... vengut] om. X | era] es RV 134 comensa] comencen 
X | de] a S | los] af. los altres PSV; corr. los altres X | capricorn] capricornus R; capicorn SVX 135 a] 
om. PRSV | atràs] aval R | com] cor E 136 pluges] plugos R | Lo] af. e lo R 137 dentrar] intrar SX; de 
muntar V | ·xv·] ·XV·en PVX 138 son] corr. son cors U | torn] cors P | a puyar] de muntar PS 139 De 
laquari] aquari P; del ·XI· signe qui es appellat aquari R; del signa de laquari S; del equari V; corr. 
del sagitari del aquari X 140 Aquari ... signe] lo ·XI· signe (om. X) es appellat (anomenat X) aquari 
RSX | nomenat] appellat PV | ·xi·] ·XI·en PSVX | signe] seguim EPV; om. U. | cor] com P; om. S | 
lo2 ... 141 com] alt. con lo sol R
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sol, com passa per aquest signe en aquela partida de
l’ayn, gita moltes aygues e plou molt; e per so ha nom
aquari, con gita aqua, qui en romans vol dir aygua. E
sapiats que·l sol entra en aquest signe en lo ·XIII· dia del

145 mes de gener e està en él e passa entrò lo ·XII· dia del
mes de febrer.

      dels pexons

Lo derrer signe és del pexon, so és a dir peixs. E sapiats
que aquests peixs són dos, e per so dien los auctors que
aquest signe ha dobla vigor e ha dues partides: la una
guarda devers occident e l’altra guarda devers aguilon. E
per so són nomenats peixs, car com lo sol passa e corra
per aquest signe plou molt. E encara an nom peixs per ço
cor naturalment los peixs, per lur natura, s’ajusten per

155 engenrar e per multiplicar en aquel temps que·l sol està
en aquest signe. En lo dit signe qui ha nom peix entra lo
sol lo ·XII· dia de febrer e aquí fa son primer torn.
Depuys que·l sol és entrat en alcun d’aquests
signes, en aquel està tant longament entrò que ven e entra

143 romans] ‘llengua romànica’. 146 febrer] a continuació, miniatura dedicada a aquari: P 
(f. 26va) i U (f. 48ra). 147 pexons] interpreteu: ‘peixos’. El DECat, s. v. ‘peix’, indica que aquest 
mot prové de la forma preliterària francesa peis que va ser reemplaçada per un antic diminutiu 
peisson, poissons que també apareix en una part de l’occità, peisson (antic), peissoun i que, antiga-
ment, s’estengué a alguns parlars catalans, sobretot del Rosselló. Tanmateix, cal senyalar que, en 
ser una traducció de l’occità al català, hi ha la possibilitat que es tracti d’un occitanisme i no tant 
d’una particularitat dialectal del traductor anònim. 150 la ... 151 aguilon] és força comú dintre de la 
iconografia d’aquest signe de l’horòscop representar els peixos mirant a Occident i a Orient (veg. 
Carlos Miranda García, op. cit., 2001, vol. I, p. 372). 151 aguilon] interpreteu: «aquiló» (‘vent 
del nord i aquest punt cardinal mateix’ Faraudo). | E ... 153 molt] «porro Aquarium et Piscem ab 
imbribus temporum uocauerunt, quod hieme, quando in his signis sol uehitur, maiores pluuiae pro-
funduntur» (Etym., III, c. LXX, 32). 153 E ... 156 signe1] «dicitur autem signum istud piscium, eo 
quod tunc temporis fit generatio piscium» (DPR, VIII, c. XXI). 157 torn] a continuació, miniatura 
dedicada a peixos: U (f. 48rb). 158 Depuys ... 160 aprés] interpreteu: ‘després que el sol ha entrat en 
algun d’aquests signes, en aquell està tan llargament fins que ve i entra en aquell qui està darrera’. 

141 per] en P | signe] af. signa es RV | de ... 142 layn] que lany R; om. V 142 gita] af. que lar gita 
V | ha] af. ha ha V 143 con ... aqua] om. P | gita aqua] plou R | aqua] aygua S | qui] con S | en romans] 
om. R | E ... 144 que·l] om. V 144 en2] om. ERSVX | ·xiii·] ·XIII·en PV; ·XIIII· S | del ... 145 mes] 
om. X 145 e1 ... él] om. V | él] aquell P | entrò] entre P; destro X; om. RV | lo] al PS | ·xii·] ·XII·en P 
| del ... 146 mes] om. EPSX 147 Dels pexons] dels pexons derrer signe E; piscis P; del darrer signa 
qui es appellat dos peys R; dels signas dels peys S; del pex V 148 Lo] af. lo ·XII·n signa e S | derrer] 
af. so es lo ·XII·e cigne X | signe] om. P | és1 ... pexon] es apelat (af. dells RV) pexon (peys R; 
pexons V) ERV | del] de P; om. S | pexon] pex S; pexons P | so ... peixs] om. SV | peixs] pex RX 149 
peixs] pexons V | dos] om. V | auctors] actors EPRSVX 151 occident] orient V | e] om. X | guarda2] 
om. PSV | aguilon] aquilon PSR 152 peixs] pexos V | com] om. P | corra] torna R 153 E] om. R | E ... 
ço] om. V | an] ha P 154 cor] com RSX; perque V | per1 ... natura] om. V 155 e ... 156 signe1] om. V 
156 En] af. e en P | En ... dit] e lo (el V) dit RV | qui] que P | peix] pexon X; peys EP | lo2 ... 157 sol] 
om. R 157 lo] af. en lo PRS | torn] a continuació, apareix una rúbrica de nou capítol: Veges con es 
del sol regarda ben E; En qual jorn del any lo sol entre en cascu dels damunt dits signes R 158 és 
entrat] esta X | en ... daquests] en aquests (equest X) RX | alcun] alguns SV 159 signes] signa S | en] 
af. e en V | en ... està] alt. esta an equel X | aquel] aquells R | tant] om. RV | ven] ve PRSV
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en aquel qui és aprés, mas no creats que jamés lo sol
puyg el sercla del zodíacus. Mas, rodan dejús, él revirona
tots los signes.

taula peR sabeR en qual joRn de l’ayn lo sol entRa 
en cascun dels signes

165 Cranch e capricorn, cascun d’aquests fa que·l sol no va
pus avant: car lo cranch és el pus alt en què lo sol pot
muntar e·l capricorn és lo pus baix en què lo sol pot
avalar; perquè lo sol no pot muntar més avant del cranch
ne pot pus avant avalar del capricorn, e axí él posa son
estant e son córs de la un d’aquests entrò en l’altre. En lo
cranch se fa l’estiu e l’ivern se fa en lo capricorn, perquè
lo cranch fa los dies majors per so com és pus alt, e·l
capricorn fa los dies menors per so com és pus baix. Mas
l’areth e·l pesayre fan los dies e les nits egualment, cor

175 són aytant luyn de l’artich, qui és la un pilar del
fermament, com de l’artèntich, qui és l’altre pilar. E per
aquesta rahon aquests ·IIII· signes desús dits són apelats
·IIII· signes cardenals —cardenal vol aytant dir que, axí

161 rodan] llegiu: «rodant». 164 signes] a continuació, miniatura dedicada a la «Taula per 
saber en qual jorn de l’ayn lo sol entra en cascun dels signes»: U (f. 48v). 169 e ... 170 altre] in-
terpreteu: ‘i així ell [el sol] posa la seva estància i el seu curs d’un d’aquests [signes] fins l’altre’; 
és a dir, Matfre Ermengaud està indicant que el sol fa el seu recorregut entre el signe de cranc i 
de capricorn. 170 estant] occitanisme, ‘estància, parada, residència’ (estanc, ‘Aufenthalt’ SW). 
176 fermament] interpreteu: ‘firmament’. | lartèntich] interpreteu: ‘l’antàrtic’. 178 cardenals] 
interpreteu: ‘cardinals’. El text entre guions que apareix a continuació, és un afegit de la versió 
catalana al bell mig de la frase principal. Llegiu: «són apelats ·IIII· signes cardenals segons la 
sciència natural». 

160 és] ve RSV | que ... sol] alt. que lo sol james PS; alt. james que lo sol X 161 del] de RV | 
rodan] roda S; roman RV | él] en R | revirona] ravironant RV; af. e revirona S 162 los] lo E | sig-
nes] af. demont dits E 163 Taula ... 164 signes] del cranch e de les altres segetes P; Aci tracta de 
la taula del cors del sol R; En qual temps del any lo sol entra en cascuna (en qual… en cascuna] 
no es conserven unes 15-20 unitats d’escriptura del ms. a) caza dels signes Sa; omet la rúbrica 
V; taula per saber en qual jorn de lany lo sol entra en cascun dels signes X 165 capricorn] capi-
corn SV 166 car] af. car pus V | és] om. V 167 e·l capricorn] e capricorn R | capricorn] capicorn 
SV; capicor X 168 avalar] devallar PS | no ... avant] alt. no pot mes avant (om. R) muntar RV | no 
... cranch] om. X 169 avant] om. RVX | avant avalar] avall devallar P | avalar] devellar S; avall 
V | capricorn] capicorn SV; capricor X 170 estant] estatge P; estament S | e] en E | de la] del ER 
| entrò] tro VX; om. P | en] a SV | En] e S 171 lo] om. R | capricorn] capicorn SV 172 pus] mes R 
173 capricorn] capicorn SV | baix] om. R 174 lareth] lo arech P; larech X; aries R | e·l pesayre] 
e lo pex R | fan] fans S | egualment] aguals RSV | cor] per so (om. V) con SV 176 com] e S | de 
lartèntich] del cartentich V | és] af. es en P | per] om. R 177 desús] damunt PS 178 ·iiii·] om. V | 
cardenal] cardinals V; af. car cardenal P | cardenal vol] qui vol R | que] cor X; om. 
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30 I. CapdevIla arrIzabalaga

com la porta està e roda en la cardalinera, lo sol està e
roda en aquests ·IIII· signes— segons la sciència natural.
Dels signes, vuyl que sapiats que, en les proprietats
que éls an, fan ·IIII· terns: areth, leon e sagetari són un
tern, e són de calor seca; taur e vergen e escorpion són
altre tern, e són frets e sechs; los dos frares, el pesayra e
l’aquari són altre tern, e són calts e humits; cranch e
escorpion e·ls peixs són altre tern, e són humorens e ab
fredor.

Recibido: 24/02/2015
Aceptado: 10/07/2015

179 cardalinera] al DECat (s. v. ‘cardenal’), es recull el mot cardenil (cardanil R) com a 
substantiu emprat per Ramon Llull amb el sentit de ‘golfo, polleguera’. Unes línies més avall, es 
cita aquest passatge del Breviari d’amor (concretament, els mss. ES conservats a la Bibliothèque 
nationale de France) com a testimoni de la forma derivada de cardenil: «*cardenilera, metatitzat 
en +cardalinera ‘polleguera’ (¿o potser un galze pel qual llisa una rodeta del pern o golfo?)». 
180 cardenal... 164 signes] interpreteu: ‘cardinal vol dir que així com la porta està i roda en la 
polleguera, el sol està i roda en aquests quatre signes’. L’afegit de la traducció catalana reprèn 
la mateixa imatge que el poema didàctic De quatre vertutz cardinals de Daude de Pradas: «Car-
denals ven de cardian, | et en grezesc val aizo tan | com pezillars en nostra lenga; | per zo par be 
que d’aqui venga. | Pezillars es zo que la porta | sus el lundar sufre e porta, | clauzen et ubren la 
sosten, | e torneyan son luec reten» (BEdT 124.II, vv. 143-150, a partir de l’edició de Peter T. 
Ricketts, «Le roman de Daude de Pradas sur les quatre vertus cardinales», La France Latine, 
134 (2002), pp. 131-138). 182 terns] ‘conjunt de tres persones o de tres coses de la mateixa 
espècie’ DCVB. 183 escorpion] a la traducció catalana es recull dues vegades el signe d’escorpí 
(supra, l. 170). L’original occità llegeix: «Taurs, Verges e Capricornus | son freg e sec, sens 
dubtansa» (vv. 3937-3938) i «Crancz, Escorpios e Peicho, | [...] son humoros et ab frejor» (vv. 
3941 i 3943). Els testimonis RV intenten solucionar el problema de transmissió i modifiquen 
el segon tern de manera errònia: «cranch e capricornus el (els V) pexs» RV. 187 fredor] aquí 
finalitza el text dedicat al passatge dels signes del zodíac. El manuscrit P presenta, tot seguit, la 
miniatura dedicada a peixos (f. 26vb) i la miniatura dedicada a «Taula per saber en quals jorns 
de lany lo sol entra en cascu dels signes» (f. 27r). Finalment, conclou la rúbrica i la miniatura de 
la «Taula del cors del soleyl» U (f. 49rb; miniatura a f. 49v); «Taula del cors del sol» P (f. 27v); 
«Taula del torn del soleyl ver» E (f. 36rb, om. miniatura). 185 calts] ‘calents’. 186 humorens] 
interpreteu: ‘amb humors’.

179 està1 ... roda] rodona V | la cardalinera] lo cardanil R | cardalinera] cardenalera V; 
polleguera PS; corr. cardinal cardalinera U | lo sol] af. axi lo sol RV 181 Dels] del V; dequetz 
X 182 terns] torns PRV | areth] arech PX; aries R | areth ... sagetari] alt. leo sagitari aret S | e] 
el V; om. EX | sagetari] sagitarius R | són] fan R; fa V 183 tern] torn PRV | taur] af. e lo thaurus 
(taur V) RV | e2] om. EP | vergen] virgo R; veria S | escorpion] af. e lo escurpi V 184 altre] af. 
laltre ERV | tern] torn PRV | los] af. e los R | el] om. R | pesayra] libra R | e3 ... 185 laquari] lacari 
X; aquarius R 185 altre] af. laltra RV | tern] torn PRV 186 escorpion] capricornus (capicorn V) 
RV | e·ls peixs] el pexs R; e el pex P; e pex S | són1] fan V | tern] torn PRV | humorens] corr. 
umurenetz X | e2] om. ERVX
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31Edició crítica d’un fragmEnt dE la traducció catalana mEdiEval...

d c

«DELS ·xii· SIGNES DEL CEL E DE LA NATURA DE 
CASCUNS». EDICIÓ CRÍTICA D’UN FRAGMENT 
DE LA TRADUCCIÓ CATALANA MEDIEVAL DEL 

BREVIARI D’AMOR DE MATFRE ERMENGAUD

ResuM: En aquest treball es presenta l’edició inèdita del fragment dedicat 
als dotze signes del zodíac de la traducció catalana medieval de l’obra di-
dàctico-enciclopèdica Breviari d’amor de Matfre Ermengaud.

paRaules clau: Matfre Ermengaud, Breviari d’amor, traducció catalana 
medieval, signes del zodíac, literatura didàctico-enciclopèdica.

«DELS ·XII· SIGNES DEL CEL E DE LA NATURA DE 
CASCUNS». CRITICAL EDITION OF A FRAGMENT 
OF THE CATALAN MEDIEVAL TRANSLATION OF 

MATFRE ERMENGAUD’S BREVIARI D’AMOR

abstRact: This article presents the unpublished edition of the section devo-
ted to the twelve signs of the Zodiac in the Catalan medieval translation of 
the didactic and encyclopaedic work Breviari d’amor of Matfre Ermengaud.

KeywoRds: Matfre Ermengaud, Breviari d’amor, Catalan Medieval transla-
tion, Signs of the Zodiac, Didactic and Encyclopaedic Literature.




