
U N GOIG CÁTALA INÉDIT DE FINALS DEL S. XV O INICIS 
DEL S. XVL VERGE, BENEIT FO 

G E M M A A V E N O Z A 

Universidade de Santiago de Compostela 

No és el primer cop que els fuUs sobrers d'un manuscrit de la 
Crónica de Bernat Desclot s'aprofiten per copiar poemes catalans. 
No fa gaire temps que Stefano Asperti publica un bell goig trecen-
tista extret del Ms. 486 de la Biblioteca de Catalunya ^ El text 
que presentero pertany ais fons de la mateixa Biblioteca, al Ms. 
241. Al final d'aquest volum una má catalana aprofitá alguns folis 
d'un quadern afegit en el moment de relligar per transcriure tres 
poemes, a tall de petit cangoner. El primer d'ells, Verge, benéit 
fo, és en cátala, mentre que els altres dos son castellans. 

Com a nexe d'unió entre tots tres tenim, en primer Uoc, la te
mática religiosa: la deis dos primers, específicament mariana, men
tre que el darrer s'ocupa de la historia de sant Jaume de Galicia. 
No responen, pero, a un mateix tipus d'esquema métric i només 
podem pensar que fou el tema del poema cátala —els goigs de la 
Mare de Déu— el que va «atreure» la presencia del primer deis 

' S. Asperti, «Un goig trecentesco inédito», Románica Vulgaría Quademi, 12 
= Studi Catalani e Provenzali, 12 (1990), pp. 67-112. «Verge gran alegria avem 
per vostramor» segueix a un altre goig, aquest conegut ja de fa temps: «Flor de 
lir e de gag e d'alegransa», citat i en part transcrit per Milái Fontanals a Poetas 
catalanes del siglo XIV, p. 307, al temps que donava noticia de l'existéncia de «Ver-
ge alegria...». En 1925 V. Serra i Boldú reproduí sencer «Flor de lir...» al Llibre 
d'or del Rosan a Catalunya, p. 169, i com a mostra del mes antic goig conegut 
el cita A. Pagés a «La 'dansa' proveníale et les 'goigs' en Catalogne», en VHome-
natge a J. Rubio i Balaguer, I, 1936, p. 217. En canvi, «Verge gran alegria avem 
per vostramor» i el fragment que comenta «Santa Verge María...» no reberen l'atenció 
que mereixien fins a l'aparició de l'estudi d'Asperti. 

Revista de Literatura Medieval, V, 1993, pp. 37-46. 
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poemes castellans, que s'ocupa del segon goig terrenal de la Mare 
de Déu: la Nativitat, i que és una cangó nadalenca amb una música 
molt coneguda a fináis s. XVI inicis s. XVII .̂ No resulta senzill 
explicar la presencia del poema dedicat a sant Jaume, pero podem 
recordar que els goigs a la Mare de Déu, concretament la Bailada 
deis Goyts de Nostra Dona a ball redon, del Llibre Vermell de Mont
serrat, foren deis cants mes populars entre els romeus que visitaven 
Montserrat i per a molts el pelerinatge no acabava al Monestir, 
sino que seguia després vers Compostel.la '. El món de l'Apóstol 
no quedava tant llunyá del deis cants marians catalans '*, i també 
el cuite a sant Jaume s'introduí en la pietat popular sota la forma 
del goig: Dom Cipria M. Baraut en cita dos on l'Apóstol és el 
protagonista ' . 

La can?ó catalana no és pas una versió d'un poema castellá * 
sino una pega original, que no figura al Repertori de Massó .̂ El 
poema, pero, no és del tot desconegut; al Cangoner de Nadal, Ma-

^ A les maytines era composició en heptasíl.labs, respon a un esquema métric 
ABAB / / cdcd / deea (1x4 + 3x8 + 4+1x8), mentre que els pentasíl.labs de Sen-
yor sent tiago es distribueixen ABAB / / cdcd / deeb (1x4 + 5x8). Ambdues com-
posicions son assonants i la primera presenta mes irregularitats métriques que la 
segona. La música de A los maitines era fou molt popular, ja que al Cancionero 
para cantar la noche de Navidad y las fiestas de Pascua (Alcalá de Henares, Juan 
Gracián, 1603), de Francisco de Ocaña, trobem un poema a la rúbrica del qual 
se'ns diu que es cantava «al tono de A los maitines era». Vegeu-ne l'edició i estudi 
a G. Avenoza i M. Calderón, «Dos villancicos inéditos: A les maytines era y Senyor 
Sent tiago», Anuari de Filología. Filología Románica, XIV (1991), pp. 36-7. 

' «Les moines, de tout temps, se sont montrés soucieux de flatter les goüts des 
pélerins qui fréquentaient leurs sanctuaires; cherchant á les distraire tout en les édi-
fiant, ils n'hésitaient pas á les faire chanter et méme á les faire danser», P. Le 
Gentil, La poésie lyrlque espagnole et portugalse a la fin du Moyen Age, París, 
1981 [Rennes, 1949-1953], vol. I, p. 304. 

•* A inicis s. XIV Vicent Ferrer predica a la basílica compostel.lana i deis prodi-
gis queda memoria pels creuers que s'aixecaren seguint el seu consell; al s. XVI 
van disminuir les peregrinacions, pexó eren intenses a fináis s. XV i al patrocini 
de l'Apóstol s'tribuí la caiguda de Granada en 1482. Vegen L. Huidobro, Las pere
grinaciones jacobeas, Madrid, 1950-51, vol. II, p. 370 especialment. 

' Ib. vol, III, p. 550-1, es tracta, pero de peces tardanes, una d'elles del s. XVIII. 
' Ni a B. Dutton, Catálogo-índice de la poesía cancioneril del s. XV, Madison 

1984, ni a A. Sánchez Romeralo, El villancico, Madrid 1969, ni a Alín, Cancionero 
español de tipo tradicional, Madrid 1968, ni a M. Frenck, Corpus de la antigua ' 
lírica popular, Madrid 1987, no apareix cap poema que s'hi assembli, i la versifica
do vincula el poema clarament amb la tradició poética catalana. 

' J. Massó, Repertori de l'antiga literatura catalana. I. La poesía, Barcelona 
1909; tampoc l'esmenta P. Bohigas a la seva «Petita contribució a l'inventari d'obres 
catalanes de pietat popular anteriors al s. XIX», Analecta Sacra Tarraconensia, 18 
(1955), pp. 355-68. 
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riá Aguiló ' en publica una versió mes breu, que fou reproduida 
per Josep Romeu i Figueras, qui parlava de l'aire popular d'aquests 
versos i els considerava un fragment d'uns goigs marians. El text 
li suggeria que «la intenció del poeta hagi estat d'alternar, en una 
sola composició uns goigs a la Verge (estr. I, III) i una can?ó nada-
lenca de tipus tradicional (estr. II, IV)» ' . 

VII 

I Verge, gran alegría 
fon la nit de Nadal, 
com vos, santa Maria, 
parist sens negun mal. 

II Pastors e pastores, 5 
com saben acó, 
—Gloria a Déu— diuen. 
—Anem adorar-ló.— 

III Verge, gran alegría 
fon deis Reys de Orient 10 
que.ls aparech e.ls guia 
Téstela verament. 

IV L'estel no s'atura 
fins qu.en Bethlem fó 
De or, ensens e mirra 15 
fan auferació '". 

Aquesta versió ens será molt útil per establir relacions amb el 
text del Ms. 241 de la Biblioteca de Catalunya aquí presentat, que 
té una estructura formal ajustada a l'estrofisme deis goigs. Oferim 
en primer lloc la transcripció paleográfica del text del Ms. 241, se
guida per un estudi i un intent d'edició crítica. 

[Fol. 199va] 
Verge ten bene/t fo 
lo vespre x lo die 
de le jncarnatio 

' Cangoner de les óbreles en noslra llengua malerna mes divulgades durant los 
segles XIV, XV i XVI recollit e ordena! per Marian Aguilo y Fuster, Barcelona 
1900. Col.lecció comentada el 1873, on no s'indiquen les fonts concretes per a cada 
composició. Aquest poema és el VIH del «Cangoner de Nadal» i es troba al f. 
S5v —citem de l'exemplar de la Biblioteca de Catalunya, foliat a má, ja que el 
volum no té paginació—, i es copia sota la rúbrica 'Altra can?ó', distribuint els 
16 versos en dues estrofes, en lloc de les quatre de l'edició de J. Romeu Figueras. 

' Can(ons nadalenques del segte XV, Barcelona 1948, pp. 178-9, pega VII de 
l'apindix, que l'editor considera no anterior a la primera meitat del segle XVI. 

'" Ib. 
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.C. 
Verge ten gran alegría 
fonch la nit de nadal 
com vos verge maria 
parís sens ningún mal 
los pastorels hí foren 
dígueren aso 
gloria deu sia 
anem adorarlo 

.C. 
Verge gran alegría 
fon deis reys de orient 
quels aperex vna estela 
quals guía verement 
gran presentaría fo 
hor et ensens he mira 
fonch la anferasío 

.C. 
Verge gra/i elegria 
fonch del anyel pasqual 
fonch ferít de lansa 
resussita sens mal 
[L]o " yorn de pasquo fo 

[Fol. 199"'] 
Verge ten beyt fo 
lo ves pre délo día '̂  

A perco a Maria 
en lort de Jeríco 

C 
Verge gra/i alegría 
fonch voííre pugement 
dangels acompanyade 
de apostols verement 
nosíre senyor hí era 
dix veni'u mará mía 
coronar vose yo 

.C. 
/Verge/ 

" Un forat al paper no ens permet llegir la primera lletra del vers. 
'̂  Aquests dos versos foren afegits posteriorment amb lletra i tinta diferents 

de la del text. 



UN GOIG CÁTALA INÉDIT 41 

Com avanfávem en un treball anterior és probable que la copia 
d'aquests textos no s'allunyi massa de les altres anotacions presents 
a les guardes del volum i seria possible datar-la ais darrers anys 
del segle XV —1493 a quo— o inicis del segle XVI '^. 

L'estrofisme del poema (3 + 1 x 8 + 3 x 7) es basteix de versos he-
xasíl.labs, pero també compta amb alguns heptasíl.labs (vv. 1, 4, 
14 i 16) ''' i pentasíl.labs (vv. 9, 10 i 21), alguns esmenables en 
versos de 6 sil.labes; 1'esquema de les rimes és: 

AB'A // b'cb'cdAB'A // b'efeAB'A // b'cgcAB'A // b'egeiB'A 

Malgrat la seva irregularitat, l'estructura respon a una entrada 
de 3 versos, les rimes deis quals —AB'A— es repeteixen ais tres 
versos fináis de cada estrofa '̂  com a tornada '*. El primer vers, 
igual per a totes les estrofes, funciona com refrany; rima amb el 
segon de l'entrada i a la primera estrofa també amb el tercer, men-
tre que l'estructura de les altres evidencia que es tracta de 4 versos 
que rimen els parells a la primera part de la cobla, per completar-la 
amb les tres rimes que provenen de l'endrefa. 

Els versos 1 i 3 de la primera cobla podrien rimar per atzar, 
pero algunes correccions que suggerim, seguint en un cas l'altre 
text publicat i en els altres per conjectura, ens permetrien resumir 
les rimes en un esquema únic per a totes les cobles —Uevat de la 
primera, que té un vers sobrer— i que seria equivalent a: 

b'cb'cAB'A 

És a dir, rimarien els vv. 1 i 3 amb el segon de l'entrada, els vv. 
2 i 4 introduirien una rima nova i els tres darrers reproduirien les 
rimes de l'entrada. 

Comentan a banda mereix la repetido del vers «Verge, gran 
alegría» a I'inici de cada cobla. Aquesta técnica que Higa les cobles 

" Vid. G. Avenoza - M. Calderón, ob. cit., pp. 36 i 39 especialment. 
'̂  Donem l'ordre deis versos sense comptar els 2 intercaláis a I'inici de la segona 

columna. 
" El vers antepenúltim sembla errar el mot rima, fo peí mot era, que introdueix 

una rima nova. Una correcció senzilla retorna ais tres darrers versos Uur funció 
de respost. 

" Aquests reposts de tres versos son —segons A. Serra i Baldó i Rossend Llatas— 
influencia del villancico castellá: «poc usats pels nostres poetes, foren admesos en 
la literatura catalana principalment per imitació de les composicions castellanes», 
vegeu Resum de poética catalana. Métrica i versificado, Barcelona, 1932, p. 115. 
Al Repertori métric de la poesía catalana medieval de J. Parramon (Barcelona, 1992), 
p. 93 fígura resquema d'un goig molt semblant métricament al nostre: «Alégron-se 
li pecador» está format, pero, per estrofes de 8 versos: (3) 21 v 8 a b'a b' c a 
b c 8 6' 8 6' 8 8 6' 8 (esquema 114:1]. 
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entre si i amb l'estrofa (v. 1 «Verge, tan beneit fo») es troba sovint 
en composicions de carácter molt primitiu arreu la Romanía " . 

Els versos «Verge ten beyt fo / lo vespre de lo dia» afegits al 
capdamunt de la segona columna, poden ésser tant una prova de 
ploma com l'intent d'un lector per completar el poema, bé per con
siderar que l'estrofa que comen?ava la columna era incompleta, bé 
per voler afegir els versos de 1'entrada que el cor cantaria al final 
de cada estrofa. 

El fet que la primera cobla tingui 8 versos i que barregi el tema 
del Naixement amb el de l'adoració deis pastors té almenys dues 
explicacions possibles: a) que estem davant d'una llacuna, amb 
l'omissió deis 3 darrers versos de la primera cobla i deis 3 primers 
de la que seria una altra estrofa; b) davant del text editat per Ro-
meu Figueras, podríem suposar que al poema original els versos 
«Los pastorels hi foren / digueren asó» es fondrien en un de sol " . 
Ara bé, sovint es reserva a cada goig una estrofa, així que el text 
complet deuria respondre amb mes probabilitat a la primera de les 
solucions proposades ' ' . 

El tema del poema son els goigs terrenals de la Mare de Déu: 
el Naixement amb l'adoració deis pastors, l'Adoració deis Reis, la 
Resurrecció, l'Ascensió i la Coronació de Maria. Manquen l'Anun-
ciació —el primer deis set goigs que usualment apareixen a les com
posicions marianes— l'Ascensió de Jesucrist i la baixada de l'Espe-
rit Sant el dia de Pentecostés, perqué la composició no ens ha arri-
bat completa tampoc en aquesta copia. No és lloc d'insistir en la 
presencia de les composicions marianes dins la lírica popular romá
nica, del s. XIII endavant. Els goigs marians han estat ámpliament 
estudiats, tant des del punt de vista formal i de les seves relacions 
amb la dansa proven^al que els serveíx de base ^°, com per la seva 
relació amb certes formes de la pietat popular, cas de la devoció 
a la Mare de Déu del Roser ^', 

" Vegeu V. Beltran, «La balada provenzal en la poesía gallego-portuguesa» en 
La lengua y la literatura en tiempos de Alfonso X (Actas del Congreso Internacio
nal, Murcia, 5-10 de marzo de 1984), Murcia, 1985, esp. pp. 86-9. 

" Per exemple: «Digueren los pastors:», 
" Vid. P. Le Gentil, ob. cit., vol. I, p. 299. 
^° A. Pagés, ob. cit., i el treball d'A. Serra i Baldó, «Els goigs de la Verge 

Maria en l'antiga poesia catalana», en Homenatge a A. Rubio i Lluch, vol. 3, Bar
celona, 1936, pp. 367-86. 

'̂ Vegeu especialment tres treballs publicáis el 1955 al volum 28 de VAnalecta 
Sacra Tarraconensia: el de F. Baldelló, «Los 'goigs de la Mare de Déu'», esp. pp. 
184-5, on comenta el nombre original de 'goigs', el seu origen a les proses litúrgi-
ques i la seva extensió per Ierres catalanes, convertits en «cantos populares usados 
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En un treball anterior ens ocupárem d'alguns aspectes lingüístics 
comuns ais tres poemes deis fuUs de guarda ^̂ . Indicávem com era 
general la confusió de les /a/ i /e / átones, en posicions pretónica 
i postónica. Un copista d'origen cátala occidental escriu en castellá: 
segrade, ere, salvedor, etc. i en cátala: ten (vv. 1, 4, 24), die (v. 
2), le (v. 3), elegria (v. 19), pugement (v. 29), acompanyade (v. 
30), veremént (v. 15, 31), aperex (v. 14) i aperco (v. 27), i només 
confon /a/ per /e / en dues ocasions: mará (v. 33) i en la contracció 
quals (= que els) (v. 15). 

La hipótesi d'un copista occidental pot trobar suport també en 
algunes formes del léxic, com la presencia deis mots anferasio i 
pasquo, documentáis al domini occidental del cátala. Coromines 
cita la forma ofergó ^^, que podríem considerar equivalent a anfe
rasio, documentada en textos del s. XIV i XV, i encara viva a la 
comarca de Cardener-Solsona. També formes amb au- com auferta 
que apareixen al Capcir, i variants com ouferir, auferir, i onferta, 
presents totes elles a documents de la comarca del Cardener-Solsona 
(al text editat per M. Aguiló, procedent de Mallorca, probablement, 
la forma era auferació) ̂ , El mot pasquo és propi de la zona de 
Pobla de Segur i de la de Sarradell, mentre que si fos un error 
per /pásko/ estaríem davant d'una forma mallorquína ^'. Estela 
(v. 14) juntament amb estel i pastorell (v. 8) amb pastor apareixen 
al Vocabulari mallorquí de Molí *̂. 

Les formes verbals fon i fonch son formes antigües de la flexió 
verbal á'ésser que es mantenen en la flexió dialectal: fon (valencia) 
i fonch (balearle) ^̂ . 

En un principi ens inclinárem a pensar que es tractava d'una 
transcripció d'un text escoltat temps abans i no d'una copia directa 

en las funciones extralitúrgicas (...) alternando con el rezo de devociones marianas 
populares»; el d'A. Llorens, «Els goigs de la Mare de Déu en l'antiga liturgia catala
na», pp. 127-32, qui edita un text Uatí i a la p. 132 resum l'evolució i difusió d'aquestes 
composicions que penetrarien a Catalunya ab el «Gaude Virgo Mater Christi» i 
s'estendrien al temps que la devoció a la Mare de Déu del Roser, especialment a 
Mallorca al s. XVIII; finalment vegeu l'assaig d'A. Caimari «L'antiga pietat popu
lar entorn de Nadal», esp. pp. 221-2. 

" G. Avenoza - M. Calderón, ob. cit., pp. 36-9. 
" També a Antoni M. Alcover - F. de B. Molí, Diccionarí catalá-valenciá-balear, 

Palma, 1968 (10 vols.), VII, p. 866. 
" J. Coromines, Diccionarí etimoidgic i complementan de la llengua catalana, 

vol. VI, p. 778 especialment. 
" Alcover, ob. cit., VII, p. 287. 
^' F. de B. Molí, Vocabularí mallortjuí-castelld, Mallorca, 1965, p. 129 i 230 

respectivament. 
" Alcover, ob. cit., V, p. 488. 
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d'un text escrit, pero dues de les formes del text, aparentment erra-
des de copista, ens fan inclinar-nos per considerar-lo una copia d'un 
altre escrit. Aquests mots son presentaría i aperco. 

Presentaría és un sinónim d'oferta, i la forma que cita Alcover 
és presentalla, esmentant-ne variants com preséntala a Mallorca *̂. 
Presentarla s'explica fácilment per un error a la copia. 

Aperco és una forma molt estranya deis verbs aparélxer o apa-
rer; un amb conjugado incoativa i l'altre pura, compartien el signi-
ficat «posar-se en presencia d'algú, deixar-se veure» ^'. Pocs versos 
abans (v. 14) trobem la forma aperer, que hem citat com un deis 
exemples de confusió vocálica en posició átona, confusió present 
també a aperco. 

Aparélxer i aparer donarien formes del perfet molt diferents a 
la del text: aparesqué o aparegué, respectivament. En canvi la pre
sencia d'aperco / apergó no s'explica des de cap llengua, ja que 
no sembla probable la influencia del castellá apareció, en conflicte 
amb aparee per donar com a resultat apergó. A 1'aragonés antic 
era possible trobar la tercera persona del perfet amb -lé o -ló (An-
só, Martillué), pero no una forma amb -o. Aparéele / apareció 
(coincidint aquesta amb la castellana) no explicarien tampoc aper
gó '". D'altra banda, cap de les formes del léxic que hem citat apa-
reix documentada a la zona aragonesa ^'. 

Tampoc s'explicaria per la procedencia balear, si bé Molí parla 
de l'accentuació deis pronoms personeds enclítics, que donen for
mes com provar-hó, anar-hí, etc. '^, no creiem possible que la cons-
trucció original del vers incluís pronoms -ho o -lo. Les frases «aparec-
ho a Maria» «aparec-lo a Maria» no tindrien sentit. Si el poema 
fos copiat, podria tractar-se d'una mala transcripció d'aparec, on 
-ec s'ha confós per -co, error bastant fácil de cometre en una copia, 
pero no pas en una transcripció d'un text escoltat oralment. Amb 
totes les reserves possibles proposem aquesta correcció per ésser la 

^' Alcover, ob. cit., VI, pp. 854-5 i F. de B. Molí, Vocabulari maltorquí-castellá, 
p. 248. 

^' En la llengua predomina avui la forma incoativa, mentre que aparer ha que-
dat prácticament elimina! (Alcover, I, pp. 743-5). 

'" M. Alvar, El dialecto aragonés, Madrid, 1953, p. 233 i ss. A la valí de Bielsa 
es documenta també un perfet en -ió, vid. A. Badia i Margarit, El habla del Valle 
de Bielsa, Barcelona, 1950, p. 119. A l'Alta Ribagorza només existeix la forma 
perifrástica del perfet (G. Haensch, Las hablas de la alta Ribagorza. Pirineo arago
nés, Saragossa, 1960, p. 113). 

'̂ No apareixen ais glossaris deis treballs citats ni tampoc al Diccionario arago
nés de Rafael Andolz, Saragossa, 1977. 

" F. de B. Molí, El parlar de Mallorca, Barcelona, 1980, pp. 45-6. 
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solució que menys altera el text. Un text que, peí que sembla, és 
la transcripció d'un poema amb formes dialectals própies de les 
Ules feta per un copista d'origen cátala occidental. 

Per cloure aquest breu estudi oferim el nostre intent d'edició 
crítica del text. Puntuem, regularitzem l'ús de majúscules/ minús-
cules, resolem la nota tironiana com e, per coherencia amb les solu-
cions del text i unifiquem les grafies i/y/j i u/\/b; esmenem algu-
nes errades pero no modifiquem el vers sobrer de la primera estro
fa. A l'aparat crític assenyalem algunes correccions que limitarien 
les irregularitats métriques, tot i que sembla difícil presentar una 
estructura completament regular, bastida completament per hexa-
síl.labs. De fet, la irregularitat métrica podría ésser un recurs 
popularitzant '^. 

Verge, beneit fo 
lo vespre e lo día 
de la incarnació. 

I 

Verge, gran alegría 
fonch la nit de Nadal, 5 
com vos, Verge María, 
parís sens ningún mal. 
Los pastorels hí foren 
dígueren asó: 
«gloría a Déu sía 10 
anem adorar-lo». 

II 

Verge, gran alegría 
fon deis Reís de Orient 
qu.els aperex una estela 
qu.als guía verement. 15 
Gran preséntala fo: 

hor, e ensens, e mira 
fonch la anferasió. 

III 

Verge, gran elegría 
fonch de l'Anyel Pasqual 20 

" Trobarem també nombroses irregularitats en e! cómput de les sil.labes en els 
poemes castellans que es copien després del goig, de versos assonants, cosa poc 
freqüent a la poesia castellana de l'época. D'altra banda tampoc es pot pretendre 
afirmar la regularitat métrica a la poesia de caire popular. 
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fonch ferit de lansa, 
resussitá sens mal. 
Lo jorn de pasqua fo 
aperec a María 
en l'ort de Jericó. 25 

IV 

Verge, gran alegría 
fonch vostre pugement 
d'ángels acompanyada, 
d'apóstols verement. 
Nostre Senyor hí fo, 30 
díx: «veniu, mará mía, 
coronar-vos-e jo». 

APARAT CRITIC 

V. 1 Ms. ten beneit; v. 3 Ms. incarnatio; v. 4 Ms. ten gran; vv. 14-15 
és probable que la forma mes adequada per ais versos siguí la del text 
del Cangoner de les obres mes divulgades...: «que.ls aparech e.ls guía | Tés
tela verament», llavors les rimes serien ídéntíques a les de la primera estro
fa: b'eb'eAB'A.; v. 16 Ms. presentaría, banalització probable per presén
tala (baleáric), presentaría dona un vers hípermétric; v. 18 davant del text 
edítat per Aguiló i de les variants documentades per Coromínes, seria pos-
sible corregir per auferacíó; v. 21 si la forma lansaria estés documentada 
podríem reconstruir un vers de 6 sil.labes: «ferit de lansaria» que rimaría 
amb el primer i l'esquema de rimes sería: b'cb'cAB'A; v. 24 Ms. aperco, 
vers de 5 sil.labes; v. 28 «d'ángels en companyia» donaría un vers en rima 
amb el primer, i també resoldría l'estructura métrica segons el model de 
la segona cobla; v. 30 Ms. hi era, que sembla un error del copista, ja 
que trenca amb l'esquema de rimes, vid. supra. 




