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NOTES D'UN PALEÓGRAF 
A PROPÓSIT DEL MATRITENSIS 
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(1) A partir de les controver-
tides opinions del Sr. Jaume Riera 
i Sans, diversos periódics publica
ren l'opinió d'experts fildlegs i 
erudits, vid. «El País», 17 de se-
tembre de 1991, p. 30; «Levante-
El Mercantil Valenciano», 17 de 
setembre de 1991, p. 61; «Avui», 
19 de setembre de 1991, p. 31; «El 
Temps», 23 de setembre de 1991, 
pp. 28-29; i «DISE. Revista d'In-
formació Universitaria», any IV, 
núm. 29, gener 1992, pp. 20-21. 

El desconegut copista de Tactual manuscnt 9.750 de la Biblioteca Nacional mai no 
s'hauria pogut imaginar, quan va transcriure el tenor de la novel-la Curial e Güelfa, que, 
cinc segles després de finalitzada la seua tasca, algú dubtaria de la seua intervenció i 
que aixó provocaría que, en menys d'un any, aquest llibre típicament medieval fóra 
objecte de diversos estudis i, fins i tot, que arribara a ser materia d'informado en la 
premsa diaria.1 

El manuscrit madrileny 9.750 (fotografía 1 i 2), després d'aparéixer sorprenentment 
a la Biblioteca Nacional de Madrid al segle xix, ha estat descrit, amb major o menor 
detall, per M. Milá i Fontanals (1876:225), R. Beer (1894:300), Jaume Massó i Torrents 
(1896: 171-172), Jesús Domínguez Bordona (1931: 89) i per Miquel i Planas i Anfós 
Par en l'estudi preliminar de l'edició (Curial 1932: IX i s.). Tot continuant les descrip-
cions anteriors, en van donar noticia els compiladors de la Bibliography ofOld Catalán 
Texis (Jorgensen Concheff 1985: 16). Recentment, i motivat per la polémica suscita
da sobre la copia manuscrita, el Curial ha merescut una análisi exhaustiva a cura de 
Josep Perarnau (1992:363-372), la qual, juntament amb un estudi sobre 1'enquadernació 
realitzat per Hernández García-Ruiz Elvira Sierra (1992: 373-377), ha permes una 
aproximació mes precisa al moment de copia de Tactual manuscrit del Curial e Güelfa. 
Igualment, el recent estudi de Germá Colon i Doménech (1992: 378-384) sobre Tapa-
rició en la novella de la paraula «atovar» ajuda a situar cronológicament el manuscrit 
9.750. 

Cap d'ells no tingué cap dubte que es tractava d'una copia realitzada al segle xv. 
Tot i amb aixó, no se n'havia precisat mes la cronología. Només a partir de la polémica, 
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alguns autors han comengat a postular com a data de confecció del manuscrit la prime
ra meitat del segle xv. La proposta mes concreta de totes les que s'han publicat va ser 
exposada per J. Perarnau, que, basant-se tant en 1'análisi del paper com en la similitud 
de l'escriptura amb la d'uns altres manuscrits copiats en «l'ofici del mestre racional del 
rei», postula que el Curial es degué copiar durant la década de 1430-1440 (Perarnau 
1992:371). 

El propósit de les notes que tot seguit expose no és sino corroborar aquesta datació, 
molt ajustada, al meu parer, a la realitat; pretenc, a mes, a partir de l'análisi gráfico-
codicológica, acostar-me al contéxt de producció d' aquest manuscrit. El manuscrit 9.750 
no és un llibre estrany que sorgeix de sobte en l'ambient cátala, perqué presenta una serie 
de característiques que recorden la complexa manera de produir els llibres en vulgar de 
l'antiga Corona d'Aragó. Per aixó, en una nota anterior sobre aquest mateix assumpte 
(Gimeno Blay 1992: 20-21) afirmava que l'escriptura i les formes codicológiques 
s'inserien perfectament en la producció manuscrita del llibre de la literatura catalana. 
Es tracta d'un tipie Ilibre-registre (Petrucci 1992: 510) caracteritzat principalment per 
presentar 1' aspecte d' un registre de les administracions de la baixa edat mitjana (centráis 
o perifériques). En aquest model de llibre s'utilitza el paper i s'empren escriptures 
cursives procedents de l'ámbit documental, tant de tipus cancelleresc com bastard. 
Escrits, la major part de les vegades, a línia tirada, poden presentar-se també a doble 
columna. Quan aparegué aquest tipus de llibres? L'origen d'aquest tipus de manuscrits, 
en la tradició textual catalana, es remunta a la darreria del segle xm i la primeria del xiv 
(Gimeno Blay 1991: 243 i s.). Potser un deis que preséntales primeres característiques 
de Ilibre-registre és el parisenc amb el Llibre de contemplado en Déu de Ramón Llull 
(París, Bibliothéque Nationale, ms. latin 3.348 A). El seguiren molts d'altres que 
comparteixen les mateixes característiques codicológiques, entre els quals hi ha el 
miscel-lani jurídic d'El Escorial Z.III.14 (Zarco Cuevas 1932: 99-102; Domínguez 
Bordona 1932: figura 511); el parisenc amb el Poema sobre lapassió (París, Biblio
théque Nationale, ms. espagnol 472; Morel Fatio 1892:353; Manuscrits 1982: planche 
LI, N° 106 bis); el Regiment de sanitat d'Arnau de Vilanova (Madrid, Biblioteca Na
cional, ms. 10.078; Domínguez Bordona, 1931: 74); els tres primers manuscrits de la 
Crónica de Ramón Muntaner (El Escorial K.I.6; Madrid, BibliotecaNacional, ms. 1.803 
i Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 4; Gimeno Blay 1991: 206-207). La llista 
podría ser interminable. 

Es tracta d'una forma d'escriure la literatura catalana que, gairebé amb tota seguretat, 
procedeix d'ambients amb una alfabetització limitada ais usos del vulgar i que respon 
a unes practiques de lectura i d' escriptura própies de 1' administració. Aquest model de 
llibre, sorgit en el tránsit del segle xm al xiv, a la fi triomfará i esdevindrá hegemónic 
en la transmissió de la literatura en vulgar des de la segona meitat del segle xiv fins a 
la impressió de les Trobes el 1474. 

Aixó no obstant, el segle i mig que transcorre entre les tres copies de la Crónica de 
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Ramón Muntaner i la publicado de les Trobes no mostra un producte uniforme que 
caracteritze el Uibre-registre. Aquest adopta formes molt diferents segons el públic que 
actuava de committente. Tot i així, hi ha elements comuns a tots que permeten definir-
ne un model. El manuscrit 9.750 té totes les característiques propies deis manuscrits del 
tipus del llibre-registre: escrit sobre paper a línia tirada amb una escriptura cursiva (fot. 
1 i 2), no libraría peí seu origen gráfic, pero utilitzada per ais llibres des de les acaballes 
del segle xm. Deis manuscrits copiats en la primera meitat del segle xv que presenten 
formalitzacions (gráfico-codicologiques) próximes al ms. del Curial es poden esmentar 
les Ordinacions de la casa reial, de 1412 (París, Bibliothéque Nationale, ms. esp. 98; 
Morel Fatio 1892: 14; i Bohigas 1985: 117); el ms. amb la Suma de collacions o de 
ajustaments, de Joan de Galles, de 1438 (Barcelona, Biblioteca de Catalunya, ms. 2.008; 
Jorgensen Concheff 1985:140), i YScala Dei, de Francesc Eiximenis (Madrid, Biblio
teca Nacional, ms. 92; Domínguez Bordona 1931: 12) entre els datats. Deis no datats, 
pero que pertanyen a aquest moment cronológic, convé recordar-ne la versió catalana 
del Canon d'Avicenna (París, Bibliothéque Nationale, esp. 563; Bohigas 1985: 101), 
les Histories Troianes (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 10.215; Domínguez Bordona 
1931:77), la copia del Llibre deis Ángels, de Francesc Eiximenis, de la Nacional de Ma
drid (ms. 62; Domínguez Bordona 1931: 11), el Tractatde manescalia (París, Biblio
théque Nationale, esp. 297; Morel Fatio 1892: 34, i Bohigas 1985: 106-107), i també 
la traducció catalana de les Heroides d'Ovidi (París, Bibliothéque Nationale, esp. 543; 
Bohigas 1985: 148). 

La varietat deis formáis de llibre utilitzats per la literatura catalana en la transmissió 
de les seues obres és rica i complexa. No hi ha dubte que, de tota aquesta varietat, la 
forma que utilitzá el copista anónim del Curial respon ais models de copia existents en 
els ambients de l'administració. No debades Perarnau hi trobava una gran semblanca 
gráfica amb 1'escriptura que utilitzá un escrivá ignot al servei de 1'oficina del mestre 
racional l'any 1435-1442 (fotografía 3), (Mateu Ibars 1980: 214). No podia ser altra-
ment: possiblement el Curial es va copiar en un ambient d'administrado i es va carac-
teritzar per una determinada execució gráfica. 

I ara que hem arribat a l'escriptura, la definirem. Es tracta, per a Perarnau, d'una 
escriptura gótica cursiva catalana, que convindrá caracterizar millor a fi de poder 
localitzar-la en la seqüéncia temporal que li correspon. Pertany al grup d'escriptures que, 
partint de les minúscules cursives de tipus cancelleresc, donaran lloc, en la segona meitat 
del segle xv, a l'aparició d'unes formes arrodonides que es presenten com la solució 
ibérica de la humanística. Sense cap relació amb les homónimes italianes, presenten un 
aspecte general arrodonit en qué el goticisme va desapareixent progres si vament i és 
substituít per una solució gráfica diversa. La diacronia gráfica que mostra el tránsit de 
l'una a les altres és perfectament representada (com a límits extrems, inicial i final) peí 
códex del Compromís de Casp, ca. 1412 (Sogorb, Arxiu de la Catedral, ms. 1-6) (fot. 
4) i les bíblies catalanes de la British Library (ms. Egerton, 1546; Gayangos 1875: 1 i 
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Bohigas 1985: 45), datada, segons el seu coloro, el 1465 [«Aquest vulum fou acabat 
dimars a XXVIIII0 de octubre any M.CCCCLXV», full 305 v.] i de la Biblioteca 
Nacional de París (ms. Espagnol 2; Morel Fatio 1892: 1-2 i Bohigas 1985: 74,76). Hi 
ha uns altres manuscrits que es poden situar en aquest moment d'inici del tránsit, com 
ara la versió del Llibre delsfeits, copiada en 1380 per Juan de Barbastro (Barcelona, 
Biblioteca de Catalunya, ms. 1.734; Kirchner 1966:), i, encara que escrit en llatí, també 
es pot citar el document de confirmació de tots els prívilegis concedits a la cartoixa de 
Valldecrist, que el 1405 es va expedir a instáncies de Martí el Jove (Sogorb, Arxiu de 
la Catedral, ms. 1-5). A aquesta época i aquest ambient pertany també una part del 
miscellani amb les Tragedles de Séneca i les Regles d'Amor (Madrid, Biblioteca del 
Palacio Real, ms. II-3.096, fols 2 r.-32 v. i 50 r.-lOO v.; Massó Torrents 1888: 34-37). 
I encara hem de situar en aquest moment, potser mes próxima a l'escriptura del Curial, 
el Llibre deis Ángels de Francesc Eiximenis, datat l'any 1404 (Madrid, Biblioteca 
Nacional, ms. 17.651; Domínguez Bordona 1931: 90-91 i Cañellas 1974: LXIII). 

L'escriptura del Curial es troba a mig camí entre un extrem i l'altre i evidencia el 
procés de transformado en qué la particular execució de la a ha originat una solució que 
preludia les formes totalment rodones que mostren les bíblies suara esmentades. Entre 
totes les escriptures reproduídes, la datada que mes s'aproxima al Curial -ja ho va 
detectar Perarnau (1992: 368-369)- és una que es va copiar entre el 1335 i el 1342 
(Mateu Ibars 1980: 214) (fotog. 3), la qual comparteix amb el Curial gairebé totes les 
característiques gráfiques: "banderole" a la part superior de les astes ascendents de les 
lletres, duplicado d'algunes astes descendents, substituídes en algún cas per un trac 
gruixut a la part superior que acaba en punta; ús de s sigmática en posició final de pa-
raula, etc. 

Aixó, pero, no obsta perqué en una data tan tardana pervisquen models de llibres i 
d'escriptures gótiques, com es pot observar en el manuscrit 79 de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona (Miquel Rosell 1958:92), que transmet una de les copies del 
Llibre de les dones de Francesc Eiximenis i que presenta una minúscula gótica de tipus 
cancelleresc, en el qual persisteixen, amb insistencia i fortament marcats, els constrastos 
entre traeos gruixuts i fins, típicament gótics. La producció llatina també posseeix 
manuscrits amb les mateixes peculiaritats formáis. Certes característiques comunes a 
aquest últim manuscrit es poden localitzar en YScala Dei de F. Eiximenis (Madrid, 
Biblioteca Nacional, ms. 92; Domínguez Bordona 1931: 12) datat el 1444, en el qual, 
tot i que es manté la gótica, tal com mostra el seu trac, s'ha produít també una fusió de 
tradicions (procedents de la minúscula de tipus cancelleresc i de la textual rodona, 
respectivament) que donaran com a resultat una escriptura híbrida com la utilitzada en 
el valencia Regiment de princeps de F. Eiximenis (Valencia, Biblioteca Capitular, ms. 
167; Olmos Canalda 1943: 125), la copia del qual tingué ocupat l'escrivá des del dia 
deis innocents de l'any 1452 fins al 16 de maig de 1453 («Finito libro sit laus gloria 
Christo. Amen. Aquest llibre fon comencat lo dia deis innocents any M.CCCC.LIII e 
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fon acabat dijous ans de Pasqua de Cinquagésima ha xvi del mes de mag any desús dit», 
full 474 r.), i que clouran el procés de transformado gráfica amb les formes utilitzades 
en les dues bíblies abans citades. La solució gráfica atesa difereix molt de les escriptures 
humanístiques cursives que en la segona meitat de segle xv es van fer servir en la copia 
de les Tragedles de Séneca (Madrid, Biblioteca Nacional, ms. 14.704; Domínguez 
Bordona 1931:89) i en la traducció catalana del Corvatxo de Giovanni Bocaccio (Ma
drid, Biblioteca Nacional, ms. 17.675; Domínguez Bordona 1931:91-92). Per tant, el 
manuscrit madrileny 9750 s'insereix perfectament en la década de 1430-1440, en un 
domini ben concret i determinat de 1'escriptura de la literatura catalana: el llibre-regis-
tre. I se sitúa, a mes, en l'interessantíssim moment en qué en aquest context s'está 
produint la transformació des de la minúscula de tipus cancelleresc cap a una escriptura 
híbrida que constitueix la versió local de les formes humanístiques. 

* * * 

N'hi ha prou amb tot el que s'ha exposat fins ací per afirmar que, del ms. 9.759, no 
se'n pot ni tan solament posar en dubte l'autenticitat Hi ha, a mes a mes, uns altres 
indicis que permeten datar l'escriptura del Curial entre els anys 1430 i 1450. Em referesc 
a les caplletres. Efectivament, ais fulls 49 r. i 145 r. (fot. 1 i 2) apareixen, dibuixada en 
un cas (la a) i simplement apuntada en l'altre (la e), les dues úniques caplletres incloses 
en el manuscrit. Peí que fa a la a, la configurado externa no és estranya, ja que una forma 
similar es pot localitzar a la inscripció sepulcral de Vidal de Blanes, que va morir a la 
primeria del segle xv, concretament el 1413 (Gimeno Blay 1990: 212). Arabé, aquesta 
lletra ateny un carácter marcadament artificios quan la utilitza el pintor Goncal Peris 
en 1427-1428 (José i Pitarch 1986: 227), o algún membre del seu obrador, en la serie 
deis reis de la Corona d'Aragó (Tormo 1916: 64-67). La manera d'executar aqüestes 
lletres és molt mes próxima a les minúscules gótiques textuals usades ais inicis deis 
capítols d'alguns manuscrits deis primers anys de la segona década del segle xv. En son 
un exemple les que es van fer servir en el manuscrit de la Biblia catalana de la Biblio
teca Nacional de París (Bohigas 1985: 76) (fot. 5). A mes a mes, en son coetánies les 
iniciáis utilitzades en els manuscrits de la Fiammetta de Boccaccio de 1'Arxiu Capitu
lar de Barcelona (ms. 76) o la del manuscrit miscellani lul-liá del Llibre d'oració e de 
doctrina de amar i VApostrophes (Madrid, Biblioteca Nacional, 10.103; Domínguez 
Bordona 1931:74-75). 

La literatura no va ser l'únic domini en qué es mantingué en ús aquesta manera de 
realitzar la minúscula gótica textual, a la qual pertanyen les formes emprades en les dues 
caplletres. La pintura va ser un terreny en qué va perviure aquesta escriptura fins ben 
entrat el segle xvj. Un exemple ben significatiu d'aixó, a mes de molts d'altres, el 
constitueix 1'Anunciació, de les acaballes del segle xv, que procedent de la col-legiata 
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de Xátiva es conserva al Museu d'Art de Catalunya (Barcelona, Museu d'Art de 
Catalunya, núm. 24.122; Entorn a Jaume I 1990:159). 

Mundo (1991: 31) explicava la presencia d'aqüestes caplletres indicant que va ser 
possiblement un erudit castellá qui, en el moment de l'enquadernació, les hi degué 
anotar. Aquesta apreciado cobraría suport en comprovar que s'utilitzaren iniciáis 
semblants en el Cancionero de Palacio Real (ms. 594, ara servat a Salamanca, Biblio
teca Universitaria, ms. 2.653; Cancionero 1945: lám. 1 a i b, i 4). 

El resultat degué ser que, una vegada copiat el manuscrit, el copista, o potser un 
escrívá posterior, hi va anotar les caplletres amb escriptures posteriors a l'elaboració 
del manuscrit, pero sempre dins el segle xv, i igualment hi va anotar les rubriques del 
comencament del llibre segon («Ací comenca lo libre segon», full 49 r.), i del llibre 
tercer («Acabat és lo libre segon. Comenca lo libre tercer», full 145 r.), on, a mes, en 
la A inicial l'escrivá va fer uns adornaments que es localitzen en els mansucrits de la 
segona meitat del segle xv. 

Definitivament, tant l'escriptura com l'estructura codicológica del manuscrit es 
revelen pertanyents al segle xv. Per acabar, con vé donar resposta ais interrogan ts relatius 
al lloc de copia i a la identitat del copista. Peí que fa a la localització de l'escriptura, tot 
sembla indicar que es tracta d'un lloc dedicat a 1' administrado, com és ara la Cancellería 
reial o qualsevol altra oficina destinada a la copia i l'escriptura de llibres administratius, 
en els quals s'empraven sovint com a materials de copia els que feia servir el copista 
del Curial. Un escriváformat en aquest ambient pogué copiar perfectament Tactual ma
nuscrit madrileny. Quant a les anotacions «quaderno p(r)imero» (full 1 r.) i «segu(n)do» 
(full 13 r.), fetes d'una altra má, m'incline a pensar que les hi va col-locar algú en con-
nexió amb la posterior enquadernació actual, que degué realitzar-se, segons la datado 
proposada recentment (Hernández García-Ruiz Elvira 1992:377) a la darreria del segle 
xv o a l'inici de la centuria següent, en un context en qué cohabitaven les formes de 
prodúcelo gráfica catalana amb la castellana, o potser a Castellá, com suggeria Mundo 
(1991:31). Per qué? En desenganxar 1' interior de la coberta del davant del manuscrit, 
al cantó inferior esquerre s'han pogut veure les restes del paper utilitzat en el farciment 
que donava eos a la coberta. En el paper s'endevinen certs carácters gráfics que per-
tayen a una área castellana, cosa que explicaría també les intervencions relatives al 
número deis dos primers quaderns escrits en gótica i en castellá per una má distinta de 
la que va copiar la resta del manuscrit. 

FRANCISCO M. GTMENO BLAY 

Universitat de Valencia 
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Notes d'un paleógraf a propósit del Matritensis 9.750 de la Biblioteca Nacional 
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— «rvK^rc 

1. Madrid. Biblioteca Nacional, ms. 9750, full 49 r. 
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2. Madrid. Biblioteca Nacional, ms. 9750, full 145 r. 
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Notes d'un paleógraf a propósit del Matritensis 9.750 de la Biblioteca Nacional 
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W * i > * aM. 

3. Barcelona. Arxiu de la Corona d'Aragó. Reial Patrimoni. Comptes retuts al mestre racio
nal. Apéndix general, 94, full 34 r. (Mateu Ibars 1980: 214). • 
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4. Sogorb. Arxiu de la Catedral, ms. 1-6. 



Notes d'un paleógrafo propósit del Matritensis 9.750 de la Biblioteca Nacional 
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5. París. Bibliotheque Nationale, esp. 2, full 29 (Bohigas 1985: 76). 
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