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Resum
Amb la creació cap a l'any 1300 de l'Estudi General, fundació reial de Jaume II, el segle XIV
va esdevenir un període brillant per a la ciutat de Lleida. La Universitat no només va suposar
l'elaboració de llibres de text per als estudiants, sinó també de volums jurídics, traduccions, etc. En
particular ens interessa la producció de manuscrits de luxe, dins de la qual hem de situar el Breviari
d'Amor de Matfre Ermengaud, conservat a Sant Petersburg (Biblioteca Nacional de Rússia, PROV.
F.v.XIV, 1, ), la qual esdevé una de les còpies més bellament il·luminades que es van realitzar de
l'obra en vers de l'esmentat autor, escrita a les acaballes del segle XIII.
Paraules clau: s. XIV, medieval, miniatura gòtica, manuscrit il·luminat, Matfre Ermengaud,
il·luminació de manuscrits a Catalunya.
Abstract
In the 14th century the city of Lleida blossomed thanks to “Estudi General” which had been
created by Jaume II around 1300. Many textbooks were published and produced for university
students, as well as, legal books, translations, etc. We are particularly interested in the luxurious
manuscripts’ production; such as: “Brevari d'Amour” by Matfre Ermengaud, which can be found in
St. Petersbug (Russian National Library, PROV. F.v.XIV, 1,). It is one of the most beautifully
illuminated copies produced; this masterpiece was written around the end of the 13th century. We
will focus on the impact of literary productions in the city of Lleida.
Key vocabulary: 14th century, medieval, gothic miniature, illuminated manuscript, Matfre
Ermengaud, illuminated manuscripts in Catalonia.

1

ÍNDEX
Motivacions i objectius d'aquest treball ................................................................................. 3
A-Contextualització ................................................................................................................4
A.1.-Sobre l'Estudi General: una mica d'història........................................................ 4
A2.-Els artesans productors de llibres......................................................................... 7
A3.-Clients i promotors............................................................................................... 8
A4.-Producció librària a Lleida a l'entorn de l'Estudi General................................... 9
A5.-Producció librària a l'entorn de la Seu Vella de Lleida, relació amb Roda........ 14
A6.- El llibre manuscrit de luxe a Lleida a l'entorn del segle XIV............................15
B.-El Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud: sobre l'autor ............................................... 19
B1.-Significat del Breviari d'Amor i exemplars conservats.......................................21
B2.- Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a Sant Petersbug
Prov.F.v.XIV.1: com va arribar a la seva ubicació actual.......................................................25
B3.-Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a la Biblioteca de Sant
Petersbug (Prov.F.v.XIV.1): estructura del manuscrit............................................................28
B4.-Decoració i anàlisi estilístic. Relació amb altres manuscrits elaborats a Lleida..29
B5.-Contingut del Breviari d'Amor conservat a Sant Petersburg (Prov.F.v.XIV.1)....33
B5.1.-Sobre les Edats del Món o de l'Església..............................................39
B5.2.-Ceguera dels jueus davant de les profecies referents a la Verge i a Jesús
del Llibre dels Profetes ..........................................................................................................43
B5.3.-El tema de l'Infern i del Judici Final al Breviari d'Amor de Sant
Petersburg...............................................................................................................................45
Conclusions........................................................................................................................... 48
ANNEX 1: Bibliografia
ANNEX 2: Imatges + Adjunt: DVD amb les imatges del treball.

2

MOTIVACIONS I OBJECTIUS D'AQUEST TREBALL
És interessant constatar l'impacte que va tenir la presència de l'Estudi General a Lleida,
particularment durant el segle XIV, amb referència a la producció librària. Tanmateix, la major part
dels manuscrits produïts a l'entorn dels escriptoris lleidatans medievals estan dispersos, molts fa poc
que es relacionen amb la ciutat, possiblement n'hi ha d'altres que s'estan vinculant de manera errònia
amb diversos centres de producció d'arreu. Cal investigar en aquest sentit, encara que ja s'ha fet
molta feina. Entre els manuscrits produïts a la ciutat n'hi ha un que desperta el meu interès de
manera especial: el Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a la Biblioteca de Sant
Petersburg (Prov.F.v.XIV.1), del qual no hi ha dubte que es va produir a Lleida ja que ho diu així al
seu colofó. El meu interès es veu incentivat tant per la vinculació amb la nostra ciutat, com per la
bellesa de les seves imatges, per la riquesa temàtica i pel seu contingut moral, com una resposta a la
situació del moment en que va ser escrit, a finals del segle XIII, encara que el manuscrit és ja del
XIV. El fet que hagués estat copiat de manera reiterada, ens pot donar una idea de l'èxit que va tenir
en la seva època. De fet en trobem còpies formant part de diversos inventaris.
La meva intenció és contextualitzar el moment en que es va realitzar el manuscrit, explicant
què suposà la presència de l'Estudi General en la producció librària a la ciutat de Lleida, la qual es
va afegir a la ja vinculada amb la catedral, parlar una mica dels promotors i clients, etc., i fer un
breu comentari sobre altres manuscrits de luxe produïts a la ciutat a l'entorn del segle XIV. Després
parlaré de les diverses còpies que es van fer del Breviari d'Amor, cosa que ens permetrà comprendre
la importància d'aquest text. A continuació em centraré en el manuscrit: autor, estructura, com va
arribar a Rússia, anàlisi d'algunes il·lustracions i relació text-imatge. També m'interessaré per les
influències estilístiques i similituds d'aquest manuscrit amb d'altres produïts a Lleida que van ser
il·lustrats al mateix taller o per la mateixa mà. Finalment em centraré només en alguns dels temes
que es tracten al Breviari, que cal dir que són molts i variats, ja que l'extensió d'aquest treball no em
permetrà desenvolupar-los tots, però si apropar-me una mica a la seva riquesa i interès.
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A-CONTEXTUALIZACIÓ
A.1.-Sobre l'Estudi General: una mica d'història.
Lleida va ser la seu d'esdeveniments importants des de la seva conquesta el 1149, entre
d'altres de la celebració de les primeres Corts el 1214, en que nobles, eclesiàstics i ciutadans van
jurar fidelitat al futur Jaume I el Conqueridor. Va donar suport a les conquestes de València i
Mallorca, sent molt important el seu paper tant a nivell d'apotecaris com de metges, tal com relata el
propi rei en el Llibre dels Feyts. I també hem de pensar en l'herència de l'època musulmana. Tot
això va ser causa de que fos escollida com a lloc d'ubicació de la primera Universitat de la Corona
d'Aragó, en temps del rei Jaume II. D'aquest rei cal dir que es va involucrar directament en el món
de la cultura, amb ell Catalunya s'incorporà al panorama europeu. Els segles XIV i XV van ser una
etapa brillant per la ciutat. Desprès va arribar la decadència, a causa de diversos motius, però ara
estem davant d'un moment àlgid.
L'any 1300 es va iniciar el procés que conduí a la creació de l'Estudi General, tal com ens
expliquen al llibre Les universitats de la Corona d'Aragó, ahir i avui. Estudis històrics:
Calia, doncs, una conquesta final, i aquesta fou la dels ensenyaments superiors, la creació d'un gran
centre de formació de futurs administradors i governants municipals, (especialment juristes ). Aquest
centre, l'Estudi General de Lleida, es convertiria en un pol d'atracció cultural i econòmic, i en un
àmbit de formació d'intercanvi i de relació per a una població de mestres, estudiants, familiars, gent
d'oficis vinculats al món del llibre l'ensenyament, etc. La major part procedents de les terres veïnes
del mateix Principat, i dels regnes d'Aragó, València i Mallorca. No cal repetir-ho, hom requeria
sobretot juristes, formats a casa nostra, coneixedors dels dos drets- civil i canònic-, per a un estat, la
Corona d'Aragó, que s'estava consolidant en la Península i en el conjunt de la Mediterrània.1

La nova Universitat no només va destacar pels estudis jurídics que s'hi impartien, sinó també
pels de medicina, entre els metges que en van sortir es pot destacar a Jaume Roig, escriptor i metge
de l'esposa d'Alfons el Magnànim, Maria de Castella (és un exemple posterior en el temps però

1 VVAA, Les universitats de la Corona d'Aragó, ahir i avui. Estudis històrics, Barcelona, Iberdúplex, 2002, pp. 17-18
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serveix per fer entenedor l'alt nivell que assolien els estudis en dita Universitat). Igualment va
destacar en els altres coneixements: el Trivium i Quatrivium. En el mateix llibre llegim: Mencionem
aquí Anselm Turmeda, l'escriptor franciscà mallorquí que es convertiria a l'Islam i que descriu a
principis de segle XV en una de les seves obres, “Tuhfa”, com una ciutat d'estudis entre cristians; i
afegeix que els estudiants arriben a 1500 i que“allí vaig aprendre les ciències naturalium i
l'astrologia durant sis anys”. També estudiaria filosofia i jurisprudència a l'Estudi de Lleida.2
Cal destacar el pas per aquestes aules de gent insigne, com els predicadors Felip de Malla i
Vicent Ferrer, dominic respectat arran d'Europa, Antoni Cerdà, anomenat príncep dels teòlegs per
Pius II, Manuel de Montsuar, el jurista Bernabé Assam, Pedro Cerbuna, fundador de la Universitat
de Saragossa, Jeroni Pujades, etc.
La Universitat de Lleida, malgrat certes dificultats econòmiques per donar resposta a les
exigències que implicava la responsabilitat de posseir-la, va adquirir fama a nivell “universal”
segons l'historiador Lladonosa i també per conservar llibres i estudis molt importants en aquella
època. En aquest sentit se sap per la carta municipal del 21 de setembre de 1300 que la ciutat va
adquirir forts compromisos a canvi de tenir l'Estudi General, sobretot en referència al finançament,
per exemple el pagament dels sous dels mestres. També es comprometia a construir llocs d'habitatge
per aquests i pels alumnes, aules i bancs per a seure, etc. Per contra l'ajuntament podia intervenir en
la fundació de càtedres i en el nomenament de professors. (Imatge 1)
El que resta de l'Estudi és documentació, com per exemple l'aprovació dels primers estatuts
o el nomenament del primer rector, Pere de Cabrera, el 28 de setembre de 1300. Queda clar que fou
una fundació Reial, de Jaume II, i amb autorització Papal. Estructuralment, les diverses peripècies
històriques de la ciutat han fet que bona part de les construccions d'aquell període hagin
desaparegut, encara que se sap que l'església romànica de Sant Martí esdevingué la seva parròquia i
el lloc de celebració dels actes solemnes.
L'estudi General va suposar per a la ciutat canvis profunds, fins i tot a nivell d'un fort
2
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VVAA, Les universitats de la Corona d'Aragó..., p. 19

augment de la prostitució. Va implicar l'increment del comerç, molt en relació amb el món del
llibre. Lleida esdevingué un punt de difusió de coneixements i avenços científics. Els estatuts de
l'Estudi, que es conserven, permeten saber que els estudiants s'agrupaven per nacions: de la Corona
d'Aragó, de les altres terres i regnes cristians de la Península Ibèrica, francesos, alemanys, anglesos,
italians, etc. Aquests, juntament amb els professors, vivien al barri universitari situat a la zona alta
de la ciutat, i gaudien de privilegis i exempcions sota la jurisdicció del rector, fins i tot hi van haver
enfrontaments amb la Paeria per la salvaguarda d'aquests privilegis. Endemés els membres del cos
universitari es distingien per la seva indumentària, que era obligatòria, encara que no sempre es
respectava. Els estudiants, que podien entrar amb una edat de 14 anys, pertanyien sobretot a
l'estament eclesiàstic, però també laic, tant procedents de la burgesia incipient com de la noblesa,
fins i tot de classes més humils. Això, en una societat de tipus feudal, podia suposar problemes de
jerarquia. La Universitat esdevenia un món apart, amb òrgans d'autogovern: el rector i els
consellers, de manera que hi havia un consell per a cada nació, amb l'establiment, en els estatuts,
d'un màxim de dotze nacions. L'Estudi General fou tancat el 1717, però durant uns segles va ser un
estament fonamental dins de la Corona d'Aragó i Catalunya. L'interès de l'Estudi per aquest treball
és la constatació de la seva importància per a la producció librària, i per a la vida cultural i
econòmica de la ciutat en general. No cal dir que la influència de l'Estudi en les universitats que es
van anar creant a posteriori a la Corona d'Aragó fou gran, influint fins i tot en les seves regles i
estatuts, sobretot en el cas de les més properes en el temps i l'espai, com és el cas de la de Perpinyà i
la d'Osca.3
La fundació de l'Estudi General va ser el principal focus d'atracció de llibreters, copistes i de
tots els artesans relacionats amb el món del llibre, però tal i com ens diu Trenchs i Òdena, Lleida ja
era un centre important de producció de llibres amb anterioritat. Està documentat segons Lladonosa
que la fabricació de pergamins va ser fins al segle XVI una feina exclusiva dels assaonadors
hebreus, que van assolir una gran qualitat i que endemés van tenir un paper fonamental en les
3 VVAA, Les universitats de la Corona d'Aragó..., pp. 75-109
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tasques de traducció i transmissió de coneixements.4
Hi ha documents, igualment, que demostren que a la parròquia de la Cuirassa hi havia un
carrer de pergaminers i assaonadors des d'almenys 1282, els quals, amb la fundació de l'Estudi i
amb la finalitat d'atreure artesans qualificats, fruïren de certs privilegis, això va afavorir la creació
de diversos tallers dedicats a la còpia de llibres universitaris. Val a dir que arran de la fundació de
l'Estudi es van crear llibres més d'ús que de qualitat. Hi havia la figura de l'estacioner, que
s'encarregava de la venda, lloguer i correcció dels llibres, també ell tenia privilegis, tal com es pot
llegir en un document del 2 de setembre de 13025. Hi ha constància de que la Seu de Lleida era
posseïdora d'obres jurídiques, de culte, etc., que eren prestades als membres de la Universitat.
D'altra banda se sap que abans de l'Estudi eren pocs els laics posseïdors d'una biblioteca, ja
que els llibres eren escassos, luxosos i cars.6
A2.-Els artesans productors de llibres.
No es coneixen els noms dels artesans creadors d'aquests llibres d'ús, pensats per al consum
dels estudiants, encara que se sap de l'existència de bottegas o tallers, tal com ja hem comentat. Sí
que es conserven dades dels autors de llibres de luxe. Josep Trenchs i Òdena, a través de la
documentació conservada principalment en tres arxius: el catedralici de Lleida, el de la Corona
d'Aragó de Barcelona i el del Secret Vaticà de la Santa Seu (que ens explica que va consultar quan
feia la seva tesis doctoral ) ens dona noticia d'alguns d'ells7. Així tenim al miniaturista Guillem
Bernat, que el 1353 acabava unes miniatures per a un llibre d'en Bernat de Cabrera, consta com
“illuminatoris civitatis Ilerde” i se sap que el 1370 tenia llogada una casa de Bernat Despens, o bé
un parell d'escriptors localitzats per Francesca Español als Protocols de la Seu Vella, relacionats
amb el professor de medicina de l'estudi, Thomas Anglicus: Raynaldus scriptor, que era “anglicus” i
“Johannes Anglicus, scriptor librorum”. A aquest professor li varen robar varius llibres de medicina
4 Josep LLADONOSA PUJOL, Història de Lleida, vol 1, Tàrrega , editorial Dilagro, (1972-74), 1991
5 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General a la Seu: la confecció de llibres a Lleida durant el segle XIV”,
Frederic VILAR, Imma LORÉS: Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida, Paeria, 1991, p. 133
6 VVAA, “Lleida, del municipi a l'Estudi General, segle XIII” dins de Coneixes la teva ciutat?, Lleida, Ateneu
Popular de Ponent, 1997, p. 52-62
7 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., 1991, p. 133
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el 1330. El 1383 es troba un altre “Ligador de libres de la ciutat de Leyda”, Bonjueu Aviulacen, que
va fer quatre llibres pels quals rebé cinc florins d'or. Del carrer de pergaminers i assaonadors es
coneixen diversos noms, entre ells: Pera, Vhim Amocatil, i Maguer ab Maraval8. És un temps
d'arribada i establiment d'artistes forans, que aporten els seus coneixements, i també un temps de
canvis en el gust dels que tenen el poder adquisitiu per consumir articles de luxe com els
manuscrits, i art en general.
A3.-Clients i promotors.
Hem parlat dels artesans que vivien entorn al llibre miniat, ara farem un incís per parlar
també del tipus de promotor i client que es podia trobar a Catalunya en aquest període.
Amb el regnat de Jaume II, que arribà de Sicília per substituir el seu pare, entrem en un
període, com ja hem comentat, àlgid per a l'art i la cultura catalanes. El 1300 s'obre una etapa de
200 anys d'activitat artística molt rica, ininterrompuda, encara que en el plànol polític i social és un
temps força inestable. (Fam, pesta, problemes polítics arran d'Europa, etc.). Per contra, a nivell
artístic és el “temps del gòtic”. Els primers reis catalans eren poc refinats, el seu entorn era decorat
de manera sòbria. Però la reina Constança, esposa de Pere el Gran, introduí canvis subtils, i el seu
fill, Jaume II , que va conèixer la vida refinada de la Cort de Sicília, la casa materna, va viure
rodejat de fast, res a veure amb els seus antecessors. Gaudia de diversos palaus, i es rodejà
d'artistes. Entre els palaus podem esmentar el de Lleida, a l'entorn del qual es coneixen encàrrecs de
murals per a decorar els murs de diverses habitacions. Serà promotor de llibres de luxe, en aquest
sentit es coneix la vinculació a la cort del miniaturista Bernat Gontier9. També de joies, dels
mausoleus de la família reial a Santes Creus, etc. Després, els seus fills varen continuar amb aquesta
8 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., 1991, p. 133-134
9 Se sap que Bernat Gontier, establert a Daroca i València, rebia encàrrecs de rei Jaume II. RUBIO I LLUCH:
Documents per a la història de la cultura catalana medieval, Barcelona, 1908, I, pp. 27, 57, 60 y 61: docs. XXII,
XLV, XLIX, L y LI, respectivament; II, docs. XXXI. Jesús DOMÍNGUEZ BORDONA: Exposición de
Códices miniados españoles. Catálogo, Madrid, Sociedad Española de Amigos del Arte, 1929, p. 95. Amparo
VILLALBA DÁVALOS, La Miniatura valenciana en los siglos XIV y XV, Valencia, Institución Alfonso el
Magnánimo, 1964, pp. 30-31. Joaquin YARZA LUACES: “María de Navarra y la ilustración del libro de
horas de la Biblioteca Nazionale Marciana”, Libro de Horas de la reina María de Navarra, Barcelona, Moleiro
editor, 1996, pp. 112-113. Es pot constatar que un tal Sancho Gontier va ser miniaturista del Papa Benet XIII durant
la seva estada a Avignon, als darrers anys del segle XIV i principis del XV, encara que desconeixem si aquest tenia
algun parentiu amb l'altre.
8

política de promocionar l'art. Agustí Altisent ens comenta que el successor que més es mantindrà en
aquesta línia de promoció artística serà Pere el Cerimoniós. També Francesca Español comparteix
aquesta opinió: De él puede afirmarse que es de todos el que ha gozado de mayor fortuna
historiográfica como artífice de una política de prestigio de la monarquía a través de las formas
artísticas. Ahora bien, entre los distintos proyectos que le pertenecen, gran parte responde a
planteamientos ya desarrollados por su abuelo10.
Alhora, trobem promotors entre les classes nobles i eclesiàstiques, per exemple és el cas
d'Ermengol X d'Urgell, el qual construeix un Panteó familiar a les Avellanes equiparable al de
Poblet, de l'arquebisbe de Tarragona, Miquel Olivella, o la del bisbe d'Osca, Jaume Sarroca. En el
cas d'Ermengol X pot ser que fos per equiparar-se al monarca, però també per estar els dos influïts
pel tipus de panteó sicilià. En el tema dels llibres manuscrits, trobem clients en els tres braços de la
societat Baix Medieval: nobles, església i burgesia, entre aquestos sobretot hi ha casos de famílies
amb un poder adquisitiu més gran que el de la noblesa (estem parlant de comerciants, advocats,
jutges,etc. ). Aquests burgesos esdevenen consumidors d'articles de luxe: manuscrits, joies, etc.
Percebem em en ells un afany de promoció social. Estem davant d'uns clients que, endemés, cada
cop desenvoluparan uns gustos més refinats. Sobretot durant els anys del gòtic internacional, al
voltant del 1400, assistirem a un desplaçament d'obres i d'artistes, sent remarcable el que bé cap
aquí, però també el fet que artistes catalans són contractats a fora de Catalunya11
A4.-Producció librària a Lleida a l'entorn de l'Estudi General
L'Estudi no va suposar només l'elaboració, doncs, de llibres d'ús, sinó també de llibres de
luxe, i l'existència a Lleida de biblioteques. Endemés de la figura de l'estacioner, a l'Estudi hi havien
també correctors i bidell, el primer dels quals fou, l'any 1300, Andreu Despens. Durant els dos
primers anys va tenir també el càrrec d'estacioner12. Endemés hi havia la figura del notari i la del
10 Francesca ESPAÑOL BERTRAN, “Clientes y promotores en el gótico catalan” dins de Cataluña medieval,
Barcelona, Lunwerg, 1992, p. 220
11 Francesca ESPAÑOL BERTRAN, “Clientes y promotores..., pp. 217-231
12 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., 1991, p. 134-135. No es torna a tenir documentació sobre el
càrrec fins el 1354, en que se sap que va morir Ferrer Desvilar, bidell, els béns del qual van ser disputats entre un
mercader, Ramon Sota, i l'Estudi General. L'autor ens va donant notícia fins a l'any 1388, en que era bidell Guillem
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canceller, el qual era el nexe d'unió entre l'Estudi i la catedral, la Seu Vella. Era proposat per la
canònica. Trenchs ens explica que durant uns anys ho va ser el propi rei, després de 1318, però,
delegà el càrrec en un membre de la Seu. Hi ha documentació sobre diversos cancellers al llarg del
segle XIV. El mateix autor ens parla de diversos encàrrecs, segons documents consultats: El vuit de
maig del 1298 Jaume II mana al seu cambrer G. De Na Montaguda que proporcioni a fra Bernardus,
el seu capellà, tot el necessari per a la confecció d'un llibre: “De mandato nostro feri faciat et
escribat in civitate Ilerde, quendam librum ad opus capelle nostre”13. El cinc de juny de 1301
consta l'ordre de pagament de cent diners jaquesos al frare Martí d'Arana, “pro emendo libros” a la
ciutat, mentre que al juliol de 1302 es paguen cent trenta-vuit sous i quatre diners jaquesos i vint-i
-un sous barcelonesos a mestre G. Jordà, “aphotecari de madona la regina, que li eren deguts per
rahó d'un libre de Philosofia, lo qual feia fer a Leyda a obs del senyor rei”. Del 1313 hi ha
constància de la compra d'una Apocalipsi per part de Nicolau de Sant Climent, ciutadà de Lleida, de
1331-34 consta la compra de diversos llibres d'ensenyament per als infants fills d'Alfons el
Benigne: el Doctrinal, el Tobies, Cató, junts o separats (ens diu Trenchs que ho demostra Rubió). Al
Maig de 1334 es van pagar divuit sous a Andreu Mercer, capellà de l'infant Jaume, per unes Hores
comprades a Leyda per al dit infant. El 1338 Pere III va pagar dotze florins d'or a Pere Artesona per
un llibre no especificat14. Trenchs ens explica que els llibres miniats eren duts per quaderns a
l'enquadernador, embolicats en un drap encerat per preservar les il·luminacions.
Lleida va ser un centre productor de llibres de primer ordre, i, junt amb Tortosa, també un
centre de traducció de l'àrab al llatí i català. En el cas de la medicina, a la ciutat s'ensenyava la de
tradició musulmana, i els manuals eren traduccions de l'àrab fetes per jueus al català i al llatí. Es
conserva un text del 5 de maig de 1293 en que el rei Jaume II demana a un tal B. Rodera que torni
uns llibres prestats per uns jueus de Montsó15.
Entre altres, també hi ha constància del contracte de la Paeria amb Guillem de Béziers, que
Coll.
13 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., p. 134
14 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., p. 134
15 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ..., p. 135
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era Mestre de l'Estudi de Montpeller, qui va traduir llibres d'Avicenna, Hipòcrates i Racis, per
elaborar les seves lliçons. A la bottega d'un estacioner de mig segle XV es van trobar una sèrie de
llibres dividits en “pecias”, entre els quals figuren Medicina i Viriscordis d'Avicenna, Cirurgia
d'Abucasis, etc16 Endemés de l'esmentat mestre, hi ha constància d'almenys dos més : Arnau de
Vilanova “Arnaldus Ilerdensis” i Jaume d'Agramunt, dels quals ens han arribat textos que s'usaven
a les aules. D'aquest últim es conserven a l'arxiu de Verdú catorze fulls escrits a doble columna del
1387 que són una còpia d'una obra seva17.
Als inventaris medievals lleidatans trobem ressenyats molts llibres d'ús litúrgic i sermonaris.
Així per exemple, parlant dels que són propis de la Seu lleidatana, i dins de l'inventari dels llibres
de l'arquebisbe de Tarragona Pere Cescomes, en trobem uns quants que són de Lleida, a on fou
bisbe entre 1327 i 133418. També en trobem a l'inventari de la biblioteca de Jaume Sitjó, que després
exercí a Tortosa, on va morir19.
Respecte als sermonaris, eren escrits pels propis oradors, tenim constància dels següents: el
del bisbe Jaume Sitjó, perdut, que consta en inventari, el qual es titulava Sermones dominicales, i la
Summa praedicabilium, escrita pel franciscà Bernat de Deo, conservada a la biblioteca pública de
Tarragona (Ms. 127 de Santes Creus ), manuscrit a dues columnes de 315x215 mm., en gòtica
lleidatana, amb rúbriques vermelles, caplletres vermelles i blaves, escrit a Lleida l'any 1338 tal com
consta al propi text.20
Quant al bisbe Jaume Sitjó, d'ell tenim força informació, sabem que va escriure diverses
obres quan era a Lleida. A part del ja dit, es conserva La Cicognina, llibre de remeis que va
16 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ... , p. 135, en el text de Trenchs hi ha una llista d'uns 15 llibres
que pertanyien a estacioners.
17 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ..., p. 136
18 Els citem a continuació, JOSEP TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., p. 136. Destaquem el número
d'inventari:
[16] ”Item un breviarium sanctorale ad consuetudinem ecclesie ilerdensis.”
[46] ”Item I. Breviarium dominicale ad consuetudinem “
19 De l'inventari de la biblioteca del bisbe Jaume Sitjó, dins de JOSEP TRENCHS I ÒDENA,“De l'estudi General ...,
p. 136. Destaquem el número d'inventari:
[44] ”Item.II.Querns in pergamento de les Constitucions de Leyda”
[50] ”Item.I.Missal a costum de Leyda, Ab cobertes vermelles”
[51] ”Item.II.libres ordinaris, los quals diuen que són de Leyda”
20 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ..., p. 136
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despertar l'interès de Jaume II i de la reina Violant, escrit abans de 1348 i que consta en l'esmentat
inventari. Del mateix es conserva el manuscrit 2874 de l'arxiu Capitular de la Seu d'Urgell:
Cicognina super quarto libro decretalium, amb dos-cents folis escrits en doble columna, amb
gòtica lleidatana, el text ocupa fins al foli 198v., després s'hi van copiar unes constitucions de la Seu
d'Urgell i un tractat de vida espiritual21. També se li vinculen dos manuscrits conservats a la
Biblioteca Capitular de Tortosa22.
Respecte als llibres de dret, Trenchs ens parla en el seu text tant dels còdex propis de la zona
que recullen els costums de Lleida com dels referents a la Corona d'Aragó. Els texts jurídics més
antics que es conserven són del regnat de Jaume II, escrits pel notari saragossà Joan de Prohome.
De 1317 es conserva un text del jurista Guillem Jaffer, que està fet usant la tècnica bolonyesa de
text envoltat de glossa, escrit en paper, està entre els textos sense inventariar de l'Arxiu de la Corona
d'Aragó. De 1303 hi ha un document en que la Paeria reclama al rei una còpia dels primers fulls
dels Usatges que s'hi guardaven, per estar malmesos. També hi ha notícia de diversos textos
reclamats per la mateixa. En aquest període es van escriure a Lleida i a l'entorn de l'Estudi General
una sèrie de manuscrits conservats a la Biblioteca Nacional de Catalunya23
21 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ..., p. 136
22 Es tracta dels manuscrits Ms.182 (Apparatus Super Decretales) i Ms. 239 (Decretum Gratiani), que Isabel Escandell
vincula a l'entorn de la producció lleidatana, en particular per connexions estilístiques amb el Ms. 1375 (Usatges i
Constitucions de Catalunya) conservat a la Paeria. Es pensa que podrien formar part de la biblioteca d'aquest bisbe.
Isabel ESCANDELL PROUST: “Apparatus super Decretales”, dins Catalunya Medieval. Catàleg de l'exposició,
Barcelona, Lunwerg, 1992, p 270-271, n.3.20. Eadem: “Decretum Gratiani”, dins Catalunya Medieval..., p. 272273, n.3.21
23 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., p. 137. També ens en parla Josefina PLANAS: “Miniatura
gòtica: El plaer de la mirada devocional” dins de Prim BERTRAN, Francesc FITÉ (coords.): Arrels Cristianes.
Temps de consolidació. Baixa Edat Mitjana. Segles XIII-XV, Lleida, Pagès Editors, 1991, pp. 606-607. Relació
d'aquests manuscrits: núm. BC. 259 (Bibioteca de Catalunya, Ms. 259), datat el 1335, tracta dels “Consilia
Raimundi Vinaterii, Bertrandi Seva, Petri de Castlarino et Jacobo de Montejudaico, super questionibus feudorum
quas dominus rex erat ey contra vicecomes Cardona”; núm. BC. 371 (Bibioteca de Catalunya, Ms. 371), són unes
“Constitucions capitulars Ylerdenses, edite seu compilate Petro de rege, episcopo Ilerdensis, Anno Domini
MCCIX”, copiades a mig segle XIV; núm. BC. 483 (Bibioteca de Catalunya, Ms. 483), un còdex que conté dos
textos: les Consuetudines Ilerdensis, de Guillem Botet, glossades i miniades segons l'estil bolonyés, i els Fori
Aragonum, d'idèntica factura, ambdós segurament escrits a la segona meitat del XIV, a l'entorn de l'Estudi; núm.
BC. 736 (Bibioteca de Catalunya, Ms. 736), que es pot datar entorn del 1335, el qual conté les Constitutiones
Sedis Ilerdensis.
Respecte als manuscrits BC. 736 i BC. 371, ambdós duen al llom les lletres A i B, pertanyien al mateix arxiu, encara
que van entrar en moments diferents a la biblioteca. Tant Pere Bohigas com Rosa Alcoy ens parlen de l'estil dels
mateixos, que vinculen entre ells i amb la ciutat de Lleida, també amb el LC_0028 (Arxiu Capitular de Lleida,
Ms. LC_0028). Pere BOHIGAS: Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia catalana o
existentes en bibliotecas catalanas, Barcelona, Biblioteca de Catalunya, 2000, p.47. Rosa ALCOY I PEDRÓS:
“Constitutiones Capituli Sedis Ylerdensis ”, La Seu Vella de Lleida: La Catedral, els promotor, els artistes, del segle
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Els llibres de dret local escrits a Lleida es troben en biblioteques de la Seu i de la Paeria,
també són citats en inventaris, sobretot de bisbes juristes com Sitjó o Ferrer Colom.
Respecte als llibres d'ensenyament de dret jurídic i eclesiàstic, consta la compra de diversos
volums, amb data especificada. Consta que es van fer a Lleida els manuscrits 485, 486, 502 i 503 de
la Biblioteca Universitària de Barcelona. També foren fets aquí els de diversos bisbes, els que manà
fer el rei i els dels estudiants. Els llibres van ser comprats per membres de la Cúria Reial, per estudi
i per treball. És destacable que hi ha constància de que durant els segles XIV i XV els jutges i
advocats van tenir una ràpida ascensió social, i que la majoria dels llibres inventariats dins de les
elits socials eren de tipus jurídic24
És interessant constatar igualment que els reis Jaume II i Pere III van acudir a juristes
lleidatans per a la revisió de textos elaborats en altres indrets: Aquest treball fou acabat
posteriorment per altres juristes de Lleida, cas d'Arnau i Guillem Destorrent i Guillem Despuig,
com ens mostren altres documents del mateix any.25
En aquest estudi Trenchs ens parla de les biblioteques dels bisbes, del que hi ha inventariat, i
dels llibres dels estudiants, així com de la biblioteca de la catedral, que era molt rica en obres
jurídiques, de culte i sermonaries, les quals eren prestades als membres que impartien classes a
l'Estudi. A continuació apareixen citats tots els manuscrits esmentats, i finalment unes pàgines a on
es fa relació d'una sèrie de documents a on es parla de pintors i de les seves obres,força interessants:
encàrrecs, compres de materials, motius d'endarreriment, etc.26 És a aquesta mena de documents a la
que s'ha de fer cap per trobar informació sobre l'origen o la possible autoria dels manuscrits, encara
que de vegades aquesta informació es troba en la pròpia obra, com és el nostre cas27. Es tracta
d'anar llegint els documents, curosament, per extreure la informació que puguin aportar. Per

24
25
26
27
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XIII al XIV, Lleida, Dep. De Cultura, 1991, pp. 62-63
Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ..., pp. 136-137
Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., p. 138:
Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General ..., pp.139-145
En el cas del Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a Sant Petersburg, ( Prov.F.v.XIV.1), al propi
manuscrit hi ha notícia del redactor, però no del o dels miniaturistes que van intervenir en la seva il·luminació,
encara que hi han opinions al respecte com comentarem més endavant.

exemple, hi han varies caixes de documents en carpetes, provinents de l'Estudi General, conservats
a l'Arxiu Capitular, que encara no han estat estudiats, i que ens poden aportar valuoses
informacions.
A5.-Producció librària a l'entorn de la Seu Vella de Lleida, relació amb Roda.
Ja hem vist en l'apartat anterior que a l'entorn de l'antiga catedral hi ha constància de la
producció de nombrosos llibres litúrgics i sermonaris. Caldria també comentar, en aquest sentit, que
aquesta producció librària ja s'inicià abans de l'aparició de l'Estudi. La Carta de Poblament de la
ciutat ens parla dels privilegis que es van concedir a la mateixa. Va ser atorgada el 1150, i duu la
signatura dels comptes atorgants, Ramon Berenguer IV de Barcelona I Ermengol VI de l'Urgell, i la
dels comptes beneficiats amb la mateixa. Lleida estava situada en un lloc estratègic i calia esperonar
el seu desenvolupament. El 30 d'octubre de 1149 Ramon Berenguer IV promulgà la carta de dotació
de l'església en presència de nombroses personalitats, atorgant al bisbe Guillem Pere la possessió de
les mesquites de la ciutat, ell es va preocupar de dotar a l'església de Lleida d'una constitució
definitiva: el 1168 es publicava l'Ordinatio Eclesiae Ilirdensis, i el mateix any la Constutio Cibaria.
En ambdues es respectaven algunes dignitats que ja existien a l'antiga seu de Roda. Ens
explica Lladonosa:
El bisbe restaurador era fill de Pere Gauspert o Gispert i d'Urraca de Ravidats d'origen
ribagorçà, els quals havien rebut del rei d'Aragó una almúnia davant de Montsó que Guillem Pere
heretà dels seus pares l'any 1173 i que ell transferí a l'església de Roda de Ribagorça, atorgà a la seu
muntanyenca categoria col·legial i traslladà a Lleida els ardiaconats Major, de Ribagorça, de Benasc,
de Terrantona, de Pallars i la Cabiscolia, amb els canonges ... La catedral de Roda continuarà sota la
regla canònica de Sant Agustí28

La seu del bisbat es va traslladar a Lleida. El 27 d'abril de 1238 els capítols de Roda i Lleida
es van reunir per triar nou bisbe. Sempre hi van haver problemes i discussions entre les dues seus.
Ambdues catedrals van disposar d'importants i prolífics escriptoris. Un exemple el trobem en el
28 Josep LLADONOSA I PUJOL, Història de la ciutat de Lleida, Barcelona, Curial edicions catalanes, 1980, p. 137
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recull que ha fet Joaquim Garrigosa i Massana dels manuscrits musicals fins al segle XIII,
conservats a l'Arxiu Capitular i a l'Arxiu Diocesà. Cal tenir en compte que no només ens parla dels
produïts a Lleida, sinó també dels que es conserven de Roda, els quals van passar a Lleida, a on es
conserven des de 1851, moment en que l'acord entre la Santa Seu i l'estat espanyol va anul·lar la
catedral de Roda d'Isàvena. El 25 de març de 1864 es va acordar agregar l'arxiu d'aquesta al de la
catedral de Lleida29. De Roda conservem igualment un conjunt de manuscrits a l'Arxiu Capitular de
Lleida30, el qual va patir diverses vicissituds durant la Guerra Civil, període en que es van perdre
diversos exemplars, que havien estat esmentats pel pare Villanueva a l'obra Viage literario a las
iglesias de España. Mateo de Lasala i Villanova en va inventariar quaranta-sis31. Entre aquests
podem esmentar el Breviari de Roda, (Arxiu Capitular de Lleida, Rc. 0029), del segle XII.
A6.- El llibre manuscrit de luxe a Lleida a l'entorn del segle XIV.
Durant els segles del gòtic es produeixen diversos canvis, gestats a París des del segle XIII,
al voltant de la cort de Lluís el Pietós i de la seva mare Blanca de Castella. Un d'aquests canvis
durà a la fabricació d'uns llibres de mida més reduïda, pensats no per l'oració en comú, sinó per un
tipus de devoció més íntima i personal que començarà a practicar- se en aquesta cort i que triomfarà
29 Joaquim GARRIGOSA I MASSANA, Els manuscrits musicals a Catalunya fins al segle XIII, Lleida, Fundació
pública IEI, 2003, pp. 143-152. Sense esmentar els de Roda, es mencionen els següents manuscrits musicals:
-De l'Arxiu Capitular:
[183]Còdex d'Alaó: Antifonari de la missa (el còdex que el conté no és musical). Segle XI, es tracta del mateix
manuscrit de la signatura”Música Antiga I”
[184]Fragments, música antiga I. És del segle XI, antifonari de la missa(Un bifoli)
[185]Fragments, música antiga II. És també un bifoli, de la segona meitat del segle XII. Antifonari de l'ofici.
[196]Leg 87, Antifonari de l'ofici, mig segle XII. És un foli, José Janini en parla en dues obres.
- De l'Arxiu Diocesà:
[197]Fragment, 830 (inventari nº 1696), Breviari de segle XIII, és un bifoli, també en parla Janini.
[198]Fragment, 83 1(inventari nº 1699), Antifonari de la Missa, mig segle XII
[199]Fragment, 832 (inventari nº 1697), Antifonari de l'Ofici, mig segle XII
[200]Fragment, 833 (inventari nº 1704), Antifonari de l'Ofici, mig segle XII
[201]Fragment, 834 (inventari nº 1698), Antifonari-Leccionari per a l'Ofici, segle XIII
Dels manuscrits musicals se'n conserven només fragments, però ens permet constatar que realment hi va haver una
feina ingent de confecció de manuscrits anterior a l'Estudi, al voltant de la Seu Vella. És fàcil pensar que molt material
s'ha perdut, i això només és en l'àmbit del manuscrit musical. Tots aquests últims fragments han estat esmentats per
José Janini a la seva obra: Fragmentos Litúrgicos de Cataluña.
30 Josefina PLANAS, Francesc FITÉ (cur.): Ars Sacra, Seu Nova de Lleida, Lleida, Ajuntament de Lleida, 2001, pp.
14-15, ens parlen de la formació de l'Arxiu Capitular de la Seu Nova, a partir dels manuscrits i llibres de la Seu
Vella, de la Col·legiata de Roda d'Isàvena i en petita quantitat de Vallbona de les Monges. També se'ns parla de la
producció de Roda a Josefina PLANAS: “Els primers miniats o la rutilant bellesa de les pregàries il·luminades” dins
de Joan Ramón GONZÀLEZ (coor.): Arrels Cristianes. Temps de Forja. Els inicis i l'Alta Edat Mitjana, segles del
V al XII, vol.1, Lleida, Pagès Editors, 1991, pp. 403-412
31 Josefina PLANAS: “Els primers miniats..., p. 404.
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sobretot al segle XIV. De moment es produiran Breviaris de mesures més reduïdes, encara que
durant els segles Baix Medievals encara se'n produiran de monumentals32. Aquesta reducció en
facilitarà el trasllat i difusió. Per la seva banda, el canvi en el tipus de devoció, aquesta privatització
de la mateixa, durà a que un dels llibres de devoció privada que tindrà més èxit en aquests segles
serà el Llibre d'Hores, el text del qual, amb unes parts fixes, comuns a tots, s'adaptava, però, als
gustos personals del client, per tant amb seccions elaborades amb oracions escollides per ell. Els
llibres d'Hores es van decorar amb cicles iconogràfics de gran bellesa, que podien distreure, segons
alertaven els moralistes, de la veritable funció de l'obra, que era incitar a la devoció 33. Pel que
respecta a Lleida, es té constància documental del pagament de divuit sous a “Andreu Mercer,
capellà del senyor infant don Jaime, per preu d'unes Hores que comprà a Leyda a obs del senyor
infant”, el maig de 1334, encara que no se sap si tenia il·luminacions34
Un llibre que també es farà a partir del segle XIII en format de petites dimensions serà el
Breviari, que permetia recitar l'ofici en condicions especials de malaltia o viatge, per tant per a ús
privat, el text del mateix seguia el calendari litúrgic. (Enfront al Breviari de grans dimensions usat a
les comunitats monàstiques des del segle XI ). Aquests Breviaris seran bellament il·luminats.35 Al
segle XV aquest tipus de Breviari serà considerat l'obra més adequada per a les pregàries diàries,
era per exemple el text predilecte de la reina Isabel la Catòlica, la qual en tenia varius, a causa de la
seva religiositat i devoció per l'ofici diví.
Són diversos els manuscrits de luxe que es vinculen a Lleida en aquest entorn de l'escriptori
de la catedral i dels escriptoris que es van poder generar a l'entorn de l'Estudi General. Sobre alguns
no hi ha hagut cap dubte, altres han estat vinculats a escriptoris diversos durant molt de temps.

32 Per exemple el Breviari del rei Martí (París, BnF, Ms. Rothschild 2529). Josefina PLANAS: El Breviario del rey
Martín: un códice de lujo para el Monasterio de Poblet, València, Publicacions de la Universitat de València, 2009.
33 Josefina PLANAS: “Arte y devoción: los libros de Horas en el ideario espiritual de fines de la Edad Media”, Horae,
Orbis Medievalis, Madrid, (en premsa). Hem de ser prudents a l'hora d'afirmar que eren llibres il·luminats, ja que no
sabem si era així en tots els casos. Malgrat aquest comentari, però, hem de pensar també que ens movem en un
àmbit de llibres de luxe. Ens parla dels llibres d'Hores i de la seva importància el professor Yarza: Joaquin YARZA
LUACES: “María de Navarra y la ilustración..., 1996.
34 Josep TRENCHS I ÒDENA, “De l'estudi General..., p. 134
35 Josefina PLANAS, “Miniatura gòtica. El plaer de la mirada..., pp. 591-593
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Últimament, en aquest sentit, s'han vinculat a Lleida manuscrits que s'havien cregut
relacionats amb Barcelona, gràcies als nous estudis que s'han anat fent36. D'altra banda, diversos
manuscrits dispersos fora de Catalunya o de l'Estat Espanyol, ara es vinculen també amb Lleida.
Alguns d'aquests manuscrits ja els hem esmentat. També podem nombrar, dins dels fets
durant el segle XIV, per tant durant el mateix segle en que es va fer el manuscrit que ens ocupa, els
següents: Conservats a Lleida: Consueta, Dominical, Santoral y Ferial de la Catedral de Lleida
(ACL.0031), manuscrit en lletra gòtica, no il·luminat, que Francesc Fité creu que s'inicià l'1
d'octubre de 1361, a on es recullen les cerimònies i costums litúrgics de la catedral. Es conserva a
l'Arxiu Capitular de Lleida37. També el Breviari ( Ms. 12 Roda, RC_0026), del segon quart del segle
XIV, fet de manera delicada (Imatge 2). Va ser redactat a Roda, però quasi segur que es va
il·luminar a Lleida, per qüestions estilístiques38. Igualment Usaci et Consuetudines de Cataloniae et
Constitutiones provintiales et sinoidales (LC_0028, abans Ms.3), conservat a l'Arxiu Capitular,
escrit i il·luminat entre 1333 i el regnat de Pere el Cerimoniós, va ser elaborat en dues etapes.
(Imatge 3a, 3b) En concret l'estil del folis 59 al 75 és molt diferent i seria posterior 39. I els Usatges
i Contitucions de Catalunya (Ms. 1375 ), Arxiu de la Paeria (Imatge 4), a on es poden distingir dos
tallers40
36 Isabel ESCANDELL PROUST: “Entre líneas y sombras. Libros y miniaturas en Catalunya. (1250-1336)”, dins
Joaquin YARZA LUACES (ed.): La miniatura medieval en la Península Ibérica, Múrcia, Nausicaä,, 2007, p. 142
37 Joan BUSQUETA RIU, Montserrat MACIÀ I GOU (comissaris): La Seu Vella, l'esplendor retrobada, Lleida,
Policrom, 2003, pp. 359-360. Text a doble columna, caplletres decorades amb vermell i blau que ocupen dos línies,
en algunes s'ha emprat el groc.
38 Josefina PLANAS: “Miniatura gòtica. El plaer de la mirada..., pp. 594-595. Josefina PLANAS, Francesc FITÉ
(cur.): Ars Sacra, Seu Nova de Lleida, Lleida, Ajuntament de Lleida, 2001, pp. 133-135 Estilísticament connecta
amb una sèrie de manuscrits vinculats amb el bisbe d'Osca (1324-1328) i Girona (1328-1334) Gastó de Montcada:
Breviario oscense (Arxiu Cap. D'Osca Ms. 16) i Pontifical de Girona (Arxiu Cap. de Girona MS. 93), en ells
percebem influències bolonyeses en les decoracions marginals i italianitzants lineals pre-giottesques en les imatges.
Josefina Planas recolza l'existència d'una important producció de manuscrits de luxe a Lleida en aquest període.
Igualment defensa que potser també va estar cal·ligrafiat en aquesta ciutat. Josefina PLANAS: “Un testimoni miniat
de la producció librària lleidatana durant el segon quart del segle XIV”, Butlletí de divulgació i informació. Amics
de l'Art Romànic del Bages, Bages, 1995 (100), pp. 517-525
39 Gaspar COLL I ROSELL: Manuscrits jurídics i il·luminació, Barcelona, Curial Edicions, 1995, pp.157-158. Isabel
Escandell ens parla del manuscrit a: Isabel ESCANDELL: “Llibre dels Usatges i Contitucions de Lleida”, dins
Josefina PLANAS, Francesc FITÉ (cur.): Ars Sacra, Seu..., pp. 143-145. Rosa ALCOY I PEDRÓS: “Contitutiones
Capituli Sedis Ylerdensis”, La Seu Vella de Lleida, la catedral, els promotors, els artistes, del s.XIII al XV, Lleida,
Dep. De Cultura, 1991, pp. 62-63. Eadem: “Llibre dels Usatges i Constitucions de Lleida”, La Seu Vella de Lleida...,
pp. 52-61. Estilísticament se'l relaciona amb el BC. 371, ja esmentat, per un escut que apareix al foli 1 d'aquest i al
154 de l'altre, amb la Mare de Déu.
40 Rosa ALCOY I PEDRÓS: “Llibre dels Usatges i Constitucions de Lleida”, La Seu Vella de Lleida..., pp. 59-61.
Isabel ESCANDELL: “Llibre dels Usatges i Contitucions de Catalunya”: Catalunya Medieval..., pp. 274-275,
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Conservats a fora de Lleida podem trobar: Breviarium Oscenc (Osca, Ms. 13). Se'l vincula al
bisbe Gastó de Montcada (Imatge 5) i amb Lleida per les semblances amb el Ms. 137541. El
Pontifical de la Catedral de Girona (Ms. 93). També el Cançoner Provençal (Cançoner Gil) (BC:
146), conservat a la Biblioteca de Catalunya, en ell es poden distingir dues mans (Imatge 6). És un
recull de cançons del trobador Cerverí de Girona42. Altres es conserven en diferents indrets a fora de
l'Estat Espanyol, com el que ens interessa en aquest treball. Igualment els Usatici et Constitutiones
Cataloniae (Ms. Lat. 4670), (Imatge 7) conservat a París43 i els Usatges i Costitucions de
Catalunya (Ms. OTT. LAT. 3058), conservat a la Biblioteca Apostòlica Vaticana44.
Aquests són alguns dels manuscrits de luxe produïts a Lleida durant el segle XIV (a part dels
elaborats en altres moments, sobre els quals no parlarem en aquest treball) i ens poden donar una
idea de la qualitat dels mateixos. Seria interessant indagar més en aquest sentit. A continuació ens
centrarem en el Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud (Sant Petersburg, Prov.F.v.XIV.1) i veurem
que se'l pot vincular amb d'altres manuscrits fets a Lleida, com ja hem comentat, encara que primer
farem una introducció de l'obra d'Ermengaud, de gran fortuna a l'època medieval i que va ser
copiada nombroses vegades, sent el manuscrit que ens ocupa una d'aquestes còpies.

n.3.22
41 Rosa ALCOY I PEDRÓS: “La pintura a la Seu Vella de Lleida, de l'italianisme al gòtic internacional ”,Frederic
VILAR, Imma LORËS: Actes del Congrés de la Seu Vella de Lleida, Lleida, Paeria, 1991, pp.119-132; eadem
pp.122-123. Isabel Escandell vincula aquest manuscrit i el Pontifical de Girona (Ms.93) a través del bisbe Gastó de
Montcada, amb Lleida. També JoaquinYarza i Josefina Planas. Joaquin YARZA LUACES: “Breviarium Oscense”,
dins de Signos, Arte y Cultura en el Alto Aragón Medieval, Huesca, 1993, p. 386. Josefina PLANAS: “Un testimoni
miniat de la producció librària lleidatana durant el segon quart del segle XIV”, Butlletí de divulgació....pp 517-525
42 Està digitalitzat, sig.: CB-UB-Cd-&. Format jpeg. <http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Tresors-de-laBC/Cançoner-Gil-ms-146-un-canconerprovencal-d-origen-catala>. En fa un estudi Anna Gudayol, directora del
Departament de Manuscrits de la Biblioteca de Catalunya. D'ell i del LC_0028 en tornarem a parlar per la seva
vinculació estilística amb el que ens ocupa (Prov.F.V.XIV, 1)
43 Gaspar COLL I ROSELL: Manuscrits jurídics i il·luminació, Barcelona, Curial Edicions, 1995, pp.19-43; p.129.
Josefina PLANAS:“Un testimoni miniat de la producció librària lleidatana durant el segon quart del segle XIV”,
Butlletí de divulgació....pp 517-525, troba connexions amb el primer mestre dels Usatges de la Paeria (Ms. 1375 ) i
amb Lleida. No comparteix la opinió de Coll, que vincula el manuscrit amb els Depuig de Barcelona.
44 Gaspar COLL I ROSELL: Manuscrits jurídics...117-144; 121-122, el vincula amb Barcelona, a diferència de
Josefina Planas o Isabel Escandell, que el vinculen a Lleida i amb el bisbe Gastó de Montcada. Josefina
PLANAS:“Un testimoni miniat de la producció librària lleidatana durant el segon quart del segle XIV”, Butlletí de
divulgació....pp 517-525. Isabel ESCANDELL: “Llibre dels Usatges i Contitucions de Catalunya”, dins de
Catalunya Medieval..., pp. 274-275, n.3.22
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B.-EL Breviari d'Amor DE MATFRE ERMENGAUD: SOBRE L'AUTOR
El Breviari d'Amor de Matfré Ermengaud, va ser una obra molt difosa des de la seva
aparició i al llarg dels segles posteriors. Això va suposar que se'n fessin diverses còpies, entre elles
la conservada a Sant Petersburg (Prov.F.v.XIV.1)45. Ermengaud, nascut cap a l'any 1250 a Béziers (a
la regió de Languedoc, actualment al departament d'Hérault), va ser-ne doncs, l'autor. Ens trobem
davant d'un text escrit en forma de poema i en occità d'uns trenta-quatre mil cinc-cents versos, del
qual es van fer diverses còpies, com ja em comentat, que va ser redactat aproximadament entre
1288 i 129246. Va escriure també alguns poemes. Fou doctor en lleis i trobador47. No se sap molt de
la seva vida, pràcticament tot el que en sabem és a través del propi text. És així com descobrim, per
exemple, que va tenir dos germans als quals esmenta al Breviari d'Amor: Na Suau, a qui escriu una
carta i Peire, també poeta.48 Igualment sabem que va ser frare menor, ja que així ho afirma en la
carta escrita a Na Suau49. Entre 1322 i 1323 hi ha un document sobre un delme recaptat que esmenta
a un tal Matfredus Ermengaudi entre els membres del capítol de l'abadia de Sant Afrodisi,
secularitzada al segle XIII. Es pot pensar que va ser clergue i que més endavant va entrar a l'orde
dels franciscans50. (Imatge 8 )
45 Conservat a Sant Petersburg, a la Biblioteca Nacional de Rússia, escrit en llengua provençal o occitana. Descripció:
pergamí, 252 folis, 350x245 mm., (caixa text: 225x170 mm. ). Il·luminació: 9 imatges ocupant la pàgina sencera, 17
mitges pàgines, 142 de 60x70 mm. (aprox.), a més de nombroses inicials. Copiat a Lleida per Joan d'Avinyó
(Iohanes de Aviniona, nationis Anglicorum, tal com està escrit al seu colofó). Sobre la data en que fou copiat en
parlarem més endavant. Inclòs al catàleg-estudi de Tamara VORONOVA, Andrei STERLIGOV: Western european
Illuminated Manuscripts of the 8 th. to the 16 th.,in the National Library of Russia, Saint Petersburg, Aurora Art
Publishers, Bournemouth , Parkstone Aurora, 1996, pp. 214-225. Al Llibre d'estudis que acompanya al manuscrit
surt anomenat Isp.F.v.XIV.1, però a la major part dels llocs l'anomenen: Prov..F.v.XIV.1, és com ho fem en aquest
treball, per seguir un criteri.
46 Paul MEYER: “Matfre Ermengaud, Trobadeur” dins Histoire litéraire de la France, París, 1898, vol. 32, pp. 16-18
47 Al desè vers del poema es qualifica de senher en leys e d'amors sers.
48 A la germana li envia una carta, registrada al final de quasi totes les còpies conservades del manuscrit:Aysso es la
epistola que trames frayres Matfres frayre menre de Bezers la festa de Nadal a sa sor, Na Suau. Del germà en cita
algunes estrofes al final del Breviari: Messier Matfre no us desplassa (versos 27948-27956) i Messier Matfre, pus de
cosseilh (vv. 31693-31712). Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas del Breviario
de Amor de Matfre Ermnegaud de Béziers. Un estado de la cuestión”, dins de Joaquin YARZA LUACES: La
miniatura medieval en la Península Ibérica, Múrcia, Nausicaä, 2007, p. 314, notes 2, 3.
49 A la nota anterior hi ha el fragment de la carta a la seva germana on explica això: Aysso es la epistola que trames
frayres Matfres frayre menre de Bezers la festa de Nadal a sa sor, Na Suau. Hi diu: Frare menor de Béziers
50 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 313-314. De totes maneres el Matfre
esmentat en aquest cas podria ser un altre. Per saber més sobre el personatge consultar: Gabriel AZAÏS: Le Breviari
d'Amor de Matfre Ermengaud, suivi de sa lettre à sa soeur, Béziers-Paris, Société Archéologique de Béziers, 18621861 (2 vol.), vol 1, pp. 5-34. A la introducció, al primer volum, en parla, encara que comenta que se sap poca cosa
d'ell; Peter T. RICKETTS: Le Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud, t. V (27252T.- 34597T.), Leyde, 1976; t. II (18880), Londres, 1989; t. III (8880T-16783) junt amb C.P. Herson, Londres, 1989; t. IV (16783T-27252), junt amb
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Quant a les seves motivacions, cal tenir en compte el moment i l'indret a on va ser escrit, ja
que a finals del segle XIII i a la zona occitana, tot i la contundent actuació en contra dels càtars a
mitjans de l'esmentat segle, l'heretgia51 continuava encara vigent, de manera més o menys amagada,
tant als pobles com a les ciutats, tal com reflecteixen les actes de la Inquisició 52. Por lo tanto el
primer propósito del Breviari es presentar bajo apariencia enciclopédica un compendio de todas
las doctrinas y verdades de la iglesia opuesto a la ideología de los herejes y a aquellos elementos
que potencial (judaísmo) o realmente (catarismo, ciertas concepciones de “fin'amors”) pudieran
resultar un peligro para el dogma.53
Amb aquesta intenció final, l'autor va fer un compendi del saber de l'època, però adaptat al
públic a qui anava dirigit, els laics cultes de la zona, i no l'escriu en llatí, sinó en occità, tal com ho
feien els trobadors, amb una llarga i feliç tradició a la zona54. A més ho fa en un to moralitzant, i
parla de l'Amor com a principi, de l'amor a Déu, de l'amor entre els homes, en particular aquell que
emana del cristianisme, de l'amor entre home i dona, amb Déu com a fi últim, amb una sublimació
del Fin'amor55 en amor cristià. A la darrera part titulada Perilhos tractat d'amor de donas, l'autor
aprofita per fer una crítica dels poetes trobadorescos, en to de debat. El text va tenir molt d'èxit tant
en el moment de la seva aparició com al llarg dels segles XIV al XV, menys al XVI, esdevenint un

51
52
53
54

55
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C.P. Herson, Turnhout, 2004; Carlos MIRANDA GARCÍA-TEJEDOR: Iconografía del Breviari d'Amor, Escorial,
ms. S.I. N.3, Biblioteca Nacional, ms. Res. 203, tesi doctoral dirigida per la Dra. A. Domínguez Rodríguez, Madrid,
U. Complutense, 1993 (4 vol.)
Per conèixer més bé el tema del catarisme, trobem un resum a P. MARTEL: “Les cathares et leurs historiens” dins
R. LAFONT: Cathares en Occitanie, París, Fayard, 1982, pp. 403-461. De fet l'autor defensa la seva vigència fins i
tot en el moment actual.
Jacques FOURNIER: Le registre d'Inquisition de Jacques Fournier, évêque de Pamiers (1318-1325), ed. de J.
Duvernoy, Toulouse, Privat, 1965; Emmanuel LE ROY LA DURIE: Montaillou, aldea occitana de 1294 a 1324,
Madrid, Taurus, 1981,dins Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 315, nota 5
Carlos MIRANDA GARCÍA-TEJEDOR: “El Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud de Béziers. Una aproximación
a la iconografía del manuscrito S.I. N 3 escurialense”, Reales Sitios, 1994, 4t. Trim. (122), pp. 23-32, p. 24
La literatura trobadoresca, era molt refinada, amb autors que es movien en un àmbit culte, tant homes com dones, ja
que l'entorn occità afavoria la igualtat d'ambdós sexes (Les dones trobadores o trobairitz) i més encara per influència
del catarisme, es va desenvolupar al llarg dels segles XII i XIII. Encara que la seva influència va perviure durant els
segles XIV i XV, tot i la croada contra el catarisme (1205-1266), com ja hem analitzat. Vicent MARTINES:
“Contexto literario del Breviari d'Amor” dins de Antoni FERRANDO, Vicent MARTINES; Liudmila KISSELEVA:
Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Libro de Estudios, San Petersburgo, Biblioteca Nacional de Rússia, Madrid,
AyN ediciones, 2007, pp. 55-57
Fin'amor és la denominació d'amor cortès en occità, que suposava un triangle amorós entre la dona (d'origen noble),
el seu marit i l'amant, molts cops el propi trobador que en parlava. No se sap ben bé si les relacions eren només de
caire literari o si anaven més enllà, en qualsevol cas estava associat a una forta càrrega de caire eròtic. “Amor
cortès”, <http://ca.wikipedia.org/wiki/Amor_cort%C3%A8s> [23-05-2014]

autèntic best-seller en aquella època, encara que en un territori molt concret: el sud de França i la
zona de la Corona d'Aragó, en particular a la catalana, per la proximitat entre l'occità i el català, per
afinitats ideològiques, però també per ser lloc de refugi de càtars que escapaven i amb una
important població de jueus56.
B1.-Significat del Breviari d'Amor i exemplars conservats.
El Breviari d'Amor és una composició d'uns trenta-quatre mil cinc-cents versos octosíl·labs,
redactada en occità (la llengua anomenada d''Oc), que com ja hem comentat va ser escrita entre
1288 i 1292 a la ciutat de Béziers (Languedoc). En la major part dels exemplars conservats
apareixen també alguna cansó (Dregz de natura, de tema amorós, comanda, Dregz es donc quez ieu
espanda ) i un sirventés (Temps es qu'ieu mo sen espanda, és una crítica contra els clergues i els
poderosos). (Imatge 9) Al final hi ha la Epistola a la seva germana (Lo roman del capon)57.
Respecte a la denominació de Breviari, Carlos Miranda ens explica que en principi en el món romà
tenia un caràcter de compendi o resum d'un document, més endavant, cap al segle XI, servirà d'una
banda per denominar un volum que recull diversos texts litúrgics, però també, a nivell profà, servirà
per denominar un recull de texts científics o de caràcter divers. És en aquest segon grup que hem
d'ubicar l'obra que ens ocupa. L'Amor és un tema que té a veure amb la seva concepció de que tot
és amor. Ermengaud intenta unir ciència i teologia, per ell l'amor és capaç de ligar el ámbito de la
Divinidad y el de lo creado: una de sus ideas maestras reside en que el mundo en sus diversas
manifestaciones es una emanación del amor general que se aplica a Dios, al prójimo, a las mujeres
y a los bienes temporales.58
Així, al llarg del text es parla de diverses matèries, adequades per a la intenció de l'autor,
sempre amb un to moralitzant i didàctic: astronomia, meteorologia, algunes qüestions de medicina:
curació amb plantes, etc., a la vora de teologia, Història Sagrada, també parla sobre àngels, dimonis,
56 Hiromi HARUNA CZPLICKI:”Note introductive sur les manuscrits illustrés du Breviari d'Amor de Matfre
Ermengaud: l'enluminure toulousine dans sept manuscrits du XVIè. Siècle”, Memories de la Société Archéologique
du Midi de la France, vol. LXIX (2009), pp. 306-312, p.306; Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los
manuscritos con pinturas..., p. 322
57 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 315
58 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 317
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vicis i virtuts, etc. I en llengua vernacla, com ja hem vist, que feia el text assequible als laics cultes,
interessats en el saber però que no solien dominar el llatí. Aquesta era la llengua habitual en que
s'escrivien al segle XIII les enciclopèdies, normalment dins de l'àmbit clerical, que recollien el
saber de l'època. No obstant, podem trobar altres obres escrites en diverses llengües: en francès, en
toscà, etc., com el Convivio de Dante ((1265-1331), les obres científiques de Ramon Llull en català
(1232-1305), etc.59 El que es pretenia amb aquest ús de la llengua vernacla al Breviari d'Amor i en
altres obres era assolir una funció catequitzant, per estendre de manera eficaç els continguts de
l'ideari cristià. També és interessant destacar l'ús del vers per ajudar a recordar-ne el contingut, en
aquesta mateixa línia podem pensar en l'ús de la imatge, que manté una clara relació amb el
contingut textual60.
Respecte a la ordenació temàtica, Ermengaud va seguir els criteris habituals dels segles XII i
XIII per a una enciclopèdia amb aspiracions didàctiques, dins d'un esquema neoplatònic, amb
influències del pensament de Joan Escot Eriúgena (c. 800-882) i de Sant Tomàs d'Aquino (c 12251274), de manera que partirá de la Unidad Primera para descender en grados hasta las criaturas
más o menos separadas de su fuente, para remontar después a Dios.61
Del Breviari d'Amor se'n conserven diverses còpies, algunes estan complertes, i d'elles
quinze van ser il·luminades. Entre les quals, dotze ho estan en un estil que Carlos Miranda
denomina Gòtic lineal avançat, amb elements d'influència italianitzant i flamenca més o menys
evidents, cal tenir en compte que les còpies es van fer al llarg dels segles XIV i XV. Totes estan
escrites en occità o català. Igualment, com ja he comentat, se'n conserven còpies sense
il·lustracions, senceres o fragments, de les quals una es va traduir al castellà 62. Respecte a les còpies
59 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 318-319
60 Pierre RICHÉ: “Le rol de la mémorie dans l'enseignement medieval”, dins de Roy BRUNO , Paul ZUMTHOR,
(eds): Jeux de memoire, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1985, pp. 133-148
61 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 321. És aquest pensament neoplatònic
que l'abat Suger de Saint Denís va conèixer a través dels texts del Pseudo Dionís Aeropagita, traduïts per Escot
Eriúgena del grec al llatí per encàrrec de Carles el Calb, la via ascendent o anagògica, de la bellesa de coses
materials cap a la de la Divinitat, la que va justificar tot el seu programa constructiu i d'embelliment de l'edifici que
obrirà les portes cap al gòtic. Erwin PANOFSKY (ed.): El abad Suger. Sobre la Abadía de Saint-Denís y sus tesoros
artísticos, (1946), Madrid, Cátedra, 2004.
62 D'ells ens en parla CARLOS MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas del Breviario de
Amor de Matfre Ermengaud... pp. 324-325, que a la nota 19 ens dona notícia d'aquestes còpies sense il·lustracions,
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amb il·lustracions són les següents, per ordre cronològic d'execució63:
L.- London, Britsh Museum, Royal ms. 19.C.I, fet cap a 1320-132564.
N.- Sant Petersburg, Biblioteca Pública, Prov. F.v.XIV.1: és el manuscrit objecte del nostre estudi,
en parlarem més extensament, va ser copiat a Lleida, passant a formar part de l'esmentada
biblioteca a partir de 180565.
F.- Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms. 2563, datat i ubicat a Toulouse, el disset de juny
de 135466.Se'ns menciona el preu de l'obra. G.- Wien, Österreichische Nationalbibliothek, ms.
2583, fet segons Carlos Miranda cap a mig segle XIV al Languedoc. Respecte a l'anterior, li
manquen algunes il·lustracions i en té d'altres que aquest no té. També com l'anterior, després de
passar per diverses mans el podem ubicar a París en temps de Napoleó I, cap a 1809 67. Sobre aquest
manuscrit Hiromi Haruna considera que pel tractament dels rostres i les diademes a la front fetes
amb el propi cabell el manuscrit es relaciona amb d'altres fets a les primeres dècades del segle, amb
influència de l'escola de Tolosa i seria contemporani d'L68.
M.- Madrid, Real Biblioteca del Monasterio del Escorial, ms. S.I. N.3, de mig segle XIV. D'ell en
parlarem més endavant.69

63
64

65

66
67
68
69
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amb el número de registre i el seu lloc de conservació: tres còpies senceres i tretze en estat fragmentari. Per a la seva
classificació se segueixen les pautes de: CLOVIS BRUNEL:” Fragments de manuscrits du Breviari d'Amor”,
Romania, 56, (1930), pp. 249-252, Bibliographie des manuscrits littéraires en ancien provenzal, París, 1935.
Respecte a la còpia en castellà, és la T, del segle XV (Chicago, University Library, ms. 63).
Aquest ordre és relatiu, ja que les investigacions poden portar a modificacions a mesura que se sap més sobre la
qüestió, com veurem.
Carlos Miranda el vincula com a propietat d'Enric VII o VIII. El situa com la còpia més antiga, per tant més propera
a l'original. Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas... , p. 326; Hiromi Haruna
considera que seria més adequat, per qüestions estilístiques situar el període d'execució entre 1320-1330. Destaca,
pels grans ulls de nineta petita i altres trets, el seu vincle amb la zona de Toulouse, trobant semblances amb les
il·lustracions de Libellus de Consolatione et instructione noviciorum, (Toulouse Bibliotéque Municipale, ms. 418) i
amb algunes il·lustracions del Décret Gratien (Amiens, Bibliotéque Municipale, ms. 335), ex: foli 237v. Pensa en
l'existència d'un taller vinculat a les universitats de Toulouse i Montpellier, als inicis del segle XIV. HIROMI
HARUNA CZPLICKI:”Note introductive sur les manuscrits illustrés du Breviari d'Amor....p. 307
Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 327. Hiromi Haruna ens explica que
per trets estilístics que podem trobar també a L i G , que veurem a continuació, podem pensar en la influència de
Tolosa a la pintura catalana, en aquest cas a la de Lleida. Aquesta autora data el manuscrit lleidatà cap a 1330-1340,
per la seva relació amb d'altres manuscrits il·luminats en aquesta ciutat, mentre que Carlos Miranda el situa cap a
1320. D'això en parlarem més extensament. Hiromi HARUNA CZPLICKI:”Note introductive sur les manuscrits
illustrés du Breviari d'Amor....p. 310
Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 327-328, veure nota 22
Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 328
Hiromi HARUNA CZPLICKI:”Note introductive sur les manuscrits illustrés du Breviari d'Amor....p. 307-310
Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 328-329, veure nota 24

A.- París,Bibliothèque Nationale, ms. fr. 857.Realitzat entre 1350 i 1370, possiblement a Tolosa70
C.- París,Bibliothèque Nationale, ms. fr. 858, realitzat al mateix període i entorn que l'anterior.
K.- London, Britih Museum, Harley ms. 4940, del mateix període i entorn que els anteriors71.
B.- París, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 9219, similar als anteriors.
D.- París, Bibliothèque Nationale, ms. fr. 1601, de finals del XIV o començaments del XV, es
considera copiat a Catalunya. Manquen algunes parts del manuscrit.
P.- Madrid, Biblioteca Nacional, ms. Res. 203, copiat a finals del XIV a Lleida, hi manquen nou
folis que han estat tallats, les il·luminacions, en grisalla, presenten alguna nota de color72.
E.- París, Bibliothèque Nationale, ms. esp. 353, en prosa, escrit en català possiblement a Girona, de
finals del XIV, només té dinou miniatures que Carlos Miranda qualifica d'estil italo-gòtic. El
relaciona amb el següent73
T.- London, British Museum, Ms. Yates Thompson 31, escrit en prosa catalana cap a 1400. Se'l
relaciona amb Girona, dins del mateix estil que l'anterior, encara que Carlos Miranda ens comenta
que Pere Bohigas no està d'acord amb aquesta procedència.74
S.- París, Bibliothèque Nationale, ms. esp. 205, redactat en prosa catalana possiblement a
Barcelona, l'any 1400.75
H.- Lyon, Bibliothèque municipale ms. 1351, fet cap a 1420. Hi manquen 16 folis.76
A través de l'anàlisi textual i lingüístic els estudiosos els agrupen en dues famílies. Segons Richter
l'obra s'hauria difós de Béziers a Quercy i d'aquí a Tolosa. A Catalunya es noten les influències tan
de Bézier com d'aquesta darrera. El text del Breviari en aquestes terres es va difondre tant en occità
com en català.77
70 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., p. 329
71 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 329-330, veure nota 25
72 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 330-332, veure nota 26
73 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 332-333, veure nota 30
74 Bohigas diu que no hi ha cap raó per vincular-lo a Girona, des de fa un temps se'l relaciona amb un seguidor del
mestre de Sant Marc, per tant de l'entorn de Ferrer Bassa, per la seva banda Joaquin Yarza el relaciona amb l'entorn
del Mestre de Rubió. Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 333-334, veure
nota 31.
75 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pinturas..., pp. 334-335, veure nota 32
76 Carlos MIRANDA GARCIA-TEJEDOR: “Los manuscritos con pintura..., pp. 335-336, veure nota 33
77 Els manuscrits quedarien agrupats de la següent manera: A,B,C,F,H,K,L, que es relacionen amb Tolosa per una
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L'arribada de l'invent de Gutenberb no va suposar pas la impressió del manuscrit, ja que en
aquell moment no se'l valorava tant, es considerava un text que s'anava quedant antiquat. Gabriel
Azaïs s'hi va interessar cap a la segona meitat del XIX, fent una classificació dels manuscrits
coneguts i conservats de l' A a l' N i una edició crítica en dos volums, tasca per a la qual es va basar
en el manuscrit A (París, Bibliothèque Nationale, fr. 857) per considerar-lo el més complert i
comparant-lo amb d'altres, però no amb el que ens ocupa78
B2.-Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a Sant Petersbug (Prov.F.v.XIV.1): com
va arribar a la seva ubicació actual.
El Breviari d'Amor conservat a Sant Petersburg va ser escrit a Lleida tal com s'explica al seu
colofó: Johannes de Aviniona, nationis Anglicorum, scripsit hunc librum in civitate Ilerdensi,
venerabili viro [...] civi Ilerdensi, quem Deum conservet et suos in salute per tempora longiora.
Cronològicament es pensava que era un dels més propers a l'original, encara que cada cop és més
clara una data posterior, com veurem. Tots es van il·lustrar seguint-ne les directrius, que van ser
donades pel propi autor, ja que al text hi han diverses referències a aquestes il·lustracions. En el cas
del de Lleida Antoni Ferrando pensa que es pot percebre la influència de la minoria musulmana en
l'ornamentació marginal i en l'ús del vermell fosc, el verd i el morat, el qual li donaria una
personalitat pròpia, encara que més endavant veurem que no tothom comparteix aquesta opinió.
D'altra banda, considera que es pot relacionar la presència a Lleida del manuscrit del qual va ser
copiat necessàriament el que ens interessa tant al fet de l'existència de l'Estudi General com al seu
contacte amb la universitat de Montpellier. D'aquí, per tant, podria venir el manuscrit del qual es va
copiar el de Lleida, o de Béziers. Respecte a l'autor de l'obra lleidatana, s'ha cregut que podia ser
d'Avinyó, però si llegim el colofó també podem pensar, com ens diu Ferrando, que tingués relació
amb la població anglesa d'Abingdon, que es llatinitzava com Abindonia. Creu que podria ser un
anglès instal·lat a Lleida des de feia un cert temps, però ens movem en el terreny de les hipòtesis, i
banda i D,G,I,M,N, relacionats amb el Languedoc. M i N serien molt propers a nivell textual. Antoni FERRANDO:
“El Breviari d'Amor: Autoría, difusión, ..., 2007, pp. 16-20
78 Antoni FERRANDO: “El Breviari d'Amor: Autoría, difusión,..., pp. 9-10. Grabiel Azaïs va tenir per aquesta tasca el
suport de la Société Archéologique Scientifique et Littéraire de Béziers.
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també podria ser un anglès que hagués residit un temps a Avinyó. Ens comenta que en aquell
moment, d'altra banda, els cognoms toponímics ja no expressaven procedència79. Finalment ens
parla d'un bisbe de Lleida entre 1324 i 1327 anomenat Ramon d'Avinyó, que no se sap d'on
procedia.80 Per la seva banda, Francesca Español opina que aquest Johannes de Aviniona podria ser
el magistri Johannis, scriptoris et iluminatoris librorum, que apareix nomenat al testament del
jurista de Lleida Domènech de Montsuar, que li deixa una renda a la seva vídua81. No se sap el nom
del que va encomanar el manuscrit, però sí que era un venerabili viro civi Ilerdensi. D'altra banda,
el nom del propietari va ser eliminat del manuscrit, per causes desconegudes. El període entre el
moment en que va ser realitzat i el moment en que apareix ja documentat com a propietat del polític
i magistrat francès Pierre Séguier (1588-1672), el qual va arribar a ser nomenat canceller de França
pel cardenal Richelieu (1635), és una etapa en la qual ens movem en el terreny de la hipòtesi82. Un
estudi molt recent de Alberto Velàquez Gonzàlez i Francesc Fité Llevot el vincula, possiblement,
amb la biblioteca del comte Pere II d'Urgell83. La biblioteca d'aquest comte (1347-1408), fill d'un
membre de la casa reial i d'una dona de la regió de Comenges, que es pot datar cap als anys setanta
79 Sobre aquest tema és interessant l'artilcle de Benjamin Z. KEDAR: “Toponimics surnames as evidence of origina:
same mediaeval views”, Viator, 1973, (4), pp. 125-139
80 Antoni FERRANDO: “El Breviari d'Amor: Autoría, difusión,..., p. 22-24. Les característiques textuals del manuscrit
mostren trets catalans, com paire ( en lloc de paires, vers 2), rompre ((en lloc de rumpre, v. 121), autres ( en lloc de
autras, v. 192 )
81 Francesca ESPAÑOL: El gòtic català, Angle Editorial, Barcelona, 2002, pp. 175-177. Possiblement és el mateix que
apareix com Johannes anglicus scriptor librorum, del qual hem parlat al començament del treball. Josep TRENCHS
I ÒDENA, “De l'estudi General..., 1991, p. 133-134. Comentat per: Alberto VELASCO, Francesc FITÉ: "Els llibres
del comte Pere II d’Urgell", a <O rei o res>. 600 anys de la fi del comtat d'Urgell, Balaguer, Museu de la Noguera,
en premsa.
82 Ferrando ens explica que el manuscrit N podria ser el que al 1372 reclama el comte Pere II d'Urgell a Francesc de
Mollar, abat d'Àger. Segurament és el mateix que més tard Alfons el Magnànim reclama a Olf de Pròxita, ja que
portava l'emblema dels comtes (Es poden consultar els inventaris, Alberto Velasco i Francesc Fité reforcen aquesta
opinió aportant documentació a l'article esmentat, Alberto VELASCO, Francesc FITÉ: "Els llibres del comte Pere
II..., en premsa. ). D'ell va passar a algun indret de la Corona d'Aragó. En temps del Comte-Duc d'Olivares, Gaspar
de Guzman, es va practicar una sistemàtica espoliació de manuscrits de la Corona d'Aragó. Es conserva un
document referent a Poblet en el qual es diu que s'entregui tot el que demani a don Juan de Fonseca, mi sumiller de
cortina. .En fer el catàleg i estudi de la seva biblioteca Gregorio de Andrés (1972-73: 26-27) va identificar dos
manuscrits del Breviari d'Amor: el 192 (Seria l'N: Sant Petersburg, Biblioteca Pública, Prov. F.v.XIV.1) i el 193
(Identificat amb l'M:Real Biblioteca de San Lorenzo del Escorial, ms. S.I. nº3) El 1643 el comte-duc d'Olivares va
perdre el seu càrrec en caure en desgràcia. El seu hereu Don Luís Méndez de Haro va donar la biblioteca al seu fill i
aquest va cedir a Felip IV una col·lecció de més de 1000 manuscrits. El manuscrit M encara es conserva a la
Biblioteca de l'Escorial, mentre que l'N no va arribar mai a formar-ne part, havent arribat a Séguier bé directament
des del comte-duc o bé a través dels seus successors. Una altra possibilitat seria que el manuscrit hagués estat
espoliat o adquirit en temps d'ocupació francesa (1641-1659). Antoni FERRANDO: “El Breviari d'Amor: Autoría,
difusión,..., pp. 20-22 i 25-27. Com ja hem comentat quant al primer període ens movem en el terreny de la
hipòtesis, cal aprofundir més.
83 Alberto VELASCO, Francesc FITÉ: "Els llibres del comte Pere II..., en premsa.
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del segle XIV, hauria posseït una important col·lecció, el gruix de la qual possiblement es
conservava al castell Formós de Balaguer84. Séguier no només va adquirir aquest Breviari, sinó
també l'E (París, Bibliothèque Nationale, ms. esp. 353), creant una important col·lecció. Quan va
morir la seva biblioteca va ser heretada pel seu nét, Pierre de Cambout (1655-1709), que va elaborar
el Catalogue des manuscrits de la bibliothèque du défunt Monseigneur le chancelier Séguier (París,
1686). Després, a partir de 1709, l'ara anomenada Bibliothèque Mss. Coisliniana olim Sequeriana
va passar a mans del seu germà Henri-Charles de Cambout (1664-1732), bisbe de Metz, el qual la
va donar a a l'abadia benedictina de Saint-Germain-des-Prés (1732), a on consta la presència dels
dos Breviaris al Catalogue des livres de la bibliothèque de feu Monseigneur Henri-Charles de
Cambout, evêque de Metz, Prince du Saint-Empire, Duc de Coislin, Pair de France. inventariada el
1739 per Bernard de Montfaucon. Sota el nom Bibliotheca Bibliothecarum manuscriptorum nova85.
El manuscrit N constava amb el número de catàleg 757 i l'E amb el 767, en entrar a la biblioteca de
l'abadia van passar a numerar-se amb el 208 i 209 respectivament.. La biblioteca de l'abadia es va
dispersar com a conseqüència de la Revolució Francesa (1789) i el manuscrit 208 (N: Sant
Petersburg, Biblioteca Nacional de Rússia, ms.Prov.F.v.XIV.1) va ser comprat per Pietr Dubrowsky
(1754-1816), que se'l va endur a Rússia entre el 1792 i el 1804, mentre que el 209 (E, París,
Bibliothèque Nationale, ms. esp. 353) va ingressar a la Bibliothèque National de París 86. El
manuscrit lleidatà va ser enquadernat i regalat a la Biblioteca Imperial de Sant Petersburg el 1805,
constant com Ex Musoeo Petri Dubrowsky S.G.F.137. El 1849 va ser traslladat a l'Ermitage.

84 AlbertoVELASCO, Francesc FITÉ: "Els llibres del comte Pere II..., en premsa. D'aquest estudi en tornarem a parlar.
85 A l'inventari de la primera el manuscrit N (Sant Petersburg,Biblioteca Nacional de Rússia, ms.Prov.F.v.XIV.1) consta
amb el número 757, mentre que en aquesta darrera ho fa amb el 208. ANTONI FERRANDO: “El Breviari d'Amor:
Autoría, difusión, ..., 2007, p. 24
86 Antoni FERRANDO: “El Breviari d'Amor: Autoría, difusión,..., pp. 24-27. Tal com ens comenta Tamara Voronova,
Pietr Dubrowsky va ser un personatge peculiar, secretari de l'ambaixada de Rússia a París i col·leccionista de
manuscrits, però també espia al servei del seu govern., pel qual va treballar més de vint anys, uns quants d'ells a
França. En temps de la Revolució Francesa es va viure allí una situació caòtica, que va contribuir a facilitar que
podés aconseguir un ingent nombre de manuscrits, molts provinents de l'abadia de Saint-Germain-des-Près. No
només a França, també va aconseguir exemplars en d'altres països, a on era enviat pel seu govern en missions
diplomàtiques: Espanya, Portugal, etc. Tamara VORONOVA, Andrei STERLIGOV: Western european Illuminated
Manuscripts of the 8 th. to the 16 th.,in the National Library of Russia,Saint Petersburg, Aurora Art Publishers,
Bournemouth , Parkstone Aurora, 1996 pp. 29-31
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Finalment va tornar a la Biblioteca de Sant Petersburg el 1857.87
B3.-Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a la Biblioteca de Sant Petersbug
(Prov.F.v.XIV.1): estructura del manuscrit.
Com hem anat veient al llarg del treball s'han fet diversos estudis sobre el manuscrit de Sant
Petersburg (Prov.F.v.XIV.1): va ser estudiat per Florent A. Gille al 1860, més endavant en va parlar
Laborde, va aparèixer l'edició crítica d'Azaïs i també la de P. Riquetts. En ambdues està designat
amb la lletra N. Al 1996 Voronova i Sterligov li van dedicar vàries pàgines al seu catàleg de
manuscrits de la Biblioteca de Sant Petersburg. A més disposem de la seva versió facsímil, de la
qual se'n conserva una còpia a la Biblioteca de Catalunya, acompanyada del Llibre d'Estudi88. Tots
aquests treballs ens ajuden a aproximar-nos al manuscrit que ens ocupa, el qual va ser realitzat
emprant un pergamí de qualitat. Està constituït per vint-i cinc quaderns, vint-i-quatre dels quals
consten de cinc bifolis, es a dir, deu fulls (cada bifoli s'obtenia plegant la pell d'un animal per la
meitat), mentre que l'altre està format per sis bifolis. Els fulls i quaderns duien una sèrie de marques
o signatures, útils per a la correcta ordenació. Moltes d'aquestes marques desapareixien quan es
tallaven els marges sobrants dels fulls, encara que algunes s'han conservat. Al nostre cas els fulls
estan ordenats de manera que queden enfrontats pell amb pell i pèl amb pèl, la més habitual. És com
es feia a França i a Itàlia, i també a Catalunya als segles XIII i XIV. Respecte a l'ordenació del text
al full, un cop cosits els quaderns es feia amb línies la distribució de l'espai, que en el cas dels texts
poètics com el que ens ocupa s'organitzava a doble columna, marcant l'espai que ocuparia la
primera lletra de cada vers, la qual era sempre majúscula. Per traçar les línies primer es feien unes
petites incisions als extrems, que després s'unien amb les mateixes. Les incisions, com les
signatures, normalment desapareixien en eliminar el pergamí sobrant, però poden quedar-ne
87 Al registre de l'Ermitage figurava ubicat a “Biblioteca Imperial Estrangera de l'Ermitage, armari 5, estanteria 3,
núm. 66 ”. És així com l'anomena al seu estudi Florent A. GILLE: Musée de l'Ermitage Imperial, notice sur la
formation de ce musée et description des diverses collections qu'il renferme avec une introduction historique sur
l'ermitage de Catherine II, San Petersburgo, 1860. (Versió digital a: “Florent A. Gille, Musée de l'ermitage imperial,
notice sur la ..”, 5-05-2014, <http://gallica.bnf.fr/ark:/12148/bpt6k6477119q> )Va tornar a la biblioteca amb la
signatura que coneixem: Sant Petersburg, Biblioteca Nacional de Rússia, ms. Prov.F.v.XIV,1
88 Antoni FERRANDO, Vicent MARTINES, Liudmila KISSELEVA: Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Libro de
Estudios, San Petersburgo, Biblioteca Nacional de Rússia, Madrid, AyN ediciones, 2007
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algunes. Una marca del text que també esmentarem és el reclam, que inclou una o vàries paraules
del començament del següent quadern. Assenyalava una pausa en el treball del copista o el final
d'un quadern i servia per ordenar-los correctament quan es confeccionava el volum. En aquest hi ha
reclam al final de cadascun d'ells, està situat al centre del full a la part inferior, entre les línies que
separen les dues columnes de text. Els reclams dels folis 10v, 20v, 30v i 40v estan en un rectangle
i envoltats per filigranes en tinta (no en pintura) diferent a l'emprada al manuscrit. Són posteriors a
la resta de les il·lustracions.89 Trobem tres numeracions diferents: una contemporània feta amb
nombres romans, amb tinta vermella, de l'I al CCXLVII, que deixa sense numerar els primers fulls
amb la cançó, el sirventès i l'índex del Breviari; una numeració que inclou tots els fulls (de l'1 al
252) en xifres àrabs, possiblement del segle XVIII, i una del segle XX, en que es van numerar amb
xifres àrabs els fulls de deu en deu, a la part inferior. El text està redactat en occità i en lletra “gòtica
literària cal·ligràfica”, del tipus que s'utilitzava a Itàlia i França, arrodonida i sense fractura (Tret
típic, la fractura, de l'escriptura alemanya ). L'anàlisi paleogràfic del manuscrit permet establir que
tot el text va ser redactat per la mateixa mà. Respecte a l'estructura, no hi ha cap full amb el títol,
comença amb una Cansó (aysso es canssos...), després trobem un sirventés (Aysso es sirventes lo
qual fetz Matfres) (Imatge 9) i a continuació l'índex (Aysso son las rubricas del Breviari d'Amor ).
Cada capítol s'encapçala amb una rúbrica en vermell i inicials en color. Moltes miniatures duen un
text a sobre en vermell o titulus. Després del cos del text, amb els diversos apartats, apareix la
Epistola a la seva germana (Fss. 252 i 252v)90.
B4.-Decoració i anàlisi estilístic. Relació amb altres manuscrits elaborats a Lleida.
A nivell de decoració té les majúscules de cada vers il·luminades, uns vuit-cents seixanta
calderons o pieds de mouche, tres-centes setanta-quatre caplletres petites daurades, quatre-centes
89 Es va fer un estudi a la Biblioteca Nacional de Rússia sobre la composició dels pigments del reclam i de les
miniatures, comprovant-se que era diferent. Respecte als motius de decoració dels reclams, que s'havien considerat
d'estilo árabe, yo incluso diría mozárabe, segons Liudmila Kisseleva, serien molt posteriors a la resta del manuscrit.
Liudmila KISSELEVA: “El manuscrito del Breviari d'Amor dela Biblioteca Nacional de San Petersburgo. Estudio
Codicológico (Prov.F.v.XIV.1)”, dins de VVAA: Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Libro de Estudios,
Biblioteca Nacional de Rússia, AyN ediciones, Madrid, 2007, p. 36, veure nota 12
90 LIUDMILA KISSELEVA: “El manuscrito del Breviari d'Amor..., pp. 31-39
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vuitanta-dues caplletres mitjanes també daurades sobre fons rosa i blau, dues-centes seixanta-dues
grans al principi dels capítols, molts cops a sota de miniatures, rosades o blaves amb una línia de
contorn negra. En algunes podem veure un animal integrat, i en una podem parlar de caplletra
historiada, amb la inclusió d'un rostre de dona (f. 59V, imatge 10). Moltes allarguen la seva
decoració cap a dalt i cap a baix, formant una mena de sanefa, que pot tenir als extrems animals
grotescos, destaquen en algunes la presència de micos. Kisseleva ens explica que aquest tipus de
sanefa és típica dels manuscrits del segle XIII al nord de França i a la zona de París, des d'allí es va
estendre cap a la zona occitana, les prolongacions de les lletres es decoraven amb fulles d'heura,
raïms, etc. La decoració del manuscrit que ens ocupa inclou també fulles i boles daurades amb una
mena de filaments o bigotis. El text, a més a més, està decorat amb dues-centes miniatures,
segurament realitzades d'acord amb les indicacions del propi Ermengaud. Segons la importància del
text varia la mida de la il·lustració, de manera que els més notables van acompanyats d'una
miniatura que ocupa tot el full, en total nou. Hi ha quinze miniatures que ocupen mig full, i tres d'un
terç de full. La resta són miniatures de l'amplada de la columna de text i alçada variable (cent
quaranta-dues miniatures), o bé encara més petites. El Tractaz perilhos té només nou miniatures, de
les quals una és de pàgina sencera (f. 206), una de mitja pàgina (f. 205) i una d'un terç (f. 247), les
altres són més petites, de manera que a proporció està molt menys il·luminat, possiblement perquè
es parla de temes més abstractes, de tipus moralitzant i per tant més difícils d'il·luminar. Aquest
nombre ingent de miniatures i el fet que en general tenien relació amb el text que acompanyaven
implica que l'organització total de cada plana fos una tasca certament complexa, en la que se
cercava crear una unitat estructural entre les dues planes obertes. De fet, hi ha una sèrie de models
d'organització de plana que es repeteixen de manera similar un nombre variable de cops. Les
rúbriques solen estar a sota de la miniatura. El manuscrit està decorat seguint les pautes dels tallers
francesos dels segles XIII i XIV91. Els fons de les miniatures són de color daurat, blau o rosa, que
91 Kisseleva ens dona diversos exemples per il·lustrar aquesta afirmació: La vie et les miniatures de Nòtre Dame par
Gautier de Coincy, 1270 (Biblioteca Nacional de Rússia, OP,Fr,F.v.XIV,9), o la Bible Historiale, 1350-1355
(Biblioteca Nacional de Rússia,OP.Fr.F.v.I). L'autora destaca que l'estil francès es percep de manera immediata als
folis 1 i 6v, (Imatge 9, Imatge 17) amb els elements característics de la primera meitat del XIV: medallons, fons i
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en nombroses ocasions apareixen combinats, decorats amb quadrats, rombes o flors,

sovint

s'estructuren com un tauler d'escacs. L'ús abundant de l'or reforça la idea de que l'obra es va fer per
un client benestant. Apareixen envoltades per un marc que pot ser d'un dels colors esmentats o bé
una combinació de tots tres. La presència de colors vius i de gran bellesa, contribueix a crear un
conjunt estructuralment força harmoniós. Ja hem parlat en un altre apartat sobre la opinió de Hiromi
Haruna. A través de l'estudi estilístic de les miniatures del manuscrit conservat a Sant Petersburg
(Biblioteca Nacional de Rússia, ms. Prov.Fv.XIV.1) defensa també la influència francesa meridional
en l'elaboració de les imatges, mentre que a partir dels vestits que porten els personatges (la seva
riquesa, els colls, la forma dels mateixos, etc.) reafirma la idea de que l'obra es va il·luminar en
l'entorn català (i concretament a Lleida). A més, pel tipus d'indumentària i per l'estil del pentinat en
algunes de les escenes, que segons l'autora ja no es pot anomenar estil Lockenkranz, dedueix que el
manuscrit potser va ser il·luminat en una data posterior a la que tradicionalment s'ha donat per
bona, pensa en situar-lo entre els anys trenta i quaranta del segle XIV. (Imatge 14) D'altra banda
també relaciona estilísticament aquest manuscrit amb altres realitzats a Lleida, dels que ja hem
parlat: El Cançoner Gil (Biblioteca de Catalunya, Ms. 146), el qual és un recull de cançons del
trobador català Cerverí de Girona, escrit en occità i copiat a Lleida, datat cap al 1340, a on trobem
el mateix tipus de decoració acompanyant les caplletres, (Imatge 15) molts cops historiades, i en el
que no hi han il·luminacions. Trobem aquesta similitud als quatre primers quaderns (fs. 1r.-38v.),
podem veure testes a l'extrem de colls llargs i filiformes, fulles, etc., amb un tractament idèntic en
ambdós manuscrits92. I tanmateix tornem a trobar la mateixa mà en dos quaderns del manuscrit
marcs en tres colors, drôleries, etc. Això li permet situar el manuscrit a les primeres dècades del segle (1310-1320),
encara que aquesta opinió no s'ajusta a la realitat, ja que la data del manuscrit, segons diversos estudis, quasi segur
que és més tardana. Liudmila KISSELEVA: “El manuscrito del Breviari d'Amor..., p.44-47. En aquest sentit pensem
també en algunes de les còpies del Roman de la Rose, un text poètic reiteradament reproduït al llarg dels segles XIII,
XIV i XV. Podem veure la decoració d'algun exemplar que es va produir a l'entorn dels mateixos anys, amb ús de
fulles similars en les decoracions marginals, els fons per a les vinyetes, etc. És el cas del Roman de la rose,
Bibliothèque National de France, ms. Fr.1576, f. 12v., del 1r. quart del segle XIV. Nathalie COILLY, Marie-Hélène
TESNIÈRE: Le Romann de la Rose, l'art d'aimer au Moyen-Âge, París, Bibliothèque Nationale de France, 2012,
p.32. (Imatge 11, imatge 12, imatge 13)
92 Sobre aquest manuscrit hi ha un interessant estudi codicològic, on entre altres coses se'ns comparen les signatures
d'aquest i del conservat a l'Arxiu Capitular de Lleida (Arxiu Provincial de Lleida, LC_28). Miriam CABRÉ: “Le
chansonier SG au Carrefour occitano-catalan”, Romania, 2010 (128), pp. 93-134. Veure també nota 42 d'aquest
treball.
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Usuci et Consuetudines de Cataloniae et Constitutiones Sinoidales (Arxiu Provincial de Lleida,
LC_0028, abans Ms. 3), als folis 59r. al 75v. (Imatge 16) És un manuscrit en el qual es pot parlar
de dues etapes d'execució, una part s'hauria il·luminat a l'entorn de 1333, mentre que la que ara ens
interessa s'hauria executat després de 1359, passades les corts de Cervera. Això reforça la idea de la
senyora Hiromi Haruna respecte a una data posterior93. Però a més ens ha de fer pensar que
possiblement el manuscrit de Sant Petersburg va ser elaborat en data propera al 1360. Trobem
similituds entre els tres manuscrits, de les quals ens en parla per primer cop Bohigas94, tant en els
colors emprats com en la decoració, de manera que podem parlar d'una mateixa mà, o vàries mans
treballant sota unes pautes estilístiques determinades, i això ens porta a pensar en la presència d'un
taller d'on haurien sortit tots tres95. L'estudi d'Albert Velasco i Francesc Fité no només vincula
(possiblement) el Breviari d'Amor de Sant Petersburg amb la biblioteca del comte Pere II d'Urgell,
sinó que també ho fa amb l'anomenat Cançoner dels comtes d'Urgell, conservat a la Biblioteca
Nacional de Madrid (res. 48), l'únic del qual es té certesa de que hi pertanyia (pels emblemes
heràldics), i també potser El Cançoner Gil (Biblioteca de Catalunya, Ms. 146), basant-se en altres
estudis i documentació.96
Per tant, podem dir que després de 1335 no només es pot parlar a Lleida d'influències
italianitzants que arribarien principalment de Barcelona amb pintors com els Bassa i de la
pervivència del gòtic lineal d'influència anglesa97, ja que en aquests manuscrits i en altres produïts
a Lleida durant el període considerat observem que hi han més coses a tenir en compte, com la

93 Hiromi HARUNA CZPLICKI:”Note introductive sur les manuscrits illustrés du Breviari d'Amor..., p. 310
94 Pere BOHIGAS: La ilustración y la decoración del libro manuscrito en Cataluña, período gótico y renacimiento,
Vol. 2, Barcelona, 1965, pp. 52-65.
95 Josefina PLANAS: “Un testimoni miniat de la producció librària lleidatana durant el segon quart del segle XIV”,
Butlletí de divulgació i informació. Amics de l'Art Romànic del Bages, 1995 (100), pp. 517-525. L'autora ens parla
de l'existència d'una important producció de llibres de luxe a l'entorn de l'Estudi General. JOSEFINA PLANAS:
“Miniatura gòtica. El plaer de la mirada devocional”, dins de VVAA, Arrels cristianes, temps de consolidació. La
Baixa Edad Mitjana, segles XIII-XIV, vol. 2, Lleida, Pagès Editors, pp. 594-595, en concret p. 603-604
96 Alberto VELASCO, Francesc FITÉ: "Els llibres del comte Pere II d’Urgell", a <O rei o res>. 600 anys de la fi del
comtat d'Urgell, Balaguer, Museu de la Noguera, en premsa. Però cal tenir en compte que no es conserven els
primers folis del Cançoner Gil. Respecte a les dates, creuen que cal apropar les dels tres manuscrits esmentats.
97 Francesc FITË: “Noves dades sobre l'activitat pictòrica a la Seu Vella de Lleida, s. XIV”, Lambard, estudis d'art
medieval, vol VIII, Barcelona, 1995, pp. 75-98
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pervivència de les influències del sud de França.98 L'estil és un altre element que ens ajuda a datar
correctament el nostre manuscrit.
B5.-Contingut del Breviari d'Amor conservat a Sant Petersburg (Prov.F.v.XIV.1).
El contingut temàtic del Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud és molt ric i variat. Està
ordenat d'una manera força estructurada. No hem de perdre de vista en cap moment la importància
de la relació entre text i imatge, pensada per fer més entenedor el contingut de l'obra i per ajudar en
la memorització de la idea transmesa a través de la paraula escrita. El procés de memorització era
força important dins del concepte d'aprenentatge al món medieval, que es veia reforçat tant per l'ús
de la il·luminació, en aquest cas quasi sempre vinculada al text, com pel llenguatge poètic rimat, un
altre dels recursos mnemotècnics emprats en aquest període99. Tanmateix, hem de tenir en compte la
voluntat enciclopèdica de l'autor de compilar, ordenar i transmetre el saber, adaptant-ne el contingut
a les necessitats del públic al qual anava dirigit, un públic laic amb un nivell cultural bastant elevat,
es a dir: és una obra de caràcter didàctic100. Una cosa que també cal destacar és la semblança en el
desplegament iconogràfic dels diversos manuscrits del Breviari d'Amor, cosa que anirem veient al
llarg de les properes pàgines, encara que no sempre la coincidència serà total.
El primer full comença amb una canssos de Matfré Ermengaud acompanyada de la notació
musical i amb un sirventés que ocupa els darrers cinc versos de la segona columna i el full següent.
Destaca la decoració, amb el text envoltat per set imatges circulars rodejades per una sanefa de
fulles policroma que a més separa les dues columnes de text, per la que “corren ” diversos animals:
llebres i gossos. (Veure imatge 9) Els motius de les imatges són diversos: dos cavallers que lluiten,
quatre personatges amb aspecte de sàtirs, tres d'ells amb ales, que toquen instruments musicals
(referència a la poesia trobadoresca, que s'acompanyava amb música) i una donzella que consola a
98 Isabel ESCANDELL: “Llibre dels Usatges i Constitucions de Lleida”, dins Josefina PLANAS, Francesc FITÉ
(cur.): Ars Sacra, Seu Nova de Lleida, Lleida, Ajuntament de Lleida, 2001, pp. 143-145
99 Pierre RICHÉ: “Le rôle de la mémoire dans l'enseignement médiéval”, dins Bruno ROY, Paul ZUMTHOR(dirs.):
Jeux de mémoire, Montréal, Presses de l'Université de Montréal, 1985, pp. 133-148
100Vicent MARTINES: “Ver para entender y creer, texto e imagen en el Breviari d'Amor”, dins VVAA: Breviari
d'Amor de Matfre Ermengaud. Libro de Estudios, Biblioteca Nacional de Rússia, AyN ediciones, Madrid, 2007, pp.
75-78. L'autor ens enumera les principals obres enciclopèdiques que dominen aquests segles medievals i ens apropa
a l'estudi iconogràfic de les imatges que apareixen al manuscrit de Sant Petersburg.
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una cérvola la qual ha estat ferida per un arquer situat a la sanefa de fulles entre les columnes de
text. La cérvola té una cua que recorda a la del cavall, de manera que ens pot remetre a la imatge de
l'unicorn. Els dos animals fan al·lusió a la virginitat perduda, mentre que l'arquer simbolitza
l'enamorat que vol “caçar” el seu amor. Són al·lusions a l'amor cortès i a la seva besant dionisíaca,
que condueixen als homes a lluitar per la dama. El gos perseguint la llebre té connotacions lascives.
En aquest primer full l'autor introdueix el tema a l'entorn del qual es mourà tota l'obra: l'amor, però
en les seves besants positives, mostrant-se clarament en desacord amb les males conductes. Es pot
destacar que a la part inferior apareix anotat el nom de Petri Dubrowsky (Ex musoeo)101.
A continuació trobem el pròleg, amb les caplletres dels diversos capítols petites però
bellament decorades, que ocupa diversos fulls (al final d'aquest torna a aparèixer anotat el nom de
Dubrowsky), seguit del començament del Breviari, al foli 6v.: Comensa le Breviaris d'amor
matfres ensenha los amadors102. La imatge que encapçala aquest capítol ens mostra al propi
Ermengaud, a l'esquerra, que sosté una gran cartel·la la qual assenyala amb un dit, a on es defineix
què és l'amor. (Imatge 17) Matfre apareix com els homes de lleis, amb una indumentària (vestit
amb una túnica amb caputxa i forats per treure les mans i una mena de casquet característic) que en
serà l'habitual des del segle XIII fins a finals del XV. Davant seu, amb corona, dos homes a sota
d'un cartell a on hi diu: li aimador i dos més a sota de li trobador, emmarcats per uns arcs trilobulats
i en clara actitud d'acceptar els seus ensenyaments. La imatge està decorada amb fulles a les
cantonades. A la part inferior de la pàgina apareixen en espais circulars un lleó, un sàtir amb una
gaita i una Anunciació (l'àngel duu a les mans un filacteri on es pot llegir: Ave Maria ). Al següent
full Matfre apareix agenollat davant del Breviari d'Amor en actitud de considerar-lo obra de la
gràcia divina. El llibre sembla surar per sobre de l'aigua, que de fet és el marc inferior de la vinyeta.
Es considera que aquesta imatge és complementària de l'anterior. Cal destacar el protagonisme de
101 Vicent MARTINES: “Ver para entender y creer..., pp. 263-264
102Rúbrica del f. 6v., amb que comença el text del primer capítol. A sota de la imatge que ocupa l'amplada de les dues
columnes de text Matfre es presenta a ell mateix com expert en lleis i servent de l'amor, i ens explica que va
començar la redacció del text a la primavera de l'any 1288 del naixement de Crist.per desvetllar les figures fosques
de l'arbre de l'amor. Antoni FERRANDO, Vicent MARTINES, “Traducción” dins VVAA: Breviari d'Amor de
Matfre Ermengaud. Libro de Estudios, Biblioteca Nacional de Rússia, AyN ediciones, Madrid, 2007, p. 264
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l'autor, que apareix a la vora dels “promotors de l'obra” (aquells a qui els la dedica) en igualtat,
encara que també el fet que deixa clar que actua guiat per la mà de Déu, la qual cosa comenta al
text del f. 6v. i 7r.103. Hem explicat que al final, en la carta a la seva germana, torna a aparèixer com
a protagonista, però aquest cop ho fa vestit ja amb l'hàbit franciscà. (Veure imatge 8) Segueixen
uns fulls que només contenen text, i a la part inferior del 10v. ens apareix un reclam rectangular
amb les primeres paraules del full següent: ab los. A l'11v. ens apareix la primera imatge que ocupa
un full sencer. Es tracta de l'Arbre de l'Amor: aisso es l'albres d'amor. (Imatge 18) Defineix el
sentit general de l'obra. El trobem a l s altres còpies conservades, però aquesta és potser la
il·luminació més reeixida de totes. Al mig apareix una dona amb corona i nimbe, a sobre del seu
cap podem veure l'Esperit Sant en forma de colom. La dona és una al·legoria de l'Amor General: en
filacteris ens van apareixent a la corona, cos, peus,, etc., els diferents tipus d'amor. Del centre del
cos ramifiquen uns cercles al voltant dels quals també figuren diferents tipus d'amor. Hi ha dos
arbres a cada costat de l'al·legoria, un de gran i un de petit, a on creixen les virtuts dels amants. Els
arbres grans divideixen l'espai en tres franges verticals, definides pels sermons de l'àngel (l'arbre
creix a partir del cercle de l'amor a Déu i el pròxim), el Sant Esperit i els sermons del diable (l'arbre
d'aquest costat creix del cercle de l'amor entre home i dona). A sota de la dona hi ha una mena de
roda, amb el rostre de Crist al centre en un cercle (Déu font de virtut i vertader amor) i al voltant,
en estructura radial, algunes virtuts que ha de tenir l'amant. D'altra banda els quatre arbres es veuen
amenaçats per quatre homes, a les armes dels quals apareixen escrits alguns dels vicis que poden
perjudicar a l'amor (Luxúria, orgull, etc.)104. A la part de sota veiem a l'esquerra a Jesucrist, mostrant
els estigmes, declarat vencedor a sobre del diable, que també apareix ( per una sèrie d'inscripcions),
mentre que a l'altre costat se'ns mostren personificades l'església i la sinagoga, ambdues amb vara i
corona, però la sinagoga duu la vara trencada i els ulls tapats. De manera clara es relaciona a Crist

103Vicent MARTINES: “Ver para entender y creer..., pp. 80-81.
104Respecte a l'ús dels quatre arbres o els quatre homes, també es pot fer al·lusió al sistema tetràstic, valor simbòlic del
número quatre, relació amb l'ésser humà. Elisabeth SEARS: The ages of Man. Interpretations of the life cycle,
Princeton, University Press, 1986, pp. 9-18
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amb l'església i al diable amb la sinagoga105. El que pretén Ermengaud és crear un lligam entre el
nivell humà i el diví, a través de l'amor als demés i a Déu, en clara al·lusió al pensament d'Escot
Eriúgena. També es percep la influència de Sant Bernat en la jerarquització dels amors. Comença
parlant de l'amor humà (amor cortès, de l'amant, amor als fills, etc. ) però ens acaba conduint a la
idea de que tot l'amor sorgeix de Déu106. És una de les idees claus del text. La imatge de l'arbre serà
emprada freqüentment en el període medieval com element mnemotècnic, per mostrar una
genealogia, per aclarir fets històrics, etc.107 Un exemple és dins de l'Speculum Virginum de cap a
1375, (Ms. Leipzig, Universitätsbibliothek, 665 ), on surten nombrosos arbres, entre ells el del f.
39r., l'Arbre dels Vicis: il·lustra el pensament de Sant Gregori, segons el qual l'orgull n'és l'arrel de
tots. El tronc comença a la luxúria i acaba al vell Adam108. (Imatge 19)
El següent tema tractat se'ns introdueix amb una miniatura que ocupa l'ample d'una columna
de text (f.15r.), en ella veiem a Crist assegut, amb nimbe cruciforme i davant seu a un àngel que
aixeca l'espasa (Imatge 20) davant un grup de gent: alerta contra els que volen penetrar en el
coneixement de Déu, fent una clara referència a les heretgies, entre elles el catarisme, i a l'autoritat
de l'església en aquesta matèria109. La següent imatge, que ocupa tota la part inferior del f. 16 ens
introdueix el tema de la història de la Santíssima Trinitat: és un dogma de fe complex i clarament
oposat al catarisme, que defensava la dualitat de Déu, negant que fos un sòl. Aquí es representen el
Pare, el Fill i el Sant Esperit iguals, asseguts en majestat (tres persones en un sòl Déu) i aixafant el
mal, representat per dues figures nues i doblegades pel pes d'aquesta Veritat Sagrada110. (Imatge 21)
105Vicent MARTINES: “Ver para entender y creer..., pp. 82-88
106Carlos MIRANDA GARCÍA: “El Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Una aproximación al manuscrito S.I. N. 3
escurialense”, Reales sitios, 1994, 4 trim. (122), pp. 23-32, p. 25. Carlos Miranda ha fet un estudi important sobre el
manuscrit conservat a l'Escorial, i a més ha publicat sobre el tema una sèrie d'articles que anem esmentant.
107Marc.Édouart GAUTIER: Mille ans d'histoire de l'arbre généalogique en France, Rennes, Éditions Ouest-France,
2008
108John B. FRIEDMAN: “Les images mnémotechniques dans les manuscrits de l'époque gothique”, dins Bruno ROY,
Paul ZUMTHOR(dirs.): Jeux de mémoire..., pp. 170-184. Carlos Miranda ens comenta que ja Ciceró destacava la
importància de la imatge per reforçar la memòria (Ciceró: De oratore, 1. II, c. 87). En concret ens parla de l'Arbre
de l'Amor que apareix al manuscrit conservat a El Escorial (Biblioteca de El Escorial, Ms. S.I. N..3 ), molt similar a
aquest, explicant l'acurada descripció de l'arbre que va fent Ermengaud al text. Carlos MIRANDA GARCÏATEJEDOR: “Sistemas mnemotécnicos en el Árbol del Amor: Una aproximación a la iconografía del Breviari
d'Amor de Matfre Ermengaud ,(Escorial, Ms. S.I. N. 3) ” , Cuadernos dee Arte e Iconografía, tomo VI, 11, 1993
109Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., p. 25-26
110Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 90-91. François BLOESPFLUG: La Trinité dans l'art
d'Occident (1400-1460): sept chefs-d'oeuvre de la peinture, Strasbourg, Presses Universitaires de France, 2000.
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L'escena del f. 26 v. ens introdueix un nou tema: ens parla sobre la natura que Déu ha pensat
per a cada criatura: damunt d'un fons dividit ens apareix a l'esquerra Jesucrist beneint i a la dreta
Adam agenollat amb diversos animals, (Imatge 22) mentre un àngel vola per sobre amb un
encenser111.
Al f. 30r. trobem sis imatges agrupades (Imatge 23) omplint tot un full. El tituli ens
introdueix el tema següent: Estoria dels officis dels angels. A cada vinyeta hi ha filacteris i tituli que
ens ajuden a entendre quines són les tasques angelicals d'aquests éssers creats com l'home per Déu,
que actuen de pont entre ambdós, de manera que en un foli l'autor ens fa un compendi del tema en
imatges, desenvolupant-lo en el text, aconseguint que ambdós recursos, emprats de manera
simultània, serveixin per transmetre de manera més eficaç la seva idea. És un altre dels recursos
emprats al llarg del text per afavorir el procés mnemotècnic. Els àngels es representen allargats,
amb túnica, ales i nimbe112. Al f. 30v. una il·lustració de full sencer ens mostra les tres jerarquies
angelicals. (Imatge 24) En un cercle apareixen Déu Pare al centre beneint i amb la bola del món a
la mà, entronitzat, Jesús a l'esquerra mostrant els estigmes ja ressuscitat i la Verge Maria a la dreta
en actitud d'implorar o intercedir. Al voltant hi ha un primer cercle d'àngels que els envolta
totalment, estan drets i sembla que caminin tots en la mateixa direcció enmig d'un cel estelat. En un
cercle concèntric hi han les paraules de l'oració de cada orde celestial, els quals estan separats per
línies: en total n'hi ha nou (tres en aquest cercle complert i tres més en cadascun dels incomplets).
Els sis ordes restants apareixen en dues capes a la part inferior (no formen cercles sencers, com ja
hem comentat ). Tots els àngels miren cap al centre i duen les mans aixecades. Al reclam que
apareix en aquest full hi diu: li diable (primer mot del full següent)113. Per entendre una mica més bé
com funciona la relació text imatge, en el cas del tema dels àngels, per exemple, en comença a
parlar al f. 26 v. fins al f. 29 r., després s'insereix el full il·lustrat com hem vist per ambdues cares i
a continuació dedica del f. 31 r. al 32 v. a parlar sobre el diable, la seva natura i el perquè de la seva
111Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., p. 91
112Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 91-94
113Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 94-97. Es xocant que a sota dels àngels aparegui aquesta
paraula, potser de manera casual o amb intenció (confrontar les idees de be/mal)
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existència. Al f. 33 r, trobem cinc vinyetes dedicades a aquest nou tema: veiem la caiguda dels
àngels expulsats per Déu, la mà del qual apareix a la dreta amb una vara (Dextera Dei), atrapats a la
boca de l'enorme Leviatan, representació de l'Infern. (Imatge 25) A les quatre escenes de baix
veiem alguns dels pecats en que aquests éssers intervenen. Els dimonis apareixen peluts i amb ales
de rat-penat, amb rostres deformes, etc. I també com uns éssers inquiets i grotescos, en oposició a
l'equilibri angelical. Cadascuna d'aquestes deformitats representa algun tipus de pecat o baixesa
determinada, que estaven codificades al període medieval (per exemple, els llavis gruixuts
simbolitzen mentida i depravació). El tema de la caiguda dels àngels apareix a les altres còpies del
Breviari d'Amor. L'última escena ens mostra una barqueta enmig d'una mar agitada per la tempesta.
En l'ideari medieval la mar era símbol de falta de control i de mort114. Després el Breviari d'Amor de
Sant Petersburg dedica un apartat a l'astronomia, amb la representació de l'Univers i l'explicació
dels signes del zodíac, les pedres, els mesos de l'any, etc., amb nombrosos esquemes circulars de
gran mida (encara que no ocupen tot el full), una altra de les figures emprades freqüentment per
reforçar la memòria. ( Hi ha esquemes circulars als f. 34r., f. 37 r., f. 37v., f. 45r., 50v., 51v., 54r.), a
més d'escenes petites sobre aquestes matèries115.
Com podem veure, la riquesa temàtica és enorme, però donada l'extensió d'aquest treball és
impossible tractar tots els temes. Fins aquí els hem anat enumerant de manera correlativa per
mostrar que van apareixent de manera sistemàtica. En línies molt generals Carlos Miranda els
agrupa, referint-se al manuscrit conservat a l'Escorial (Biblioteca del Escorial, Ms. S.I. N.3) en
temes dedicats a Déu i a la natura creada, sobre l'home i les edats del món o de l'església i el que ha
de fer aquest per salvar-se, sobre els articles del Credo (exposició del articles de la fe catòlica) i el

114Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 97-106.
115La roda evoluciona, de representació del sol, a símbol del pas del temps, en relació a les edats, moviment dels astres,
etc., (influència de la filosofia pitagòrica). La trobem a la filosofia moral i religiosa (Roda de la Fortuna descrita a
les Elegiaques de Boeci. Sant Jeroni, interpretant les visions d'Ezequiel (1, 1-28), considerà que reflectien el cicle de
les quatre estacions ), a la literatura, etc., també com element decoratiu. M.Therèse d'ALVERNY: “Le cosmos
simbolique du XII siècle”, Archives d'Histoire doctrinale et littérairedu Moyen Âge, 20, 1953 (1954), pp. 31-81;
Josefina PLANAS: “El conocimiento científico de San Isidoro de Sevilla en el Liber Astrologicus conservado en el
Arxiu de la Biblioteca Episcopal de Vic”, Liber Astrologicus, volum d'estudis de l'edició facsímil, Madrid, Liber
Millennium, Madrid, 2013, pp. 11-30
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tractat d'amor humà, dins del qual trobem el Perilhos tractat de donas, on planteja el perills de
l'amor quan aquest no es sublima en amor a Déu, a més a més de temes com el bon ús de l'amor a
través del matrimoni o les virtuts de l'amant.116. Un cicle també important dins de Breviari d'Amor
és el de la caiguda de l'home, des de l'acció d'Eva fins a l'expulsió del Paradís. En la còpia que ens
ocupa, a l'últim full, trobem la carta a la seva germana (F. 252r., 252v.). A continuació el que farem
és comentar alguns temes que ens han semblat més interessants.
B5.1.-Sobre les Edats del Món o de l'Església.
Respecte a de Les Edats del Món o de l'Església, (Imatge 26a, 26b) una de les moltes
qüestions interessants dins de l'obra, Matfre Ermengaud ens en parla al f. 58 r., la il·luminació que
il·lustra aquesta escena està al foli 59 r. En ell se'ns descriuen els sis períodes o Edats des de la
creació del món: la primera, d'Adam fins a Noè, que va durar 1442 anys, amb el càstig del Diluvi;
la segona que arribà fins Abraham, amb una durada de 942 anys; la tercera edat començà amb la
petició del sacrifici del seu fill, Isaac, com una prova de Déu, que a la fi envià un àngel que el va
aturar, aquesta edat va arribar fins a Moisès, amb una durada de 550 anys; la quarta començà amb
les Taules de la Llei donades a Moisès i arribà fins a Salomó, amb una durada de 480 anys; la
cinquena començà amb la construcció del Temple, fins al moment de l'Encarnació de Jesucrist, fou
un període de 1030 anys, finalment, la sisena edat Matfre explica que durarà fins al dia del Judici
Final, comença amb la mort de Jesús i la seva resurrecció per salvar-nos, i s'allarga durant un
període indeterminat, segons Sant Agustí, en el qual haurà de regnar l'Anticrist. Aquest període
arribarà fins a la fi dels Temps. A continuació el mateix autor explica que al següent foli (58v.)
apareix tot això representat. Carlos Miranda dedica un article a l'estudi del tema, a partir del
manuscrit conservat a El Escorial (S.I. n.3), similar al que ens ocupa però amb certes diferències. El
d'El Escorial és més semblant al que es conserva a Madrid, (Biblioteca Nacional, Ms. Res. 203),
també il·luminat a Lleida, però en data posterior. En tots els exemplars ens apareix un cercle i un

116Carlos MIRANDA GARCÍA: “El Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Una aproximació al manuscrit S.I. N. 3
escurialense”, Reales sitios, 1994, 4 trim. (122), pp. 23-32
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hexàgon o cercle inscrit dins d'aquest. A l'espai central en tots els manuscrits apareix un àngel, tal
com explica el filacteri a sobre del seu cap: Per est angel la deitats amida lo temps e les etats,
l'espai hexagonal a on s'inscriu representa l'Eternitat, la totalitat del temps. (per tant en total són set
edats, comptant aquesta, que inclou totes les altres). És interessant constatar que a tots els
manuscrits l'àngel duu ales, excepte en aquest, en que només se sap que ho és per l'escrit i pel
nimbe. La inscripció a sobre de l'àngel és similar a tots els exemplars. La imatge de l'àngel al
centre ens remet segons Miranda a la figura del déu iraní Aion, un principi de creació immutable,
que creu que es podria relacionar amb Mitra. Hi ha dues divinitats amb aquest nom, una índia
( apareix com un toro, amb Varuna, associats a la fertilitat) i una persa (un gran déu que apareix
solitari o bé amb Ahura). Anirà evolucionant, passa a Mesopotàmia, a Àsia Menor i a Itàlia, com un
déu matador de toros i de la fertilitat. Entre el segle IV a. C i el moment en que arribà a Itàlia, al
segle I a. d. C., no se sap res del que va passar amb el déu Mitra. Per als romans era el déu guerrer
de les legions, també associat a la Niké o Victòria Alada117. A la Villa Albani, a Roma, Mitra
apareix com una figura alada amb urpes de lleó rodejada per una serp i amb una clau a cada mà
(Imatge 27a, 27b, 27c). Però l'àngel també podria anar associat a la figura del déu òrfic Fanes, que
apareix envoltat per una serp i rodejat pels signes del Zodíac118. A l'Edat Mitjana, la figura alada
esdevindrà àngel, en cristianitzar-se. En el cas de l'obra d'Ermengaud la idea del temps no apareix
com en altres casos associada a la del vell Saturn (Imatge 28), sinó que és una visió positiva i
angelical. A més ens apareix com un àngel amb els braços enlairats: com un Atlant119. Aquesta
representació de cercle amb personatge al mig (Imatge 29) té a veure amb les representacions
habituals de l'Annus o Any, que es simbolitza com un home amb els braços aixecats sostenint un sol
i una lluna, o de motius cosmogràfics que es reforcen des del període carolingi, en aquest cas s'usa
per explicar la història de l'home. Ja hem vist que les representacions circulars també tenen un gran

117Fritz SAXL: La vida de las imágenes, Madrid, Alianza Forma, 1989, pp. 21-47
118Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., p. 458
119Atlant era fill d'Urà i germà de Crono, va participar en la lluita entre Gegants i Déus, sent condemnat per Zeus a
sostenir la volta celeste. Pierre GRIMAL: Diccionario de mitología griega y romana, Barcelona, Paidós, 1982
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poder mnemotècnic. S'estableix un paral·lelisme de les edats del món amb les edats de l'home120.
L'ordre de les imatges s'ha de llegir en sentit oposat al de les manetes del rellotge. A sobre
del cap dels personatges apareix el seu nom. La primera edat, d'Adam a Noè, es representa a
l'esquerra. Apareixen Adam i Eva tapant-se amb fulles de figuera, per tant després del pecat, mentre
que Noè és representat per l'Arca, símbol de l'església, surant a sobre de l'aigua, imatge que al
període medieval es considerava una prefiguració del bateig (sagrament, rebutjat pels càtars) i amb
el colom que duu una branca d'olivera. A sobre està escrita la duració del període. Al manuscrit de
Lyon (Bibliothèque Municipale, Ms. 1351) (Imatge 30) i al d'El Escorial també apareix l'Arca,
escena que apareix en altres àmbits (Imatge 31), però en altres ha desaparegut i hi ha una estructura
arquitectònica, que es pot associar amb la porta del Paradís. A la major part, inclòs el que ens ocupa,
Adam i Eva s'abracen (al de Madrid només Adam abraça a Eva), representen als pares de tota la
humanitat, i el matrimoni (els càtars també estaven en contra del matrimoni)121. La segona edat va
de Noè a Abraham, en tots els manuscrits apareix la vinya, pot ser que estigui o no collint el raïm, a
la mà Noè duu quelcom que possiblement és una espiga. S'associa amb una prefiguració de
l'Eucaristia (el pa i el vi), igualment rebutjada pels càtars122. La tercera edat abasta d'Abraham a
Moisès. L'esmentat apareix al moment en que està a punt de sacrificar a Isaac. L'escena presenta
petites variacions, al manuscrit de Sant Petersburg Isaac està agitat, apareix la mà de Déu (Dextera
Dei) amb un nimbe cruciforme aturant l'acció i l'àngel que acompleix l'ordre de Déu. En totes les
còpies el moltó està a terra, al costat del noi, però al de Madrid hi ha dos àngels (un per a l'acció de
l'espasa, l'altre assenyala l'animal) i el moltó està a sobre d'ell. Prefigura la Passió i Mort de Crist.
El fet que l'atribut de l'escena (el xai) aparegui en contacte amb el sant (en aquest cas Isaac), es

120Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo o de la iglesia en el Breviari d'Amor deMatfre
Ermengaud de Béziers”, Boletín de la Real Academia de la Historia, Madrid,[1877], 191, (set-des 1994), pp. 455498, p. 457
121Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., pp. 461-464. L'abraçada és una imatge
recurrent, per exemple en el cas de Sant Joaquim i Santa Anna, i esdevé un símbol de concepció. Respecte al canvi
d'Arca a estructura arquitectònica, segurament es deu només a un error d'interpretació d'algun dels copistes, que
després es va perpetuar.
122Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., pp. 464-465
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freqüent en l'art medieval, segons Schapiro123. La quarta edat, de Moisès a Salomó, ens mostra les
Taules de la Llei, amb la Dextera Dei a l'esquerra de l'escena i Moisès a l'altre costat. Reflecteix el
text de l'Èxode (20, 1-17). Al de Lyon i al d'El Escorial la representació és similar, en canvi al de
Madrid o al de Londres apareixen dos vells amb túniques llargues que sostenen la Llei124. La
cinquena edat ens mostra a Salomó, amb les cames creuades, amb corona i mantell al costat del
Temple, dins del qual hi ha un altar amb un moltó. El més diferent és el de Madrid, a on el temple
ha desaparegut i només hi ha l'ara amb l'animal, mentre que el rei porta un ceptre amb la flor de lis.
Aquest edifici és la prefiguració de l'Església Triomfant125. La sisena edat està situada a la part
superior del cercle, reflecteix el temps de després de la vinguda del Salvador. A la dreta hi ha la
Verge coronada amb el Nen, asseguda, el Nen potser en actitud de beneir (l'escena està deteriorada):
la imatge s'inspira en el retrat de les emperadrius romanes entronitzades, d'aquí derivarà la verge
Nikopaia d'origen bizantí. A sobre una cartel·la diu: Nostra dona. En aquesta imatge la Verge
apareix com a Mare de Déu, però també de l'Església. A l'altre costat, situat a l'interior d'un espai
arquitectònic flanquejat per dues torres, se'ns presenta el moment de la Consagració. És el temps de
la Gràcia, l'espai és una l'església, dins de la qual el sacerdot eleva la Sagrada Forma. Aquesta
representació no es troba fins al segle XIII. Cada cop que es fa l'acció d'elevar-la s'està recordant el
sacrifici de Crist. Aquest moment de la celebració va esdevenir principal, i en clara oposició amb el
pensament càtar, que no creia en la presència de Crist a la Sagrada Forma. Cal esmentar aquí el
miracle de la Missa de Sant Gregori Magne, comentat per Miranda, segons el qual davant del dubte
d'algun dels presents en el moment de la Consagració durant una missa celebrada per aquest,
Jesucrist va aparèixer a sobre de l'altar, amb els signes de la Passió. En la il·luminació del
Manuscrit de Sant Petersburg apareix sol l'oficiant, però en la còpia conservada a Madrid a darrera
d'ell hi ha un acòlit amb una espelma126. Tots els personatges destacats en aquestes escenes van ser
123Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., pp. 465-471. Respecte al moltó, Sant Agustí
diu: cuando Abraham lo vió estaba prendido por los cuernos en un matorral. ¿A quién figuraba pués sino a Jesús
coronado de las espinas de los judíos antes de ser inmolado? (San Agustín : La Ciudad de Dios, vol 2, p. 254)
124Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., pp. 471-474
125Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., pp. 474-476
126Ana DOMÍNGUEZ RODRÍGUEZ: “Aproximación a la Misa de San Gregorio”, Revista de Archivos, Bibliotecas y
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essencials en la història del Poble de Déu. El que s'està fent és connectar ambdós Testaments,
l'Antic i el Nou, ressaltant la importància de l'església com estament i la de l'Eucaristia. A més es fa
una defensa de la doble natura de Jesús: humana i divina, ja que segons els càtars, que la neguen,
Jesús no va ser mai humà, sinó només en aparença127. En la miniatura del manuscrit que estem
estudiant a sobre de la imatge apareix una torre o campanar. Al manuscrit conservat a Lyon aquesta
torre surt directament de l'edifici de l'església, mentre que aquí està sobreposada a tota l'escena. En
el cas del d'El Escorial la torre és molt petita, mentre que al de Londres no hi ha cap torre que
sobresurti de la imatge128. (Veure altre cop imatges 26a, 26b i 30)
B5.2.-Ceguera dels jueus davant de les profecies referents a la Verge i a Jesús del
Llibre dels Profetes
Després de l'apartat dedicat a les profecies referents a la Verge Immaculada i a la Concepció
del Fill de Déu, trobem una secció dedicada a la ceguera dels jueus. El relat de Matfre ens explica
que els clergues llegeixen les profecies en llatí i els laics en llengua romanç, entenent-les
perfectament, mentre que els jueus que les llegien en hebreu, la seva llengua, tot i així eren
incapaços d'entendre-les, encara que era la llengua en que fou escrit l'Antic Testament. Ens
apareixen una sèrie de miniatures petites, a on podem veure clergues amb texts en llatí, nobles o
burgesos per als texts en occità i jueus vestits segons les prescripcions de la Corona d'Aragó, amb
els texts en hebreu, que val a dir que estan escrits a l'inrevés, tal i com correspon i perfectament
elaborats. Així al f. 89r. comença a parlar de les profecies lligades a la Verge Maria explicades a
l'Antic Testament, mentre que als folis següents (f. 92r.- f. 95v.), en que ens apareix el text en les
tres llengües acompanyant a les imatges, es remarca el fet ja esmentat de que els jueus encara que
llegien les profecies en la seva pròpia llengua eren incapaços d'entendre-les. Les miniatures on
apareixen els jueus, situades a la banda dreta de les columnes de text, ens els mostren acompanyats
de dimonis, els quals els impedeixen entendre res, encegant-los de diverses maneres, (Imatge 32)
Museos, LXXIX, (1976), pp. 757-766
127Carlos MIRANDA GARCÍA: “Iconografía de las edades del mundo..., pp. 477-498. Miranda ressalta la funció
pedagògica d'aquesta il·luminació.
128Per aquesta escena veure també Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 146-150
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en part per evitar que les escenes esdevinguin monòtones (als tituli es repeteix bastant: Lo iuzieu
encegat no enten)129. El tema de la ceguera dels jueus és recurrent en l'època medieval, molts cops
representada per la imatge de la sinagoga personificada amb els ulls velats. Sant Agustí destaca el
fet de que tot i ser els artífex de la mort de Crist, Déu no els va anihilar, sinó que només els va
dispersar i arriba a la conclusió que això els converteix en testimonis involuntaris de les profecies
de l'Antic Testament, tot i aquesta incapacitat per entendre-les o acceptar-les130 La representació
hispana més antiga que es conserva es troba a la Biblia de Pamplona (Amiens, Bibliothèque
Municipal, Ms. 108, (Imatge 33) , on ens apareix la personificació de l'església enfrontada amb la
de la sinagoga, ambdues subjecten un estendard, però el pal del de la segona està partit. A més a
més una serp li cobreix els ulls.
El text en hebreu apareix al manuscrit conservat a Sant Petersburg o a l'anglès (British
Library, Ms. Yates Thompson 31), però no per exemple al de Madrid, (es veuen il·lustracions en
que el diable mira d'eixordar els jueus amb una trompeta), (Imatge 34) possiblement per manca en
aquell moment d'un copista que sabés escriure en hebreu. Una diferència entre el de Londres i el de
Sant Petersburg és que al primer apareixen apòstols, doctors i Pares de l'església enfrontats als
jueus, mentre que al segon ja hem vist que apareixen clergues (bisbes, monjos) però també laics
(reis, nobles, burgesos) que entenen les profecies, a diferència dels hebreus. En el cas del manuscrit
de Madrid és curiós que el dimoni el que fa és impedir als jueus escoltar per poder entendre
(Imatge 35). La imatge del jueu amb les orelles tapades és menys habitual, però apareix en algunes
ocasions. És el cas de l'obra de Rabanus Maurus, De Universo. En un exemplar de 1023, conservat
a Montecasino (Ms. 132), al f. 24r. veiem com uns jueus es tapen les orelles per no escoltar131.

129Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 164-172
130Paulino RODRÍGUEZ BARRAL: La imagen del judío en la España medieval. El conflicto entre cristianismo y
judaismo en las artes visuales góticas, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2008, p. 20, veure
nota 8
131Paulino RODRÍGUEZ BARRAL: La imagen del judío..., pp. 19-50.
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B5.3.-El tema de l'Infern i del Judici Final al Breviari d'Amor de Sant Petersburg.
Ja hem vist anteriorment com apareix reflectida la caiguda dels àngels. Al f. 122r. trobem a
dalt una imatge que ens mostra dos espais: el terrenal, amb el difunt, els familiars i un clergue que
possiblement pertany a una confraria, per la seva indumentària ( el manuscrit de l'Escorial ens
mostra als dimonis esperant per endur-se l'ànima del mort, i al mort amb els ulls encara oberts) i el
plànol celestial, on Sant Miquel apareix pesant les bones i les males accions (Imatge36)
(psicostasis)132, flanquejat per un àngel i un dimoni. El difunt a les balances se'ns mostra com una
personificació nua de la seva ànima, una a cada plateret. Al mateix foli, al final de la segona
columna de text apareix la primera de les deu miniatures que il·lustren les penes de l'Infern,
representat per la boca oberta de Leviatan, dins la qual dos persones nues estan envoltades per les
flames. És la personificació del mal absolut, en forma de bèstia, dins d'una tradició d'éssers
fantàstics, grylles o monstres, que a través del món romà arriben per diverses vies a l'imaginari
medieval, conformats per cares molts cops amb cames o cua. La imatge de Leviatan ens pot
aparèixer com un gran cap amb la boca oberta i cames, encara que no en el nostre cas, on només es
veu un cap amb una gran boca oberta133. (Imatge 37) Els fs. 122r., 122v., 123r. i 123v. ens mostren
les penes de l'Infern. A sobre de cada imatge trobem un tituli que ens explica el tipus de càstig
mostrat. La primera miniatura presenta el càstig del foc, les quatre següents representen el fred, la
pudor o fetor mortal, l'atac de serps i cucs devoradors i l'apallissament per part dels dimonis. Al
següent full, quatre miniatures ens mostren el càstig de la foscor (amb els condemnats ensorrant-se
per la gola de Leviatan de cap per avall), la vergonya per la contemplació dels propis pecats (en una
cartel·la apareixen escrits els pecats), el càstig de la visió terrible dels dimonis, el de
l'encadenament amb cadenes ardents (Imatge 38)

i el de la gana, que apareix reflectit a la

miniatura del f. 123v. En totes aquestes imatges els condemnats estan nusos, totalment exposats,
132Aquesta imatge ens ve del món faraònic, on el déu Tot feia el pesatge de les ànimes, i va passar a occident a través
del cristians coptes. També trobem a Hermes-Mercuri com conductor de les ànimes cap al món d'ultratomba o de
l'Avern, dins la tradició greco-romana. Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 177-178
133Jurgis BALTRUSAITIS: La Edad Media fantástica, Madrid, Cátedra, 1987, pp. 11-56. A la Bíblia Leviatan, mena
de monstre marí, és mencionat diverses vegades, per exemple a Isaïes 27, 1. Apareix als Apocalipsis anglonormands
com una doble Gòrgona.
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com és bastant habitual a les visions infernals. Els dimonis del Breviari d'Amor de Sant Petersburg
són negres, peluts, amb crestes, urpes, cares monstruoses i ales de rat-penat. En un principi els
dimonis apareixien amb ales angelicals o bé sense ales, fins que finalment es van configurar amb
aquesta aparença cap a la segona meitat del segle XIII, que fa esment alhora a la seva condició
monstruosa però també a l'espiritual, no oblidem que són àngels que es van rebel·lar i que per això
foren castigats. El mateix passa amb els dracs romànics, que en principi són serps sense ales ni
potes, però que després també aniran evolucionant. Jurgis Baltrüsaitis creu que la imatge diabòlica
amb ales de rat-penat arribà entre altres vies a través del món xinés, també a través de l'Islam 134.
(Imatge 39)
Al foli 126r., després dels càstigs infernals i del judici particular, arribem a la representació
del Judici Final, una de les imatges més conegudes del manuscrit. (Imatge 40) El text ens indica
que hi hauran quinze senyals que l'anunciaran. La miniatura, que ocupa tot el full, està organitzada
en tres registres. A dalt de tot veiem la Teofania de Jesucrist, que se'ns mostra entronitzat, amb els
estigmes de la Passió, rodejat per dos àngels que duen les Arma Christi (un porta la llança i els
claus, l'altre la creu amb la corona d'espines). Omplint l'escena trobem altres àngels i Sants que
conformen la Cort Celestial, mentre que dos àngels trompeters apunten amb els instruments cap a la
franja de baix, on es veuen els morts ressuscitant a la Fi dels Temps (ens hem de remetre al text de
l'Apocalipsi). Al centre, ocupant part dels dos registres inferiors, tornem a veure a Crist entronitzat
en un tro arquitectònic, amb nimbe cruciforme i mantell vermell,cobert per una estructura tipus
baldaquí en forma de gablet. Mostra els estigmes i està exercint la seva funció de Jutge. El Judici
separarà als justos dels pecadors. És el que reflecteix el tercer registre, en el qual una cartel·la a
cada mà de Jesucrist indica quin serà el destí dels humans: els bons, menys, són ascendits per
àngels, en una mena de farcell, mentre que els pecadors, nus, entre els quals es poden distingir
membres de la reialesa amb corona, del clergat, etc. (pel tocat que duen al cap) són sotmesos a totes

134Jurgis BALTRUSAITIS: La Edad Media fantástica..., pp. 153-180. Una de les vies d'arribada de les imatges és la
ceràmica xinesa, el contacte amb aquestes cultures orientals.
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les penes de l'Infern. Dos dimonis els mantenen a la gola de Leviatan135.
De la manera de reflectir l'Infern al Breviari d'Amor ens en parla Josefina Planas, en
particular de com apareix al conservat a Madrid (Res. 253). El seu estudi dedicat a la imatge de la
dona als Inferns, se centra en veure quin tractament reben en les representacions d'Inferns al període
gòtic català. Investiga sobre quina proporció de dones apareix en cada escena del Breviari d'Amor.
Al Ms. Res. 253 els homes predominen, però en general hi ha més dones que al de Sant Petersburg.
En aquest només n'apareixen a l'escena de la foscor i a la del turment de les cadenes ardents. A la
resta al menys és difícil de distingir-les. Una cosa que diferencia ambdós manuscrits és que al de
Madrid alguns condemnats estan vestits (al turment del foc les dones romanen vestides), mentre que
a l'altre tots estan nusos. És molt interessant el Judici Final del Missal de Santa Eulàlia (Catedral
de Barcelona,1403), obra realitzada per Rafael Destorrents el 1403, que apareix al f. 7r. (Imatge 41)
Està il·luminat al voltant de la caixa de text. A dalt apareix Jesucrist, envoltat de Sants i profetes, als
laterals es representa la resurrecció dels morts, mentre que a la part inferior es mostra l'Infern, amb
tots els suplicis imaginables. Quasi tots els condemnats són homes. Es plasma la lluita entre àngels i
dimonis que s'enfronten per la conquesta de les ànimes136. (Imatge 42)

135Vicent MARTINES:“Ver para entender y creer..., pp. 178- 183
136Josefina PLANAS I BADENAS: “La imatge de la dona als inferns gòtics catalans”, D'ART, n. 15, 1989, pp. 95-119
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CONCLUSIONS
Hem vist que a Lleida hi va haver, a l'entorn de la catedral i l'Estudi General una important
producció librària, tant de tipus didàctic com de manuscrits de luxe. S'obren moltes vies
d'investigació, d'una banda cal aprofundir més en el coneixement sobre l'elaboració de manuscrits a
la ciutat i saber més coses sobre els artistes-artesans que hi van treballar. És lícit pensar que encara
hi poden haver força exemplars que no es vinculin amb la nostra ciutat perquè van ser espoliats en
temps de revoltes i de guerres, molts poden estar fora de la Península Ibèrica, com és el cas del
manuscrit que ens ocupa. Cal ser curós, no obstant, i no deixar-se portar, s'ha d'investigar de manera
seriosa, guiant-se per la documentació conservada, tocar de peus a terra. En qualsevol cas, és un
camp de treball força interessant. Malgrat les limitacions que suposa la meva manca de
coneixements, he mirat de fer un estudi el més acurat possible. El camp de treball és gran, he volgut
sobretot procurar esbrinar quines podien ser les vies d'investigació, fer un apropament a l'estat de la
qüestió. En aquest sentit tant es pot pensar en el que ja he apuntat sobre la producció librària a la
ciutat i les incògnites que encara s'han de solucionar, com en el propi manuscrit, que esdevé un
motiu d'interès, en relació amb les altres còpies del mateix, en relació a acabar de perfilar-ne el
moment d'elaboració i l'autoria, qüestions cada cop més aclarides, però també pel seu propi
contingut, ja que toca molts temes que es poden desenvolupar, jo només n'he pogut fer un petit tast.
El Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a Sant Petersburg és interessant com a còdex, a
més a més ens dona informació, entre altres coses, sobre costums, vestuari (també dels jueus),
relació entre els diversos estaments socials, sobre moral: sobre els perills de l'amor, etc., el qual el
converteix en un valuós document, també pel fet d'estar escrit en occità. Tanmateix, és una obra de
gran bellesa, ricament il·lustrada i veure les seves il·lustracions esdevé un plaer pels sentits.
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Vull acabar el meu treball agraint el suport de la meva tutora, Josefina Planas, la seva ajuda
ha estat imprescindible, ja que m'ha guiat en l'elaboració del treball i m'ha ajudat a resoldre dubtes,
aportant els seus coneixements i experiència. A més, a través d'ella d'ella he pogut accedir a una
còpia de quasi la totalitat del manuscrit en versió digital. En aquest sentit vull fer arribar el meu
agraïment al senyor Omar Ramírez, director d’Orbis Medievalis, que m'ha proporcionat a questa
versió digitalitzada del manuscrit. També vull agrair, finalment, el suport d'en Francesc Fité, que
m'ha ajudat en la recerca d'informació i m'ha permès consultar el Llibre d'Estudis de la versió
facsímil del manuscrit.
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hauria de ser, en una altra imatge és veu tal com és. Imatge cedida per Omar Ramírez, director de
Orbis Medievalis

Imatge 15: detall del foli 29 v. del Cançoner Gil, (Bibliotecade Catalunya, Ms.146), podem veure
una caplletra amb decoració marginal que relaciona estilísticament aquest manuscrit amb el
conservat a Sant Petersburg. El Cançoner Gil no es va acabar d'il·luminar. (Veure imatge 10).
Imatge treta de Biblioteca de Catalunya, <http://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Tresors-de-laBC/Cançoner-Gil-ms-146-un-canconerprovencal-d-origen-catala>

Imatge 16: Fragment del foli 59 r. del LC_0028, conservat a l'Arxiu Capitular. Podem observar les
similituds estilístiques amb l'anterior i amb el Breviari d'Amor conservat a Sant Petersburg. Imatge
cedida per l'Arxiu Capitular.

Imatge 17: Foli 6 v. del Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a Sant Petersburg, on
podem veure a Matfre Ermengaud vestit com els homes de lleis, ens permet conèixer la moda de
l'època, està acompanyat per quatre personatges amb corona, als cartells hi diu: "Li amador, "Li
trobador". Imatge cedida per Omar Ramírez, director d'Orbis Medievalis.

Imatge 18: Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud, conservat a Sant Petersburg,( Prov. F.v.XIV .N
1), f. 11 v., és l'Arbre de l'Amor, que defineix el sentit general de l'obra. La dona és una al·legoria de
l'Amor General. A la part inferior dreta apareixen les personificacions de l'església i la Sinagoga, la
segona amb la vara trencada i els ulls tapats. Imatge cedida per Omar Ramírez director d'Orbis
Medievalis

Imatge 19: Arbre dels Vicis (c. 1375), "Speculum virginum", Leipzig, Biblioteca
Universitària, Ms. 665, f. 39 r., il·lustra el pensament de Sant Gregori. Ús mnemotècnic de
la figura de l'arbre. Imatge treta de Roy BRUNO , Paul ZUMTHOR, (eds): Jeux de
memoire, Montréal, Les Presses de l'Université de Montréal, 1985

Imatge 20: Detall del f. 15 r. del Breviari d'Amor ( Prov. F.v.XIV .N 1). Alerta als que volen
penetrar en el coneixement de Déu, en clara al·lusió contra el catarisme. Imatge cedida per Omar
Ramírez, director d'Orbis Medievalis

Imatge 21: Fragment del f. 15 r. del Breviari d'Amor ( Prov. F.v.XIV .N 1), la il·luminació ocupa la
meitat inferior del full, apareix la Santa Trinitat,, en referència al Dogma de Fe. Les tres figures es
representen iguals, assegudes en Majestat, a sota dues figures aixafades i doblegades pel pes
d'aquesta revelació, que representen el mal. Els càtars defensaven, enfront a aquesta creença, la
dualitat de Déu. Imatge cedida per Omar Ramírez, director d'Orbis Medievalis.

Imatge 22; f. 26 v. del Breviari d'Amor de Sant Petersburg, ( Prov. F.v.XIV .N 1). Sobre la
natura que Déu ha pensat per a cada criatura. Imatge cedida per Omar Ramírez, director
d'Orbis Medievalis.

Imatge 23: en aquest full del Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud ( Prov. F.v.XIV .N 1),
trobem sis il·luminacions tipus vinyeta agrupades en dues columnes que omplen tot el full. En
clara relació amb el text, les imatges ens ajuden a comprendre i memoritzar els oficis dels
àngels. Imatge cedida per Omar Rramírez, director d'Orbis Medievalis.

Imatge 24: Breviari d'Amor de Sant Petersburg, ( Prov. F.v.XIV .N 1). Les jerarquies
angelicals estan organitzades al voltant del cercle on se situa Déu Pare entronitzat, flanquejat
per la Verge i Jesucrist amb els estigmes. Les paraules a sobre dels àngels, que aixequen les
mans en actitud de lloança, són les de les oracions que recita cada orde celestial. A sota veiem
un reclam que ens introdueix el tema següent: “Li diable”. Imatge cedida per Omar Ramírez,
director d'Orbis Medievalis.

Imatge 25: Breviari d'Amor de Sant Petersburg, ( Prov. F.v.XIV .N 1), a on se'ns mostren els
àngels caiguts ensorrats a la gola del terrible Leviatan. La imatge del vaixell en mig d'una mar
agitada en l'ideari medieval simbolitza el caos i la mort. Imatge cedida per Omar Ramírez,
director d'Orbis Medievalis

Imatge 26a: Sobre les Edats de món o de l'església, del manuscrit de Sant Petersburg, ( Prov.
F.v.XIV .N 1), al mig ens apareix un “àngel tenant”, només sabem que ho és per la cartel·la que duu
a sobre del cap i pel nimbe, no té ales. Al voltant s'ordenen les diverses escenes, des de Noè fins a
la Consagració i elevació de la Sagrada Forma.Imatge cedida per Omar Ramírez,d'Orbis Medievalis

Imatge 26b: Breviari d'Amor , Londres, British Library, Ms. Yates Thompson 31, f. 77 r. La
mateixa escena de la imatge anterior, aquí l'àngel del centre també aixeca els braços, però aquest,
com de fet la major part dels que apareixen a les còpies del Breviari conservades, té ales. Una altra
diferència és que l'Arca ha estat substituïda per una estructura arquitectònica, en possible referència
a les Portes del Cel, possiblement per una mala interpretació de l'il·luminador en copiar les imatges
a partir d'un altre exemplar. A més l'àngel aquí està inscrit en un cercle, mentre que al de dalt està
dins una forma hexagonal. Imatge treta de VVAA: Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Libro de
Estudios, San Petersburgo, Biblioteca Nacional de Rússia, Madrid, AyN ediciones, 2007

Imatge 27a: Aion Mitraic a la Villa Albani, a Roma. Figura alada, amb
urpes de lleó, rodejada per una serp i amb una clau a cada mà.Aquesta
imatge anirà evolucionant. Imatge treta de Raymond KLIBANSKY,
Erwin PANOFSKY, Fritz SAXL: Saturno y la melancolía, Madrid,
Alianza Editorial, 1991

Imatge 27b: El déu Mitra matant al toro, Roma, Palazzo del Conservatori. Imatge treta de Fritz
SAXL: La vida de las imágenes, Madrid, Alianza Forma, 1989

Imatge 27C: Niké sacrificant un toro. Auri d'August, Londres, British Museum. Imatge treta de
Fritz SAXL: La vida de las imágenes, Madrid, Alianza Forma, 1989

Imatge 28: Saturn, calendari del 354. Roma, Biblioteca apostòlica Vaticana, Ms. Barb. Lat. 2154,
f.8. "Quan sigui el dia de Saturn i la seva hora tot serà incert i laboriós: els nascuts passaran perills,
el que s'aparti no trobarà...". Saturn, associat al pas del temps, ofereix una imatge inquietant i
tèrbola d'aquest fenomen. Imatge treta de Raymond KLIBANSKY, Erwin PANOFSKY, Fritz
SAXL: Saturno y la melancolía, Madrid, Alianza Editorial, 1991

Imatge 29: Ens mostra el Microcosmos, Hildegart von Bingen, "Liber Divinorum Operum",
segle XIII, Lucca, Biblioteca Gov., Ms. 1942, f. 27 v. Imatge treta de Fritz SAXL: La vida
de las imágenes, Madrid, Alianza Forma, 1989

Imatge 30: Breviari d'Amor, de Matfre Ermengaud Lyon, Bibliothèque Municipale, Ms.1351, f. 42 r.
Aquí l'àngel també apareix com un Atlant. L'Arca surant sobre l'aigua es considerava una
prefiguració del baptisme, sagrament rebutjat pels càtars. Adam i Eva s'abracen, simbolitzen el
matrimoni, també rebutjat pels esmentats heretges. Imatge treta de VVAA: Breviari d'Amor de
Matfre Ermengaud. Libro de Estudios, San Petersburgo, Biblioteca Nacional de Rússia, Madrid,
AyN ediciones, 2007

Imatge 31: Detall de la base del portal de la capella superior de la la Sainte Chapelle,
construïda al segle XIII per Lluís IX el Sant, fill de Blanca de Castella, a París. Apareixen
escenes del Gènesis, al registre superior es representa un moment en que els animals pugen a
l'Arca de Noé i també una escena amb l'Arca surant sobre l'aigua, prefiguració del baptisme.
Imatge treta de Françoise PERROT: La Sainte -Chapelle de Paris, París, Éditions du
Patrimoine,2013.

Imatge 32: Detall del f. 94 r. del Breviari d'Amor conservat a Sant Petersburg. Veiem un jueu vestit
tal com marcava el canon a la Corona d'Aragó, al costat hi ha un text en hebreu, escrit a l'inrevés,
mentre el dimoni fa tots els possibles per no deixar-li veure la Veritat. “Le diables excegua lo iuzieu
que non enten le bray”. Imatge treta de VVAA: Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud. Libro de
Estudios, San Petersburgo, Biblioteca Nacional de Rússia, Madrid, AyN ediciones, 2007.

Imatge 33: Bíblia de Pamplona, Amiens, Bibliothèque Municipal, Ms. 108. Veiem representades
l'església i la Sinagoga, aquesta duu els ulls tapats per una serp i el pal de l'estendard que subjecta
està partit. Imatge treta de Paulino RODRÍGUEZ BARRAL: La imagen del judío en la España
medieval. El conflicto entre cristianismo y judaismo en las artes visuales góticas, Barcelona,
Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2008.

Imatge 34: el diable ensordeix els jueus amb una trompeta, és destacable que en aquest cas duen el
barret punxegut. Breviari d'Amor de Matfre Ermengaud conservat a Madrid, Biblioteca Nacional,
Ms.Res.203, f. 76 r. No hi ha el text escrit en hebreu, possiblement per manca d'un copista que
conegués aquesta llengua en el moment d'execució de l'exemplar. Imatge treta de Paulino
RODRÍGUEZ BARRAL: La imagen del judío en la España medieval. El conflicto entre
cristianismo y judaismo en las artes visuales góticas, Barcelona, Publicacions de la Universitat de
Barcelona, 2008.

Imatge 35: En aquest cas són els propis jueus que es tapen les orelles per no escoltar. De Universo,
Monasterio de Montecasino, Ms. 132, f. 73 r. Imatge treta de Paulino RODRÍGUEZ BARRAL: La
imagen del judío en la España medieval. El conflicto entre cristianismo y judaismo en las artes
visuales góticas, Barcelona, Publicacions de la Universitat de Barcelona, 2008.

Imatge 36. Breviari d'Amor de Sant Petersburg, escena de psicostasis o de pessatge de les ànimes,
al registre inferior, el mort. Al mateix full hi ha una escena a on Leviatan, representació de l'Infern
engoleix als pecadors. Iimatge cedida per Omar Ramírez, director Orbis Medievalis

Imatge 37: Descendiment al Limbe, Manuscrit de Wolfenbütel, després de 1235. En Aquesta escena
Leviatan es representat amb potes que sostenen un gran cap. Imatge treta de Jurgis
BALTRUSAITIS: La Edad Media fantástica, Madrid, Cátedra, 1987

Imatge 38: Algunes de les penes de l'Infern al f. 123 r. del Breviari d'Amor de Sant Petersburg,
els dimonis tenen crestes i ales de rat-penat. L'Infern és representat per Leviatan amb ferotge
expressió. Imatge cedida per Omar Ramírez, director d'Orbis Medievalis.

Imatge 39, rat-penat antropomorf, bronze Cheau, segles IV-III a, JC., dimoni segons Li Lon Mien.
París Museu Guimet. Imatge treta de Jurgis BALTRUSAITIS: La Edad Media fantástica, Madrid,
Cátedra, 1987.

Imatge 40: full dedicat al Judici Final, del Breviari d'Amor de Sant Petersburg, organitzat en tres
registres amb Jesucrist al centre entronitzat. A dalt torna aparèixer Jesucrist entronitzat, envoltat
d'àngels. A sota s'està produint la separació entre els justos, portats al cel pels àngels en una mena
de farcell, per així crear un equilibri, ja que a l'altra banda del full està Leviatan amb la boca
oberta, representa l'Infern. Imatge cedida per Omar, Ramírez, director d'Orbis Medievalis.

Imatge 41: Judici Final al f. 7 r. del Missal de Santa Eulàlia, (Catedral de Barcelona 1403),
bellament il·luminat per Rafael Destorrents cap a 1403. L'escena s'organitza al voltant de la caixa
de text, a dalt tenim a Crist en Majestat mostrant els estigmes. Els dimonis d'aquest Infern no tenen
ales de rat-penat. Imatge treta de “Judici final del Missal de Santa Eulalia” <http://ca .wikipedia
.org/wiki/Missal_de_Santa_Eul%C3%A0lia>

Imatge 42: Catedral de Bourges, c. 1270, detall del timpà de la façana occidental, veiem un
fragment del Judici Final, on els dimonis s'enduen als condemnats. Una diferència amb l'escena del
Breviari de Sant Petersburg és que aquí l'Infern està al registre central, al cantó esquerra trobem
també als justos, mentre que al registre inferior s'hi troben els ressuscitats i a dalt de tot Crist en
Majestat amb les mans aixecades mostrant els estigmes. Imatge treta de VVAA: Gran Historia del
Arte. La Edad Media (vol 4), Barcelona, ed. Planeta, 1998.

