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«AXÌ ÉS FET LO COMPTE DRET» 
TEXrOS I CONTEXT DE L'ART DEL CÒMPUT 

CRONOLÒGIC A L'EDAT MITJANA: 
UN CALENDARI EN VERS CATALÀ* 

La present comunicació s'articula en dues parts: de primer, mirarem d'apropar-nos 
al que era en l'Europa de finals de l'Edat Mitjana la ciència del còmput cronologie 
i la literatura que al seu voltant es genera; tot seguii, ens referirem al cas específic 
del Calendari rimai català «Dins en un any son scrites»,' amb el propòsit d'aportar 
alguna Hum sobre la historia textual certament enrevessada d'aquesta singular 
obra. 

ENTORN A LA LITERATURA MEDIEVAL SOBRE CÒMPUT CRONOLÒGICA 

El triomf i arrelament del cristianisme en les terres de 1'antic imperi roma van 
suposar, per a l'Europa de I'antigor tardana, un gran esforç de sincretisme cultural 
en els més variats àmbits. La cultura cristiana, quan penetra i s'imposa en l'univers 
social i mental d'un imperi en franca i irreversible crisi, ja ha passat abans per 
processos més o menys subtils de contaminació i adequació al que podríem ano-
menar el complex sociocultural grecoromà. Un dels terrenys on es posa de mani-
fest aquesta trobada d'ambdues tradicions i l'obligada necessitai d'atènyer, més 
enllà de les divergències originals, alguna solució de compromis, és en l'elaboració 
del calendari cristià. 

El calendari cristià nasqué de la barreja de dos sistemes de còmput cronologie 
de base distinta. El problema essencial raïa en com encabir dins del calendari solar 
julià, que passà dels romans ais cristians, tota una sèrie de dates festives heretades 
de la tradició jueva, la qual emprava un calendari lunar.^ Calia aprendre a calcular, 

(*) Treball enllestit en el marc del projecte PB 98-1170. 
1. Obra que he éditât i estudiat en detall a Grapí 2003. 
2. Cal fer esment de la introdúcelo del llibre de Gómez Pallares (1999: xii-xni), on s'ofereix un succint 

repàs de les diverses orientacions des de les quais s'han enfocat els estudis moderns sobre la ciència del 
còmput cronologie medieval. 

3. Afegim que l'altra gran qüestió cronomètrica que més interessà l'home medieval, l'establiment i 
càlcul dels anys de traspàs, era una problemàtica ja present, i de fet resolta, en la cronologia romana. 
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en el marc de l'any solar, quan s'esqueien certes festes vinculades a les fases lunars. 
La principal era la Pasqua, festivitat d'origen hebreu que inicialment remembrava 
l'alliberament del pöble escollit del poder d'Egipte. La Pasqua jueva, que s'estenia 
al llarg de set dies, començava entre el 14 i el 15 de nisan, mes lunar que, en el 
calendari occidental, se situaría de manera oscillant entre eis mesos de març i abril. 
Aquesta data fou, des de l'origen del cristianisme, l'adoptada per celebrar-hi la Pas-
qua cristiana. A més, a partir del diumenge de Pasqua, es calculen unes altres festes, 
que s'anomenaran mòbils, per tal com no ocupen cap data fixa dins el calendari solar: 
la Septuagésima, la Quadragèsima o Quaresma, la Pentecosta, el Corpus Christi.'' 

Atès que el calcul de les festes mòbils de l'any liturgie cristià es revela com una 
qüestió d'importància cabdal per a la comunitat dels fidels,® ben d'hora esdevé 
matèria fonamental en eis estudis que havien de formar el clergat.® Aixi la ciència 
del còmput cronologie és inclosa en el programa escolar del quadríviumJ entre els 
conebcements astronomies que el clergue medieval ha de dominar, s'inclou saber 
determinar quan s'escau el diumenge de Pasqua de Resurrecció i, a partir d'aques-
ta data, poder calcular per a cada any la situació de totes les altres festivitats que 
s'hi relacionen. Així s'explica per què, des de començament de l'Edat Mitjana, 
gaudiran d'una gran difusió tota una munió d'obres escrites per notables doctors 
de l'Església amb la finalitat d'instruir, de primer eis seus deixebles més directes, 
i en segon terme tot aquell clergue en formado que ho requerís, en l'art del còmput 
cronologie. En destaquen dos tractats de Beda el Venerable (De temporibus i De 

4. La Septuagésima té Hoc el seté diumenge anterior al diumenge de Pasqua de Resurrecció. El 
diumenge de Quaresma s'escau quatre diumenges abans del de Pasqua. La Pentecosta, que celebra la 
davallada de l'Esperlt Sant sobre la comunitat cristiana de Jerusalem, s'escau quaranta-nou dies després 
de la Pasqua de Resurrecció. Quant a la festivitat del Corpus Christi, instaurada al segle xiii, és establerta 
onze dies després de la Pentecosta i commemora el sagrament eucaristie. 

5. Ja al Concili de Nicea (325) s'establi que la festivitat de la Pasqua s'havia de celebrar, cada any, 
el diumenge següent al primer pleniluni posterior a l'equinocci de primavera (21 de març); queda palés, 
dones, que la fixació del calendari és una qüestió que preocupa a l'Església cristiana des dels primers 
temps. D'altra banda, per a dades més precises sobre la historia del calendan cristià, i especialment de 
la seva evolució i particularitats durant l'Edat Mitjana, hom pot consultar Maiello 1996 i els diversos 
articles aplegats en l'obra coordinada per Nascimento 2000. 

6. Així ho explica Polcino Milles (1999: 172): «Resultava desejável que pelo menos un monge em 
cada mosterio ou catedral dominasse o suficiente o computus, para determinar as festividades e manter 
o calendàrio. Assim, a arte de calcular sempre teve um lugar na educaçâo dos monges». 

7. Per a una visió de conjunt sobre l'origen, pervlvència i evolució durant l'Edat Mitjana d'aquest 
programa educatiu vegeu, entre altres, Marrou 1970 1 Curtius 1955: i, 63-64. Citem també l'estudi de 
J. Paul, tant pel que fa a la continuitat 1 fortuna de l'estudi de les arts liberals durant els ss. x i xi (1988: 
I, 191-198; especialment les pp. 195-198, en relació a les disciplines cientifiques, i les pp. 196-197, on 
l'autor fa esment dels tractats del còmput que en aquell periode s'elaboraren), com per la concisa referència 
a l'interès per les clències del quadrívium en el marc de l'anomenat Renaixement del s. xii (ii, 398); 
aquesta darrera informació pot ser completada amb la breu exposicló de Haskins al voltant del 
desenvolupament de l'art cronològica com a part integrant de la renovatio científica sorgida en el 
context del gran renaixement cultural del s. xii (1972: 265). Finalment, i ja centrant-nos en l'època 1 el Hoc 
de producció del nostre Calendari rìmat, un entenedor panorama de l'ensenyament universitari a la 
Catalunya de finals dei xiv 1 principis del s. xv, amb especial atenció als anys del regnat de Pere el 
Cerimoniós, es pot llegir a Claramunt 1989. 

8. Hom el data a l'any 703. Destinât als seus alumnes de Jarrow, a banda de discutir amb termes més 
aviat teòrics sobre aspectes generals del còmput cronològic, ensenya a emprar les taules per calcular les 
pasqües futures. Editat a PL 90, 277-292. 
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temporum ratione^), un opuscle més antic del monjo escita Dionís el Petit (Libellus 
o Epistolae de ratione Paschaé),^°i les obres de mestres posteriors a Beda, com ara 
Helperic d'Auxerre," Ràban M a u r e , A b d ó de Fleury,'^ Gerland de Besançon," 
Alexandre de Villedieu'^ i altres autors de formació eclesiástica que, al llarg de 
l'Edat Mitjana, contribuiren, amb l'elaboració de tractats més o menys originals, a 
la divulgado de la ciència del còmput.'® 

Al deixant d'aquests tractats, especialment de l'obra de Beda el Venerable, sor-
geix una gens negligible quantitat d'escrits computístics."Trobem, per tota l'Europa 
cristiana medieval, des d'extensos tractats monogràfics fins a minses notetes copi-
ades per algún monjo a l'interior de volums manuscrits amb el propòsit de recor-
dar com s'havia de calcular la data de Pasqua i de les altres festes mòbils del 
calendari. A. Cordoliani (1960), en un treball en qué vol donar compte dels résul-
tats de quinze anys de dedicació a l'estudi dels manuscrits medievals europeus a 
la percaça de textos sobre el còmput,'^ assenyala que la producció textual elaborada 
per clergues medievals sobre aquesta matèria es concreta en tres tipus d'escrits: 
sobretot, hom troba un bon nombre i una gran diversitat d'argumenta o processos 
de càlcul rapid; en segon Hoc, es refereix a «des séries de lettres utilisées dans des 
tableaux perpétuels ou valables pour un période de temps plus ou moins longue»; 
i, finalment, es conserven, esparses per manuscrits de factura i temàtiques d'aliò 
més diverses, petites peces mnemotècniques redactades en vers. 

9. Datada l'any 725, fou l'obra que gaudi de major prestigi i més àmplia difusió al llarg de tota l'Edat 
Mitjana en l'àmbit de la literatura didáctica sobre el còmput cronològic. Reprèn i estudia de manera més 
extensa temes ja tractats al De temporibus i recollits després en els posteriors tractats i poemes medievals 
sobre el còmput (com ara la rao i la manera de calcular els anys de traspàs, com fixar cl diumcnge de 
Pasqua, els cicles lunars decemnovenals, etc.). Editât a PL 90, 293-578. 

10. Datat el 525 i éditât a PL 67, 19-28. El nom llati de l'autor és Dionysus Exiguus. 
11. Mestre del còmput carolingi que escrigué un tractat conegut amb el titol de Liber de Computo. 

L'opuscle està éditât a PL 137, 17-48 (Helpericus Sangalliensis). 
12. El seu Liber de computo ha estât éditât a PL 107. 
13. Segons Cordoliani 1960: 121-122, es tractaria del primer cronòleg medieval que reeixi a elaborar 

un calendari perpetu. 
14. Per a més noticies sobre els escrits computistics d'aquest autor, vegeu Cordoliani 1960: 134-135. 
15. Autor de l'obra coneguda amb el titol de Massa compoti, editada a Van Wiijk 1936. 
16. Hom pot trobar referències a alguns d'aquests escrits llatins en prosa en l'article de Meyer 1897. 

Tot i que el titol d'aquest treball faci pensar que l'autor s'hagi de cenyir als tractats en vers provençal, 
el cert és que també hi presenta diverses obres sobre cronologia escrites en llengua llatina, per tal com 
el manuscrit que conté els dos poemes occitans que son la materia principal del seu estudi, també 
transmet còpies d'un Computus manualis de finals del s. xiii (§ 7), una Ars cognoscendi horas diei de 
Pere de Dinamarca (§11), un tractat de còmput redactat per Johannes Sacrobosco a mitjan segle xiii (§ 13), 
etc. Vegeu, també, Cordoliani 1960 i 1961. 

17. Aprofitem per assenyalar que els escrits sobre el còmput cronològic tindran cabuda també en els 
textos liturgies, primer als diversos sacramentaris (en trobem referències primerenques als d'època 
carolingia) i, finalment, en els missals plenaris (al Missale Romanum de Plus V ja s'inclou un apartat «de 
anno et eius partibus», que serà reproduit en els missals papals posteriors). 

18. A l'inici d'aquest treball, l'autor assenyalava que havia estudiat sistemàticament i de manera 
directa els manuscrits que hauria anat trobant a les biblioteques de França, Irlanda, els Països Baixos, 
Polònia, Suïssa i, el que més ens interessa, Espanya. Indicava, talment, que li restava estendre la seva 
recerca pels fons manuscrits de biblioteques tan importants com la del British Museum londinenc o la 
del Vaticà. Afegim que els résultats de les recerques d'A. Cordoliani en les biblioteques catalanes son 
reportais als seus articles dels anys 1950, 1951 i 1952. 
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Vista l'orientació essencialment didáctica d'aquesta mena de literatura, no és 
gens estrany que hom recorregués a l'iis del vers per escriure textos que ajudessin 
a recordar les regles del càlcul cronològic. D'altra banda, tractant-se d'un element 
cardinal en els estudis del quadrivium, també resulta obvi que la major part 
d'aquests poemes fossin escrits per homes d'església 1 en llatí. En l'article abans 
citât, A. Cordoliani, després d'estudiar amb especial profunditat tres poemes de 
còmput en vers llatí que eli considera dignes de destacar,'® va organitzant, pels seus 
continguts, la resta de les cent cinquanta composidons en vers mnemotécnic que 
diu haver descobert en el decurs de les seves investigadons:^" distíngeix aleshores 
entre els poemes que permeten precisar quan s'escau una de les festes mòbils en 
particular i un altre grup molt menys nombròs de composidons que indiquen com 
trobar més d'una data (generalment, el diumenge de Pasqua i alguna altra festivitat 
localitzable dins el calendari a partir de la situació d'aquest dia). 

Ja s'ha escrit molt sobre com, a partir del s. xii, les llengües romàniques van 
sortínt de la marginalítat, que les mantenía allunyades de tota producció escrita 
d'un cert nívell literarí í/o intellectual, per començar a compartir tímidament ter-
reny amb el llatí en tant que llengua de cultura en el sentit més ampli del terme. 
Precísament será en aquest moment, i en un principi en terres del reialme francés,^' 
que el llatí començarà a perdre, en benefici dels vulgars romànics, la seva incontes-
table hegemonía pel que fa a l'elaboradó d'escrits sobre el còmput. S'obre una 
petita esquerda per on les llengües neollatines penetren en aquest típus de litera-
tura didáctica. Evídentment, en un primer moment, aquesta íntroducció no es duu 
a terme en les manifestacions més sàvies de la propdita literatura: els tractats de 
caire més disquisitiu i teoritzant i de to més intellectual encara son un domini 
reservat per al llatí, que conserva en exclusivitat la seva condició de llengua per a 
l'alta cultura. En canvi, si que s'escriuen els primers poemes mnemotècnics en vers 
romànici el pragmatisme didàctic, que s'entén com la finalitat liltima d'aquesta 
mena de textos, justifica l'ús d'una llengua baixa i d'un estil humil. 

Al volum VI del GRLMA, dedicai a la literatura didáctica, allegòrica i satírica, 
C. Segre parla de l'existència de quatre calendaris medievals en vers romànic.̂ ^ 
Tres són escrits en llengua d'oïl i un en llengua d'oc. Quant ais seus destinataris, 
només un d'ells és clarament adreçat a un públic laic (el de Rauf de Lenham),̂ ^ 

19. Totes tres anònimes: el Rithmus cuiusdarn sapientis calculi anni vertentis, posterior a l'any 725, 
és una versió versificada de determináis capítols del tractat De temporum ratione de Beda; l'Ymnus de 
ratione temporum, del segle xi, que compta amb una gran difusió arreu de l'Europa medieval, com 
queda palés per la important quantitat de manuscrits que se'n conserven (éditât a PL, 94, 605 i ss.; 129, 
1369 i ss.); i el Carmen anonymi ad characteres anni indagandos, obra de la qual A. Cordoliani diu no 
conèixer cap manuscrit anterior al segle xii {Cordoliani 1960: 108-110). 

20. Afegim que P. Meyer dóna també noticia d'un pareil de poemes en vers mnemotécnic llatí 
inscrits al manuscrit provençal que estudia en el seu treball del 1897: Massa compoti d'Alexandre de 
Villedieu (§ 2) i un còmput en versos llatins de Joan de Costa (§ 4) clarament inspirât en l'obra que 
acabem de citar. 

21. Vegeu, per exemple, el ja classic treball de Curtius 1955: ii, 549-555. 
22. GRLMA vi / i: 127-128, i vi / ii: 180-181 (§ 3516, 3520, 3524 i 3528). 
23. En els primers versos d'aquesta obra, l'autor explica que ha compost el seu tractat de còmput en 

vers romanç bo i atenent a la soMicitud del seu senyor. De beli nou, la voluntat de fer accessible el text 
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mentre que eis altres tres foren concebuts com a eines d'instrucció per a clergues 
{GRIMA VI / i: 127-128; vi / ii: 180-181). El més antic és obra de Philippe de Thaon, 
data de començament del segle xii, està escrit en dialecte anglonormand i consta de 
tres mil cinc-cents cinquanta versos de rima apariada (íntegrament éditât a Malí 
1873; també en comptem amb una edició parcial de Meyer 1911). El més modern 
és un tractat occità sobre el còmput que ha estât atribuït a Raimon Feraut;̂ "* redactat 
sota la forma de diàleg entre dos priors, comprèn cent setanta versos també orga-
nitzats en rims apariats (éditât a Brunei 1924). De mitjan segle xiii són eis altres dos 
exemplars, ambdós francesos i compostos de bell nou en dístics monorims: l'un és 
una Art de calendari de mil dos-cents versos, escrita en anglonormand per Rauf de 
Lenham (editada parcialment a Meyer 1866: 38-43, i 1886); l'altre és un poema de 
dos-cents cinquanta-tres versos, obra d'autor anònim (editat a Meyer 1883). 

A mesura que ens endinsem en els dos últims segles de l'Edat Mitjana, adver-
tim com r inicial complex d'Inferiorität de les llengües vulgars respecte al llatí va 
reduint-se notablement. Sota el mecenatge de grans senyors i monarques interes-
sats per la ciència i la cultura, cada cop resulta més habitual que hom s'atreveixi 
a escriure prosa de contingut erudit. Així, si en eis origens de la literatura romànica 
escrita la minsa producció prosística solia limitar-se principalment a textos histo-
riogràfics i genealògics, en el llindar entre eis ss. xiii i xiv comença a concebre's la 
idea de traslladar en vernacle tota mena de literatura sapiencial. Un bon exemple 
és la prosa en vulgar generada a l'entorn de la cort castellana d'Alfons X (1252-
1284)." Pel que fa a la Corona d'Aragó, eis reis-comtes del s. xiv donen també 
mostres del seu interés per promoure una producció literària científica prenent 
com a vehicle lingüístic un català cada cop més elaborai.̂ ® Cai destacar la figura de 
Pere el Cerimoniós (1336-1387), en tant que impulsor del que L. Faraudo de Saint-
Germain anomena «una verdadera renovación de la astronomía medieval»." És a 
Barcelona, i sota el patronatge d'aquest rei, que florí aquesta escola, eis principals 

a un públic desconeixedor del llatí és la rao que mou un clerc a escriure en vulgar. Rauf de Lenham 
dedica els setanta-sis versos iniciáis del seu poema a justificar la utilitat del romancejament de l'Art de 
kalender. «Kar par latin ne entendreit, / kar il ne esteit for poi lectré; / e pur ceo en romauns l'ai traité» 
(Meyer 1886: 287, w . 74-76). 

24. Sobre la qüestió de l'autoria del poema, vegeu Bauquier 1878. 
25. Per a la producció de textos romànics de temàtica científica en l'escola de traductors del rei Savi, 

hom pot consultar Samsó 1999a (vegeu e! prolix repertori bibliogràflc que acompanya aquest treball). 
D'altra banda, pel que fa a l'àmbit concret de la literatura sobre matèria astronòmica elaborada en la cort 
alfonsina, consulten Samsó 1981 i 1984. 

26. Així ho explica Samsó 1999b: 238: «Si el segle xiii l'astronomia peninsular està dominada per la 
figura d'Alfons X, sembla dar que al segle xv predomina la feina que es duu a terme a la Corona 
d'Aragó. El mateix Jaume li (1291-1327) fomenta les observacions astronòmiques que es duen a terme 
a Barcelona "cum .IL magnis armìllìs per magnum astrologum" i la tasca continuará, amb alts i baixos, 
durant el régnât d'Alfons IV (1327-1336) i sobretot amb Pere el Cerimoniós (1336-1387). Aquest monarca, 
com Alfons X, duu a terme una política de traduccions de textos cientifics àrabs al català, així com de 
redacció de textos originals». Vegeu també Chabàs & Roca 1985: 59-60. 

27. Faraudo 1950: 13. També es pot consultar Millàs 1962 i Romano 1981. Talment, ]. Vernet (1981) 
ofereix una intéressant visió d'aquest moment de maduresa de la cultura científica en tant que culminació 
d'un procès que s'inicia al s. xm, no només a la cort castellana d'Alfons el Savi, ans també en terres de 
la corona aragonesa (vegeu també Claramunt 1989). 

841 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


ORLANO GRAFI ROVIRA 

mestres de la qual foren Pere Gilbert {m. 1362), Dalmau ses Planes (w. 1383), 
l'hispanojueu Jacob Corsino (iJ. 1381) i Bartolomeu de Tresbens (fí. 136M374).28 No 
cai dir que, entre els estudis astronomies, la cronologia será una matèria ni de bon 
tros descurada. 

En resum, a l'Europa tardomedieval, les llengües romàniques comencen a produir 
textos sobre cronologia que ja no forgosament han de ser escrits en vers.̂ ® D'altra 
banda, les qüestions relacionades amb el còmput entren a formar part del saber 
«enciclopèdic» que cada cop més surt de l'espai tancat dels monestirs i les escoles 
catedralícies per guanyar els centres de cultura seglar, i es difon principalment en 
les corts d'aquells monarques i nobles que destaquen per llurs conegudes inquie-
tuds intel-lectuals.^" 

EL POEMA DEL CÒMPUT O CALENDARI RIMAT CATALÁ 

Tornem, però, als poemes de còmput stricto sensu. A les quatre peces «france-
ses» dels ss. xii-xiii de què C. Segre dóna noticia, hi haurem d'afegir-ne una altra,^' 
de cronologia més tardana i escrita en catalá. Es tracta del Poema del còmput o 
Calendari rimat que aquí us presentem. Quant a la seva datadó, aquesta obra, a 

28. Sobre aquests personatges 1 l'ambient cientific de les corts del Cerimoniós i del seu bereu l'infant 
Joan, vegeu Millas 1962: esp. pp. 17-21 i 54-84, així com la introducció al Tractat d'Astrologia de 
Bartolomeu de Tresbens (Vernet & Romano 1957-1958). 

29. En l'àmbit català, valgui com a exemple les Vides de Sants Rosselloneses. En aquesta traducció 
catalana de la Legenda Aurea s'inclouen un seguit de capítols, inexistents en l'original llatí, sobre les 
principals festivitats mòbils del calendari liturgie cristià, des de la Septuagésima fins a la Quaresma, 
seguides d'un altre capítol en què s'estableix quan i per què s'ban de fer eis dejunis estacionáis 
(Kniazzeh & Neugaard 1977: ii, 222-236). Amb tot, recordem que les Vides de Sants no és stricto sensu 
una obra d'alta cultura, ans més aviat un text de vocació divulgativa, que pretén atansar als fidels una 
sèrie de coneixements religiosos bàsics i útils, principalment en el terreny de I'hagiografla i, de retruc, 
en altres aspectes de la quotidianitat del pöble creient, com ara els més elementáis rudiments cronològics. 

Igualment, comptem amb una munió de textos que, si bé comparteixen amb eis grans tractats teòrics 
sobre cronologia el fet d'estar en la major part dels casos escrits en llatí, per altra part solen tenir un 
tarannà més pragmàtic i s'adrecen a un public que resta fora del cercle dels literati. Són els llibres 
d'bores, tan apreciats per l'aristocràcia europea medieval. En aqüestes obres tenien cabuda les nocions 
més bàsiques sobre el calendari i l'organització del temps, a banda que sovint eren ricament adornades 
per una bellissima iconografia de temàtica cronològica. Vegeu Nascimento 2000, especialment el capítol 
intitulât «sacred time» (pp. 168-231), on s'apleguen intéressants articles sobre la concepció i organització 
del temps sagrat en l'Edat Mitjana i precioses reproduccions de representacions pictóriques al voltant 
d'aquesta temàtica conservades en les miniatures dels llibres d'bores medievals. 

30. Un bon testimoni de la secularítzació d'aquest saber ens és fornit pel Breviari dAmor, obra de 
pretensions enciclopèdiques en la quai s'inclouen uns versos sobre qüestions de còmput cronològic. Hi 
ha un passatge del Breviari de Matfre Ermengaud on l'autor precisa el nombre de mesos, dies i hores 
que comprenen l'any, per, tot seguit, explicar com i per què cada quatre anys se n'escau un de bixest 
(Ricketts 1989: 304-306, w . 6291-6308). Tal com succeeix en tres dels quatre textos de què dóna noticia 
C. Segre, l'octosíMab apariat apareix de nou com la forma mètrica més preada pels poetes del moment 
a l'hora de compondré textos d'intenció didáctica. 

31. No hem reeixit a trobar noticies d'altres poemes del còmput medievals escrits en cap altre 
romanç hispànic o italià. Amb tot, és evident que aquest elenc queda obert tant a nous descobriments 
com a textos ja coneguts que hagin escapat de les nostres perquisicions. 

842 

www.ahlm.es

http://www.ahlm.es


«AXÍ ÉS FET LO COMPTE DRET» 

pesar de ser conservada en quatre manuscrits quatrecentistes, degué èsser redac-
tada cap a finals del s. xiv; seria, dones, en darrera instància, producte de l'interès 
pel saber científic que s'imposà en l'ambient cultural de les corts deis monarques 
aragonesos de les darreries de la catorzena centùria, especialment en la de Pere el 
Cerimoniós. 

En l'estudi que acompanya la nostra edició del Calendan (Grapí 2003), exposem 
en detall els arguments que ens emmenen a emplaçar l'obra tant cronològicament 
com geogràficament. Aquí, però, volem centrar-nos a comentar un aspecte cabdal 
per entendre l'especial fesomia que presenta el text en els quatre testimonis que 
Than transmès i, de retop, assajar d'oferir una hipótesi que explicaría les peculiars 
vicissituds de la transmissió textual del poema. 

Dels quatre manuscrits gràcies als quais avui coneixem el Calendari rimât, tres 
(P, N i By^ n'aporten un text que resulta en l'essencial força homogeni, més enllà 
de les variants textuals que indefectiblement emergeixen en tot escrit sotmès als 
accidents de la tradició manuscrita. El quart testimoni (V)," en canvi, se singula-
ritza per transmetre el text del Poema del còmput inserit dins una altra obra: el 
Llunari valencià atribuït, en virtut d'un anagrama, a un fose Alfons Ferrer. Amb 
tot, allò que més allunya el text de V del dels tres altres manuscrits és la presència, 
enmig del poema, d'una vintena de versos en els quais hom explica in extenso què 
són els cicles decemnovenals i com, a partir del càlcul del nombre auri, es pot 
precisar la posició d'un any qualsevol en el calendari perpetu i, consegüentment, 
determinar les dades en què s'escauen les festes mòbils en aquell any. No resulta 
excessivament problemàtic escatir si aquests vint-i-dos versos representen una in-
novació de V o, tot al contrari, constitueixen un fragment present en l'arquetip i 
éliminât a PNB. Dos tipus d'arguments fan decantar-nos per la primera alternativa, 
ço és, que es tracti d'una amplificatio de V: d'una banda, raons de coherència 
formai (la llengua s'hi revesteix d'un formulisme matemàtic aliè a la resta del 
poema); de l'altra, motius de cohesió textual (pocs versos després s'explica com 
trobar la data de Pasqua d'una manera molt més senzilla, sense necessitat de recór-
rer a complicáis càlculs aritmètics —cal reparar al respecte que la simplicitas és 
precisament una característica dominant en tot el diseurs de l'obra). 

Finalment, una darrera qüestió complica més encara l'explicació de la gènesi de 
la singular morfologia textual de V. Quatre dels vint-i-dos versos només presents 
a Vreapareixen cap al final del poema en tots els testimonis (w. 51-54 de la nostra 
edició), inclòs el còdex valencià. Aquesta circumstància ens porta a establir un 
esbós de stemma codicum en el quai juga un paper fonamental la presència d'un 
text sobre el nombre auri que, en dos moments diversos, hauria contaminai el text 
del Calendan rimat. Partint d'un arquetip del poema redactat cap a la segona 
meitat del s. xiv, s'hauria originai un subarquetip a, el qual hauria patit una prime-
ra interpolació (la inclusió deis w . 51-54 de la nostra edició). Tot seguii, de a se'n 

32. P = Bibliothèque nationale de France (París), ms. Esp. 487; N = Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 
18060; B = Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 309. 

33. Biblioteca Universitària (València), ms. 216. 
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derivarien no només els manuscrits PNB, ans també un quart testimoni (P),̂ '' avant-
passat de Vque hauria experimentat una segona interpolació del text sobre el nombre 
auri (és a dir, la sèrie de vint-i-dos versos que només trobem al cédex valencià) 

En suma: el Calendan rimat català, tal i com ens ha estât transmès pels quatre 
testimonis que venim esmentant, sens mostra com una peça d'una consistencia 
textual força fluctuant, fet que s'explica per la natura i la vocació essencialment 
pragmàtica (didáctica i mnemotècnica) d'aquest tipus d'obres. En aquesta mena 
d'escrits esdevé especialment encertada l'afirmació que el text romànic medieval 
tot sovint és concebut com una opera aperta, susceptible de ser ampliada o resumida 
d'acord amb la voluntat i els interessos de cada nou «recreador» que s'hi avori. 

Finalment, i per concloure aquesta presentació, creiem oportú insistir, un cop 
més, en la importància de comptar per a les lletres catalanes amb un text versificat 
sobre el còmput. Com hem vist, es tracta d'un gènere del quai ens han romàs 
escassissimes mostres en tota la romània medieval. Talment, el Calendan rimat és 
un exemple d'un tipus d'escrits —situats en una cruilla on convergeixen la ciència, 
la divulgado i la literatura— que reclamen cada cop més un estudi aprofundit i 
sistemàtic, que se cimenti en l'anàlisi i revisió de les fonts antigües i que culmini 
en l'elaboració tant d'estudis monogràfics d'índoles diverses, com d'obres que 
compilin, organitzin i sistematitzin tot aquest llegat culturaP® que fins ara ha anat 
sobrevivint perdut enmig d'un cert mar de dispersió. 

ORLANO GRAPÍ ROVIRA 

Universität de Barcelona 

A P E N D I X I 

Presentem el text del Calendari rimat a fi d'ajudar a la comprensió de determinats pas-
satges de la comunicació. Recordem, de bell nou, que l'edició crítica del poema s'ha de llegir 
a Grapí 2003. 

Testimonis manuscrits 
F. Bibliothèque nationale de France (París), ms. esp. 487. 
N: Biblioteca Nacional (Madrid), ms. 18060. 
B: Biblioteca de Catalunya (Barcelona), ms. 309. 
V: Biblioteca Universitària (València), ms. 216. 

Dins en .i. any són scrites 
.LII. setmanes complides. 
E són los dies tots scríts 
.cccLxv. complits. 

34. Conjecturem l'exlstèncla d'aquest codex interpositus sobre la base de tota una sèrie d'errors de 
còpia deV que se'ns afiguren més propis d'un amanuense poc preocupat per comprendre allò que 
copiava que no pas d'un possible compilador. 

35. Tot el que exposem aqui de forma sintètica és explicat i raonat més extensament a Grapi, en 
premsa. 

36. En aquest sentit, i dins l'àmbit de la literatura científica catalana medieval, cal fer esment al 
modèlle volum recentment editat pel Dr. Lluís Cifuentes (2001). 
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5 E són entre la nit e-1 dia 
.xxim. hores totavia. 
E axí és la suma fayta 
• VNR. DCCLX., 

que són les hores dins .i. any, 
10 per compte cert aytantes fan. 

Encara hi ha .vi. hores més, 
quan al quart any .i. dia crex 
e una nu)^ per compliment 
deis anys, que vajen dretament; 

15 que axí és comptât e lest. 
E per axò fa hom baxest, 
car l'any és cresscut de .i. dia, 
e pren-se a sent Mathia. 
Quant hom fa festes trespassar, 

20 devets-o dones axí comptar: 
l'any de la Incarnació partits 
per .1111. parts e senes migs, 
e lo baxest serà ladoncs 
e l'any de .i. dia és pus lonchs. 

25 Les quatre tempres dejunats 
en aycell temps que y és donats: 
segon dimecres de Coresma, 
e celi après de Cincegesma, 
e-11 ters dimecres de setembra, 

30 e ceyll après idus de decembra: 
lo dimecres e lo divendres 
e-1 dissapte. Són .mi. tempres. 
En l'Avent de Nadal farets 
quatra diemenges que y ha drets, 

35 Carnestoltes és lo primer; 
enteyrament los devets fer. 
Apres nonas de mars sercats 
la luna nova e gardats, 
puys comtats lo .xiiii. die, 

40 que aquj és Pascha totavia. 
Lo primer digmenge que atrobarets, 
axí és fet lo compte drets. 
Anans de Pascha .viiii. setmanes 
AMeluya lexarets manves. 

45 .vu. setmanes són de Corema 
e .vil. de Pascha a Cincogema. 
De Censió tuyt o sabets, 
a .XL. jorns de Pascha l'avets. 
Les ledanies de maig són 

50 lo diluns ans de Censió. 
La luna va axí puyan 
de punt en punt per cascun any. 
E puya entrò a .xix. 
e puys torna a .i. anj nou. 

55 E les altres festes de l'any 
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podets comptar axí com van: 
per lurs cors són totes scrites 
enfora ceyies que us he dites. 

APÈNDIX II 

Interpolació de vint versos que només llegim a K situats entre eis w . 36-37 de la nostra 
edició del Calendari rimat. 

E qui la Pascua vol saber 
en quai teinps tuyt la devem fer 
la luna deu enans esguardar 
en quant corre e deu anar. 

5 Que ella va axí pugant 
de punt en punt per cascun any 
e puja entrò a .xvnii., 
[e] puiys torna a un any nou. 
E trobaràs axí breument 

10 paren los anys adretament 
com Jhesu christ fon incarnat 
en la Verge en veritat. 
Per denovenes, .i. anydent, 
açô que sobra d'aquèn 

15 en aj/tant corre a dret compte 
la luna, e no haje bescompte. 
Mas fo fet Io anediment 
e denovenes egualment; 
veyén que res no y sobra 

20e [n] .xviiii. la luna corre. 

APÈNDIX III 

Són un pareli de dístics que només trobem a V, inserits entre els w . 42-43. 

Mas si lo dit .xmi. dia 
en diumenge esdevenia, 
devets lo diumenge següent 
comptar Pascua adretament. 

APÈNDIX IV 

Dos versos només transmesos per P, després del v. 58. 

De Corpus Chrisñ farets festa 
lo .XII®. jorn de Sincogema. 
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