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uN Nou tEstImoNI CataLÀ DEL PELEgrINatgE DEL 
CavaLLEr LouIs D’auxErrE aL PurgatorI DE saNt PatrICI1400

J. Antoni iglesias fonseca
grup de recerca Chartae - universitat Autònoma de barcelona

Joan m. Perujo melgar
universitat d’Alacant

e canterò di quel secondo regno
dove l’umano spirito si purga

e di salire al ciel diventa degno.
dante, purgatorio, i, 4-7

rEsumEN: 
damos noticia en este trabajo de la localización de un nuevo testimonio manuscrito de la 

versión catalana de la Visio ludovici de Francia, la narración de ultratumba reportada en latín por fra 
taddeo dei Gualandi en 1360 a partir del relato del caballero francés Louis d’Auxerre, que peregrinó 
al Purgatorio de san Patricio en 1358. Hasta el momento sólo se conocía un testimonio fragmentario 
de esta traducción medieval anónima, editado en 1914 por ramon miquel i Planas y recientemente por 
sílvia teulats. el nuevo testimonio, también fragmentario pero superior en extensión al ya conocido, 
permitirá completar la edición existente hasta el momento.

mots-clau: Visio ludovici de Francia, purgatori de sant patrici, louis d’Auxerre, literatura 
visionària, traducció medieval.

abstraCt:
this research shows a new manuscript of the Visio ludovici de Francia’s Catalan version. this 

narration describes a journey through Purgatory written in Latin by fra taddeo dei Gualandi in 1360. 
it is based upon a story told by the french knight Louis d’Auxerre, who pilgrimaged to saint Patrick’s 
Purgatory in 1358. so far, there was only one fragmentary copy of this anonymous medieval translation, 
edited in 1914 by ramon miquel i Planas and recently by sílvia teulats. the new copy, fragmentary as 
well, but longer than the previous one, will allow to complete the existing edition.

Key-words: Ludovici de francia, saint Patrick’s Purgatory, Louis d’Auxerre, literatura, medieval 
translation.

1. INtroDuCCIó

1400  Aquest treball s’ha dut a terme dins el projecte de recerca ffi2011-29719-C02-02, «retazos de cultura 
escrita. fragmentos y membra disiecta de códices en la Cataluña central», del ministeri d’educació, en el qual 
participen J. Antoni iglesias (investigador principal) i Joan m. Perujo. Agraïm l’inestimable ajut dels investigadors 
locals Jesús Culebras devesa i Gaspar Guardiola i triadú, de verges i olot, respectivament, els quals van localitzar, 
gràcies a la seva tasca de recuperació d’arxius privats, el text que estudiem ací, la reproducció del qual ens han fa-
cilitat amablement. Agraïm també els suggeriments bibliogràfics de Joan mahiques, que ens han permès completar 
substancialment la versió inicial d’aquesta comunicació.
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«el purgatori no és un element de les entranyes de la terra, no és un foc exterior, sinó intern. és 
el foc que purifica les ànimes en el camí de la plena unió amb déu», ha sentenciat no fa gaire el papa 
benet Xvi. d’aquesta manera resumia el pontífex de roma la concepció que té l’església actual sobre 
la purificació de les ànimes dels cristians, entesa com un estat anímic i no dins l’entorn d’un lloc real. 
des de l’últim terç del s. xii, però, els cristians van començar a creure en l’existència d’un espai físic 
per a purgar els pecats, el Purgatori, un lloc definit al llarg dels segles i determinat finalment quasi com 
una entitat tangible, un indret fosc i tenebrós situat al més enllà, a mig camí entre la glòria del paradís 
celestial i els turments eterns de l’infern1401. el Purgatori, de fet, es va configurar com el territori del 
càstig provisional, una mena de segona oportunitat, ja que els condemnats podien ser redimits de les 
seves penes gràcies als sufragis que, en forma d’almoines o misses, feien familiars i amics en vida. 
Aquest lloc, fins i tot, arribà a ser localitzat al nord-oest d’irlanda, en una illa del comtat de donegal, 
on fou objecte de pelegrinatge i visitat per diversos cavallers, alguns dels quals deixaren testimoni de la 
seva experiència en el que consideraven l’inframón on penaven les ànimes dels difunts que no havien 
assolit encara la glòria divina ni havien rebut la condemnació eterna1402.

és sabut que el món del més enllà sempre ha tingut una gran empremta en la literatura, des dels 
relats egipcis i hindús, passant pels mites grecs i celtes o les narracions de la tradició judeocristiana, 
en vides de sants, miracles, sermons o exemples, i sovint barrejats amb elements folklòrics de diversos 
orígens. del segle viii al xii coneixem més d’una trentena de relats de visions de l’altre món, de 
procedència diversa, però que responen a arquetips estructurals més o menys fixos i amb motius i 
fórmules temàtiques compartides1403. de l’èxit que tingué en la literatura catalana la tradició d’obres 
relacionades amb el més enllà, en dóna compte la llarga llista de títols que publicava el 1914 l’erudit 
i bibliòfil ramon miquel i Planas, en la prestigiosa «biblioteca Catalana» que ell mateix dirigia, 
concretament en el volum llegendes de l’altra vida1404, en el qual recollia les mostres més significatives 
de la rica tradició catalana de narracions medievals relacionades amb l’altre món. entre els títols editats 
figuren el Viatge del cavaller owein al purgatori de sant patrici, en la traducció catalana del frare 
ramon ros de tàrrega (1320), les tres versions catalanes de la Visio tnugdali1405, la Visió de trictelm 
(traducció de la Visio drythlem de beda el venerable), el Viatge d’en ramon de perellós al purgatori de 
sant patrici, sens dubte la més difosa, la disputa ab l’esperit de guido de Corvo i el Viatge d’en pere 
portes a l’infern, llista a la qual podem sumar altres obres de les nostres lletres en què la presència de 
l’altre món té un paper rellevant, com ja van remarcar fa temps Howard r. Patch i Lida de malkiel1406. 

1401  sobre la configuració del Purgatori, veg. l’estudi clàssic de Jacques Le Goff, la naissance du purga-
toire, París, Gallimard, 1981; i també, Joaquín rubio tovar, «Literatura de visiones en la edad media románica: 
una imagen del otro mundo», études de lettres, revue de la Faculté des lettres (université de Lausanne), 1992, p. 
53-73.

1402  sobre la tradició dels relats medievals vinculats al Purgatori de sant Patrici, veg. el treball clàssic de 
Ludovico frati, «tradizioni storiche del Purgatorio di san Patrizio», giornale storico della letteratura italiana, 17 
(1891), p. 46-79, i el volum col·lectiu de michael Haren & yolande Pontfarcy (ed.), the medieval pilgrimage to st 
patrick’s purgatory lough derg and the european tradition, enniskillen, Clogher Historical society, 1988.

1403  Cfr. Arseni Pacheco, Viatges a l’altre món: dos relats dels segles xIv i xvII, barcelona, edicions 62, 1973, 
p. 6-18.

1404  llegendes de l’altra vida, barcelona, mestre fidel Giró, 1914. L’edició és penjada a la xarxa en: http://
www.archive.org/stream/llegendesdelaltr00miquuoft#page/n9/mode/2up (10 de novembre de 2011).

1405  text editat també per Pròsper bofarull i mascaró, en la miscel·lània documentos literarios en antigua 
lengua catalana (siglos xiV y xV), en la Colección de documentos inéditos del Archivo de la Corona de Aragón, 13, 
barcelona, 1857, p. 81-105; la versió de bofarull, titulada història del caballero tuglat, la transcriví a partir del ms. 
82 del fons de sant Cugat, datat, a parer seu, a «fines del s. xiv», però no dóna cap dada més d’aquest manuscrit.

1406  Howard r. Patch, el otro mundo en la literatura medieval, mèxic, fCe, 1983 (1a ed. en anglès, 1950); 
conté l’apèndix de maría rosa Lida de malkiel, «La visión del trasmundo en las literaturas hispánicas», p. 369-449. 
Per a la tradició de textos en català, veg. Juan miguel ribera Llopis, «viajeros catalanes a ultratumba», revista de 
Filología románica, 8 (1991), p. 121-131, treball completat en Juan miguel ribera Llopis, «A propósito de ramón 
de Perellós y de otros excluidos del lar común», en José manuel fradejas rueda & déborah dietrick smithbauer 
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recordem, a tall d’exemple, lo somni de bernat metge1407, la Visió d’esperança Alegre1408, el testament 
de bernat serradell1409, el libre del romiatge del venturós pelegrí,1410 etc. i els ressons d’aquesta 
literatura arriben, fins i tot, a obres majors com la faula de Guillem de torroella i, per la via de la 
paròdia, al tirant o al quijote mateix.1411

en el volum esmentat, miquel i Planas publicava, en apèndix, un text fragmentari, anònim, 
desconegut fins aquell moment, amb una visió d’ultratomba conservada en un text català del segle 
xiv (o potser de principis del xv) molt deteriorat, que aleshores ja es trobava repartit en dos còdexs de 
l’Arxiu reial de barcelona (altrament conegut amb el nom d’Arxiu de la Corona d’Aragó o aca): els 
actuals manuscrits 82 i 83 del fons de sant Cugat del vallès. 

en aquest treball pretenem donar notícia, precisament, de la troballa d’un altre testimoni 
d’aquesta mateixa visió fragmentària editada per miquel i Planas. es tracta d’un text manuscrit, també 
fragmentari (tot i que el text conservat supera en extensió el que edità miquel i Planas), escrit en lletra 
del s. xiv i conservat en un quadern de catorze fulls de paper, de petit format, acompanyat d’un pergamí 
documental que fa les funcions de relligadura i que es conserva en l’arxiu privat d’una família d’un petit 
poble de la comarca gironina de la Garrotxa1412.

2. DEsCrIPCIó DEL Nou tEstImoNI
miquel i Planas, a pesar d’haver consultat els dos manuscrits per a l’edició del text, no va esmentar 

per la signatura l’actual ms. 82 del fons de sant Cugat; sí que ho va fer, per contra, amb el ms. 83. Per 
tal d’estalviar problemes de comprensió al lector, reproduïm tot seguit el paràgraf de les llegendes de 
l’altra vida en el qual fa referència a aquests dos manuscrits:

   Al descriure en altre lloc el manuscrit núm. 83 de sant Cugat del vallès (§10), hem deixat senyalada, 
sots la lletra m), una fulla que aquell conté, al final de tot, estranya als demés textes del còdiç susdit.

   Havent-nos estat senyalada pel nostre bon amic f. martorell, en altre còdiç de sant Cugat, la existència 
de set fulles més semblants an aquella, hem pogut comprovar que entre totes constitueixen els restes 

& demetrio martín sanz & m. Jesús díez Garretas (ed.), Actas del xiii Congreso internacional de la Asociación 
hispánica de literatura medieval (Valladolid, 15 a 19 de septiembre de 2009), v. i, valladolid, universidad de va-
lladolid / Ayuntamiento de valladolid, 2010, p. 217-243; i també Joan mahiques Climent, «Accesos al otro mundo: 
algunos testimonios en catalán», en marco Kunz & Ana maría morales & José miguel sardiñas (ed.), lo fantástico 
en el espejo. de aventuras, sueños y fantasmas en las literaturas de españa, mèxic, ediciones de los Coloquios 
internacionales de Literatura fantástica, 2006, p. 57-80.

1407  veg. Joan mahiques Climent, «Lo somni de bernat metge i els tractats d’apareguts», llengua & lite-
ratura, 16 (2005), p. 7-31.

1408  veg. ramon miró & Pep vila, «visió d’esperança Alegre (Lleida, 1500). una visita des del més enllà», 
en Ximo Company & isidro Puig (ed.), la pintura gòtica dels Ferrer i altres aspectes (in)coneguts al voltant de la 
seu vella de lleida, s. xIII-xvIII, Lleida, Publicacions dels Amics de la seu vella, 1998, p. 327-353.

1409  ed. d’Arseni Pacheco, barcelona, barcino, 1980. sobre els elements de paròdia en aquesta obra, veg. 
Juan miguel ribera Llopis, «viajeros peninsulares a ultratumba», revista de Filología románica, 10 (1993), p. 
31-45.

1410  veg. Joan mahiques Climent, «els apareguts i el culte del Purgatori», en rafael Alemany & Josep Lluís 
martos & Josep miquel manzanaro (ed.), Actes del x Congrés internacional de l’Associació hispànica de litera-
tura medieval (Alacant, 18-22 de setembre de 2003), ii, Alacant, institut interuniversitari de filologia valenciana, 
2005, p. 1045-1056.

1411  veg. isabel de riquer, «el viaje al otro mundo de un mallorquín», revista de lengua y literatura 
Catalana, gallega y Vasca, i (1991), p. 25-36; Joan mahiques Climent, «un fals aparegut en el tirant lo blanc», 
Caplletra, 44 (2008), p. 55-78.

1412  Per desig exprés de la família, tampoc podem facilitar les dades concretes d’aquest fons patrimonial. 
malauradament, tot i que disposem de reproducció digital de tot el quadern, a hores d’ara encara no hem pogut 
veure’n l’original. reiterem l’agraïment a Jesús Culebras i Gaspar Guardiola, sense la tenacitat dels quals no hauria 
estat possible salvar de l’oblit, i potser de la desaparició completa, aquest patrimoni literari.
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d’un text català perdut, relatiu a una visió d’ultratomba, distinta de les conegudes1413.

Comentem a continuació algunes de les seves afirmacions per tal d’apropar-nos més als dos 
còdexs que coneixíem fins ara i que transmeten la visió d’ultratomba:

a) en efecte, en l’apartat 10 de les llegendes de l’altra vida, miquel i Planas fa una breu 
descripció del ms. 83 del fons de sant Cugat, justament el manuscrit que proporciona, pràcticament, la 
totalitat dels textos relacionats amb el més enllà editats en el volum: 

es un volúm relligat modernament en pergamí, ab les indicacions al llom: «83, miscella[nea] Ascetica, 
s.C.». Consta, avuy per avuy, de 127 fulles, de paper verjurat, de 130 per 193 milímetres. es del segle 
Xv.

Hi ha, a peu de plana, una foliació moderna en llàpiç roig, la qual va de 1 fins a 124, deixant-se sense 
numeració els tres darrers folis del còdiç.

en el marge superior hi han vestigis d’una antiga numeració en xifres romanes, en gran part escapçada 
al relligar el volúm; ab tot, es aquesta la numeració de que’ns servirem nosaltres ara: [...]

m) foli CXL (procedent d’un altre codiç). [visió fragmentaria]. d’abdues cares d’aquesta fulla, 
estranya evidentment a tot lo demés del còdiç y probablement afegida al cos del volúm en una de ses 
darreres relligadures, compareix, apenes desxifrable, aquesta Visió, desconeguda en aquests moments 
pera nosaltres»1414.

b) miquel i Planas va ser el primer a adonar-se que el foli cxl del ms. 83  (o f. 127 si seguim la 
foliació moderna en llapis) és un full aïllat, sense relació escripturària ni codicològica amb la resta del 
manuscrit i aliè als altres textos que conté1415. Aquest full estrany, en efecte, s’assembla més als set folis 
que formen part d’un altre còdex que li assenyalà el seu bon amic f[rancesc] martorell i trabal1416: els 
folis 157-163 de l’actual ms. 82 de sant Cugat. desconeixem si en temps de miquel i Planas aquest 
manuscrit havia estat catalogat i, per tant, si tenia cap signatura assignada, però el fet cert és que en 
llegendes de l’altra vida es limita a dir que un «altre còdiç de sant Cugat» conté més restes (per no 
dir gairebé la totalitat del text, si n’exceptuem el full solt) d’aquesta visió d’ultratomba. no sols no 
dóna cap signatura, sinó que tampoc en fa cap mena de descripció, amb la qual cosa desconeixem 
quin era en aquell moment l’estat de conservació del manuscrit o les característiques codicològiques i 
paleogràfiques. el còdex, avui, és en un estat de conservació pèssim i només és possible consultar-lo 
amb una sol·licitud prèvia raonada i l’autorització expressa de l’Arxiu reial de barcelona1417. suposem 
que en temps del bibliòfil barceloní devia estar en un estat de conservació millor. sobre el que no hi ha 
cap mena de dubte, des del primer suggeriment de miquel i Planas, és que el foli cxl del ms. 83 i els 

1413  llegendes..., p. 349.
1414  llegendes...., p. 269-272.
1415  és possible veure una reproducció digital, en la xarxa, del ms. 83 i també del foli en qüestió en: http://pa-

res.mcu.es/Paresbusquedas/servlets/Control_servlet?accion=3&txt_id_desc_ud=2345643&fromagenda=n (10 de 
novembre de 2011). una simple ullada permet constatar el que afirmem: si seguim la numeració actual, en llapis, els 
folis 1-124 han estat executats per una mateixa mà (en aquest darrer foli, el 124, encara s’aprecia lleugerament una 
numeració antiga, original, en xifres aràbigues: cxxx); després segueixen, en els folis 124v-126v, una sèrie de pro-
bationes pennae i gargots; finalment, el foli 127 ja és escrit per una mà diferent de la dels textos precedents (a més, 
es llegeix perfectament una foliació antiga, que sembla original, amb la xifra cxl). Les diferències són substancials.

1416  martorell formava part, en paraules d’Antoni rubió i Lluch, de l’equip de «macips de l’institut» que 
feren possible la magna obra documents per l’història de la cultura catalana mig-eval, barcelona, ieC, 1908 i 1921 
i en el qual també incloïa ramon d’Alòs, el seu fill, Jordi rubió i balaguer, ferran valls i taberner, etc. recentment 
s’ha editat un petit perfil biogràfic d’aquest il·lustre historiador: A. balcells i González, Francesc martorell i trabal. 
semblança biogràfica, barcelona, ieC, 2006.

1417  el còdex està protegit per una mena de camisa protectora i comença a semblar una massa informe de 
paper; que els folis esmentats es trobin al final del manuscrit ha permès, excepcionalment, fer-hi una ullada. Per 
això no se n’ha fet encara cap reproducció digital per al programa pares (com sí que s’ha pogut fer per a la totalitat 
del ms. 83) i no és autoritzat fer-ne cap mena de fotografia. Aprofitem per agrair al dr. Carlos López, director de 
l’Arb, i al personal de la secció de manuscrits i de Conservació/restauració les facilitats per a poder consultar-lo 
i autoritzar la reproducció del fol. 127.
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folis 157-163 del ms. 82 no sols s’assemblen, sinó que van ser escrits per la mateixa mà i formaren part, 
en el seu moment, d’un mateix manuscrit.

c) des del 1914, ara fa gairebé un segle, no tenim constatació que hagin aparegut més testimonis 
d’aquesta visió d’ultratomba fins a la identificació d’aquest nou fragment de la Garrotxa, el qual 
ens permetrà, entre altres coses, completar i, si escau, esmenar l’edició d’aquesta visió amb un altre 
testimoni que, a més, supera en extensió el fragment editat per miquel i Planas1418.

d) el foli 127 del ms. 83 i els folis 157-163 del ms. 82, emparentats segons miquel i Planas i 
altres autors posteriors, serviren al bibliòfil català per a oferir el text de la visió d’ultratomba conegut 
fins aleshores. en la seva edició, el foli que anomena A és el f. 127 del ms. 83 i els folis b-h corresponen 
als folis 157-163 del ms. 82. 

després del treball de miquel i Planas, les notícies sobre els manuscrits 82 i 83 són més aviat 
escasses. Hem d’esperar fins al 1937 perquè el prevere francesc X. miquel i rosell editi el Catàleg 
dels llibres manuscrits de la biblioteca del monestir de sant Cugat del Vallès existents a l’Arxiu de 
la Corona d’Aragó1419. en aquesta ocasió els més de vint anys transcorreguts entre un esment i l’altre 
sembla que comencen a passar factura als còdexs. en la descripció brevíssima d’aquests manuscrits, 
miquel i rosell ja anotà que el ms. 82, del «segle Xv, està en molt mal estat de conservació, degut a 
la humitat»1420; seguint miquel i Planas, recorda que el darrer foli d’aquest manuscrit (amb part de la 
visió d’ultratomba) pertany al ms. 83. A més, dóna les mides del còdex (130 x 210 mm) i de la caixa 
d’escriptura (90 x 140 mm), a més d’indicar que l’enquadernació és moderna, dades que hem pogut 
corroborar en la nostra visita personal. Pel que fa al ms. 83, el catalogà amb el títol genèric de llibre 
d’escola, del «segle Xv» i unes mides de 128 x 194 mm (amb una caixa d’escriptura entorn dels 110 
x 150 mm)1421.

biteca, la bibliografia de textos Antics Catalans, valencians i balears associada al projecte 
Philobiblon (universitat de berkeley, Califòrnia), també dóna notícia d’aquests manuscrits1422. A més 
d’algunes inspeccions personals dels membres de biteca per a l’elaboració de la base de dades i algun 
esment bibliogràfic puntual, podem comprovar que han estat poc estudiats des del Catàleg de miquel 
i rosell. tot i això, biteca conté, sens dubte, la informació més àmplia de què disposem sobre el 
contingut, les característiques codicològiques i paleogràfiques o la transmissió i la difusió d’aquests dos 
manuscrits. Anotem ací, només, el que fa referència a la datació: biteca proposa per al ms. 82 una data 

1418  sílvia teulats ha editat el mateix text que miquel i Planas, amb criteris actuals i acompanyat d’una 
traducció en català modern del text llatí corresponent als passatges que manquen en el text català, en «La ver-
sió catalana de la visió de Lluís d’Auxerre al Purgatori de sant Patrici», biblioteca electrònica del narpan,  
http://www.narpan.net/bibliotecadigital/articles/cat_view/91-teulats-castells-silvia.html, 2011 (10 de novembre de 
2011). L’edició crítica del text, que haurem d’establir a partir de la collatio amb els fragments de sant Cugat ja 
coneguts i amb el text llatí de partida, i tenint en compte l’edició de miquel i Planas i la més recent de sílvia teulats, 
supera els límits previstos per a aquesta comunicació, de manera que la reservem per a un treball pròxim que apa-
reixerà en la revista de literatura medieval, 24 (2012).

1419  barcelona, impremta de la Casa de la Caritat, 1937. Aquesta obra és la suma de dos lliuraments previs 
publicats en el butlletí de la biblioteca de Catalunya.

1420  Catàle..., p. 130-131. 
1421  Catàleg..., p. 131-133. no deixa de sorprendre aquest títol, i més quan en el llom del manuscrit figura 

també el títol equívoc de miscela[nea] Ascét[ica]. entre els textos que conté hi ha diverses oracions, gojos, passions 
i vides de sants, com també un exemple complet de literatura del més enllà (una versió de la Visió de túndal) i el foli 
fragmentari de la visió d’ultratomba que ens ocupa.

1422  Accessible en http://bancroft.berkeley.edu/philobiblon/biteca_ca.html (10 de novembre de 2011). és, 
sens dubte, el recurs en xarxa més adient per a iniciar qualsevol recerca sobre un manuscrit català. Les referències 
més recents que hi consten sobre els textos objecte d’aquest treball són de finals dels anys noranta. el sistema de 
cerca és senzillíssim i només cal introduir-hi les signatures actuals i les dades bàsiques dels manuscrits per a accedir 
a la informació de què disposa. Les referències dels fragments en la base de dades són manid 1311 (ms. 82) i manid 
1154 (ms. 83).
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de còpia entre el 1401 i el 1450 i, per al ms. 83, entre el 1390 i el 1450. és a dir, tots dos textos s’haurien 
copiat cap a la primera meitat del s. xv.

3. ELs memBra disiecta DE La garrotxa
Arran de les recerques dutes a terme en arxius comarcals, municipals i parroquials, hem tingut 

ocasió de conèixer els membra disiecta d’un nou text conservat a la comarca de la Garrotxa (Girona) 
que conté la mateixa visió d’ultratomba editada per miquel i Planas1423. Pensem, i aquest nou text 
n’és la millor prova, que encara són molt nombrosos els fons d’arxius i biblioteques, públics i privats, 
institucionals i particulars, que en el futur ens oferiran troballes semblants. més enllà dels grans dipòsits 
documentals, els fons modestos també permeten identificar, entre pergamins, lligalls i manuscrits 
sovint sense catalogar (o amb una catalogació insuficient, de vegades fins i tot equivocada), fragments i 
membra disiecta d’interès per a la història de la literatura i dels textos en general1424.

Aquest nou testimoni de la visió d’ultratomba és un llibre petit (110/115 x 160 mm), amb una 
caixa d’escriptura irregular (de 95/105 x 115/125 mm). de fet, la tendència del copista fou no respectar 
gaire els marges superior, esquerre i dret i, en canvi, deixar un marge generós en la part inferior, que 
oscil·la entre 300 i 450 mm. és un text en paper1425, amb una escriptura poc acurada: podem afirmar que 
no som davant d’una obra sorgida de la mà d’un copista professional. es tracta d’un únic quadern de 
catorze folis (amb les vint-i-vuit pàgines escrites), sense numeració antiga ni moderna, relligat amb un 
pergamí que fa les funcions de coberta (vegeu qualsevol de les dues imatges que oferim en apèndix). 
Aquest pergamí és una acta diplomàtica, reaprofitada, de forma irregular (amb unes mides que oscil·len 
entre 250/265 mm i 165/175 mm), la datació de la qual tant pot ser del s. xiv com d’inici del s. xv 
(malauradament, el text del pergamí reaprofitat no permet llegir bé la datació concreta del document 
més enllà del dia i el mes en què es va formalitzar l’acta)1426. 

el contingut es llegeix parcialment i sembla fer referència a un acte de confessió, reconeixement 
i prestació d’homenatge, a favor de Guillem de Llobera, d’una sèrie de veïns de la parròquia de sant 
Andreu de sobreroca, a la comarca de la Garrotxa, entre els quals identifiquem Pere, fill de Pere 
d’Aulina, Guillem de Pujals i Pere de Caritat1427.

1423  de fet, el projecte que esmentem a l’inici del nostre treball no és sinó una continuació d’un projecte 
anterior: Hum2007-61471, «retazos de cultura escrita. fragmentos y membra disiecta de códices en Cataluña» 
(ministeri de Ciència i innovació. Govern d’espanya), resultat del qual han estat diversos treballs.

1424  no solament són gairebé invisibles per als investigadors aquests fons; de vegades, fins i tot, un cop s’ha 
donat notícia d’alguna troballa interessant, és fàcil que passi desapercebuda per no publicar-se en el circuit acadèmic 
canònic. Per exemple, recentment hem conegut l’existència d’un full, en escriptura visigòtica dels s. ix-x! (encara 
que en el text, en cap moment, es parli del tipus d’escriptura, la qual cosa no deixa de sorprendre…), que feia d’en-
quadernació d’una llibreta de comptabilitat del mas Lladó, a Cabrera de mar (comarca del maresme, barcelona); per 
a més informació, vegeu, Josep m. modolell i ros, una pàgina de les Colacions de Joan Cassià, mataró, fundació 
burriac, 2010.

1425  Com hem dit, no hem pogut consultar personalment el manuscrit i, per tant, no sabem si el paper dis-
posa o no de cap filigrana; a primer cop d’ull, el paper és de baixa qualitat, la qual cosa s’adiu força amb el tipus 
d’escriptura (poc cal·ligràfica, pròpia d’una persona amb una formació bàsica en l’àmbit de l’escriptura). malgrat 
tot, la reproducció digital de què disposem és prou bona perquè el lector pugui fer-se una idea clara d’aquest text.

1426  A la coberta de pergamí de la imatge núm. 2 encara es pot llegir (línia 12 ss.) «Actum est hoc decimus 
kalendas iunii Anno domini mi[lesimo]» (23 de maig de mil… i el document no es llegeix més per manca de suport 
escriptori). tot i que no es conserva ni l’inici ni bona part del final del text, fragments que ens podrien oferir dades 
més concretes, el diploma sembla original.

1427  sant Andreu de sobreroca és el nom de l’antiga parròquia del poble de sobreroca (o la barroca), perta-
nyent a l’actual municipi de sant Aniol de finestres (la Garrotxa); prop d’aquesta església es troba també el Castell 
o Casa forta de la Llobera, el mas Llobera i el santuari de santa maria d’elena (o de sobreroca, el qual depèn de 
l’església parroquial de sant Andreu). Aquest document, doncs, informa sobre un acte jurídic que va tenir lloc a 
pocs quilòmetres de l’indret on es conserva actualment el manuscrit garrotxí; per a més informació sobre sant 
Andreu de sobreroca, vegeu «Castell (o Casa forta) de la Llobera (o de la barroca)» i «santa maria d’elena (o de 
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4. EL tExt LLatÍ DE PartIDa
el text de la Garrotxa comença (imatge núm. 1) unes línies després del text editat per miquel 

i Planas. en els dos textos, per tant, manca l’inici de l’obra, que potser hauria proporcionat més 
informació sobre l’autor, el lloc en què se situa l’acció, el nom del protagonista o altres circumstàncies 
de la composició o de la traducció. Partint d’un text acèfal i àpode, doncs, en el qual, a més, no hi ha ni 
topònims ni antropònims, miquel i Planas no va ser capaç d’identificar el text llatí del qual procedeix 
la versió catalana d’aquesta visió, tot i que no anava gaire desencaminat en les seves apreciacions sobre 
la procedència o els models de l’obra:

Per les reminiscencies d’altres textes (especialment de la Visió tungdali) que tant abunden en aquest, 
y per la poquíssima varietat de recursos de que disposa el narrador, ens fa l’efecte de que la visió 
fragmentaria no devía ésser més que una glosa dels temes habituals en aquest genre de narracions; 
essent, tal volta, la seva redacció obra d’algún moralista català del segle xiv. Això ens ha semblat poder 
conjecturar, respecte del text en qüestió, en tant que no’s pugui precisar un original llatí del qual fossin 
traducció els fragments apuntats1428.

efectivament, tal com intuïa miquel i Planas, el text català és traducció d’una obra escrita en llatí, 
informació que coneixem d’ençà que Hammerich, el 1929, identificà la visió fragmentària editada per 
l’erudit barceloní amb la Visio ludovici de Francia, una narració escrita en llatí el 1360, a roma, per 
un frare franciscà lector a santa maria in Aracoeli, de nom taddeo dei Gualandi, natural de Pisa, que 
reportà el relat d’un cavaller francès anomenat Louis d’Auxerre que havia pelegrinat al Purgatori de 
sant Patrici el 17 de setembre de 13581429.

Hammerich aprofità el text publicat per miquel i Planas per proposar esmenes de lectura al text 
llatí a partir de la traducció catalana i indicà també que l’ordenació del text editat per l’erudit barceloní 
no correspon a l’obra llatina. efectivament, en llegendes de l’altra vida miquel i Planas començà 
l’edició amb el text corresponent al full solt de sant Cugat (ms. 83), seguit dels set folis del ms. 82, 
en l’ordre en què apareixen copiats en el manuscrit (A+b+C+d+e+f+G+H, és a dir, f. 127 del ms. 
83 + f. 157-163 del ms. 82)1430. tanmateix, a partir de l’acarament amb el text llatí es fa evident, com 
indicà Hammerich, que el copista de sant Cugat reproduïa un text amb una ordenació incoherent, tret 
que es deixa notar també per diverses referències internes de l’obra, de manera que hem de suposar 
que el copista o bé reproduïa un text ja desordenat o bé va alterar l’ordre dels fulls durant el procés de 
còpia. Ara podem constatar-ho sense cap mena de dubte, perquè el text de la Garrotxa sí que presenta 
l’ordenació adient, la que correspon al text llatí de partida: A+e+f+G+H+b+C+d.

La Visio ludovici de Francia és un text bastant esquemàtic, que no deixa molt de marge 
a l’originalitat. Com sospitava miquel i Planas –sense identificar, com hem indicat, el text llatí de 
partida–, sembla construït a partir del repertori habitual de temes d’altres textos. fet i fet, com ha 

sobreroca)», en Jordi vigué i viñas (dir.), Catalunya romànica iV. la garrotxa, barcelona, enciclopèdia Catalana, 
1990, p. 320-321.

1428  llegendes..., p. 351-352.
1429  veg. Louis L. Hammerich, «Le pèlerinage de Louis d’Auxerre au Purgatoire de s. Patrice. Correction 

du texte latin par une traduction catalane», romania, 55 (1929), p. 118-124. se n’ha conservat també versió italiana, 
en diversos manuscrits; veg. sonia maura barillari, «i volgarizzamenti e i rifacimenti del tractatus de purgatorio 
s. patricii: dalla propaganda religiosa a quella politica», en rossana Castano & fortunata Latella & tania sorrenti 
(ed.), Comunicazione e propaganda nei secoli xII e xIII. Atti del Convegno internazionale (messina, 24-26 maggio 
2007), roma, viella, 2007, p.113-131; i de la mateixa autora, «il purgatorio di Ludovico di sur: un testo a cavallo 
fra medioevo e rinascimento (napoli, biblioteca nazionale, vind. lat. 57, cc. 258-263)», studi medievali, sèrie 3, 
49/2 (2008), p. 759-808. també frati, op.cit.

1430  notem, però, la remarca que fa sobre l’ordenació del text: «el contengut d’aquestes fulles, ordenades 
segons lo que’m deduit del propri context, ens ha semblat suficientment interessant per a ésser publicat», llegen-
des..., p. 349. sí que era encertat, però, el criteri de miquel i Planas a l’hora de situar el foli. 127 del ms. 83 davant 
el text conservat en el ms. 82.
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remarcat zierer1431, la narrativa de visions sol respondre a una estructura comuna, una estructura circular 
en realitat, constituïda per una situació inicial en què el protagonista (el cavaller Louis d’Auxerre, en 
aquest cas) és elegit per un ésser sobrenatural que fa de guia per a fer un viatge al més enllà, seguida del 
nucli del relat, integrat per les proves o perills que ha d’afrontar durant el viatge, superades en aquest 
text gràcies a la invocació indicada pel personatge guia, i finalment la tornada a la situació inicial, 
que comporta el retorn al punt de partida perquè el viatger pugui contar als altres (als vius) la seva 
experiència a l’altre món, detall que falta en el text català conservat, mancat del final del relat, però no 
en el text llatí.

L’obra, reportada pel framenor taddeo dei Gualandi, conta la visió del cavaller francès Louis 
d’Auxerre1432, que després d’una vida dedicada a les armes i «multis aliis vitiis involutus»,1433 decideix 
expiar al Purgatori de sant Patrici els pecats de la carn i els crims comesos. després d’una estada a 
Avinyó, on rep la llicència del papa innocenci vi, el 17 de setembre de 1358 arriba a l’illa irlandesa on la 
tradició situava el Purgatori. en el seu recorregut per l’inframón comtempla les penes dels condemnats, 
que li són explicades al final pel guia, i pot albirar també el paradís terrenal i la meravellosa construcció 
de la civitas dei, a més d’altres misteris sobre la santíssima trinitat que li són revelats. en tornar al 
món dels vius, es troba amb malatesta da rimini, detall que funciona com a prova testimonial, ja que 
està documentada l’estada al Purgatori irlandès del cavaller malatesta da rimini, anomenat l’Hongarès, 
el mateix any 1358.1434

després d’analitzar els motius o tòpics que presenta la Visio ludovici, podem considerar que no 
anava gaire desencertada l’apreciació que feia miquel i Planas, citada abans, sobre la procedència o les 
possibles fonts d’aquesta obra. L’erudit barceloní no arribà a concretar les «reminiscencies» amb altres 
visions d’ultratomba, però la seva conjectura anava ben encaminada. efectivament, diversos elements 
narratius permeten connectar aquesta obra amb la tradició de visions i viatges a l’altre món que tants 
textos ha deixat en les lletres catalanes, especialment amb el tractatus de purgatorio sancti patricii 
i amb la Visio de tnugdali.1435 el relat aprofita en bona mesura el model del tractatus de purgatorio, 
que amplia o modifica amb lleus notes d’originalitat,1436 com el fet que els diables adopten forma de 
dones de gran bellesa que intenten temptar el cavaller i impedir que porti a terme la seva empresa 
oferint-li grans tresors i el plaer dels seus cossos.Com hem dit, el fil de la narració està constituït per 
un recorregut a través de l’inframón en el qual el cavaller protagonista és temptat amb una sèrie de 
propostes pecaminoses, en diversos escenaris i sota l’amenaça d’una sèrie d’atacs que haurà de patir 
si no les accepta; en tots els casos, però, Louis d’Auxerre evita el perill quan pronuncia una espècie de 
fórmula d’imprecació a la divinitat («verbum carum factum est et habitavit in nobis», seguida de “deus 
et sancta trinitas semper sit mecum»), que ha d’acompanyar, tres voltes, amb el senyal de la creu.1437 

1431  Adriana zierer, «Paraíso versus inferno: a Visão de túndalo e a viagem medieval em busca da salvação 
da Alma (séc. Xii)», mirabilia. revista electrônica de história Antiga e medieval, 2 (2002), http://www.revistami-
rabilia.com/numeros/num2/tundalo.html (10 novembre de 2011), p. 23.

1432  richard proposa d’identificar Louis d’Auxerre amb Louis i de Châlon-Auxerre (1339-1398), comte 
de tonnerre (1379-1398), anomenat el Cavaller verd. Curiosament, el seu fill, Louis ii de  Châlon-Auxerre (1380-
1423), casat amb marie de trémoille, repudià la seua dona i fugí amb Joana de Perellós, neboda del ramon de 
Perellós autor del Viatge al purgatori. veg. Jean richard, «un comte d’Auxerre en irlande au xive siècle: Louis 
d’Auxerre au Purgatoire de saint Patrice», bulletin de la société des sciences historiques et naturelles de l’yonne, 
123 (1991), p. 47-59.

1433  seguim l’edició de K. strecker, «Literarische nachfolge des ‘Georg von ungarn’», en max voigt (ed.), 
beiträge zur geschichte der Visionenliteratur im mittelalter, Leipzig, mayer & müller, 1924, p. 219-245.

1434  Crf. frati, op. cit., p. 49-50.
1435  Hem de recordar, però, que és difícil assenyalar fonts directes, perquè en la literatura de visions hi ha 

una llarga tradició que constitueix, com deia Patch, op. cit., p. 89, «una verdadera guardarropía literaria» de motius 
i tòpics compartits.

1436  de fet, frati, op. cit., p. 50, considera la Visio ludovici «come un libero rifacimento» del tractatus.
1437  Lida de malkiel, op. cit., p. 372, recull un motiu semblant en un relat de sant valeri, que aconsegueix 

evitar els perills fent el senyal de la creu.
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Aquest esquema recorda bastant l’itinerari del cavaller owein pel Purgatori de sant Patrici, bastant 
divulgat en la literatura relacionada amb el més enllà a partir del tractatus de purgatorio sancti patricii 
escrit pel monjo cistercenc H. (interpretat Hug o Henric) de saltrey cap al 11891438. Com és sabut, de 
l’obra llatina, conservada en uns cent cinquanta manuscrits i amb diverses formulacions de redacció, 
se’n va fer una traducció en català el 13201439, obra de ramon ros de tàrrega, a més del Viatge de 
ramón de perellós, que s’apropià per als seus interessos personals l’itinerari del cavaller owein.

en el tractatus de purgatorio de saltrey el cavaller owein entra a la cova del Purgatori de sant 
Patrici i arriba a un primer camp, on hi ha una sala en què se li apareixen dotze (o quinze, segons 
altres versions) religiosos vestits de blancs, un dels quals, que sembla el prior, l’avisa que serà temptat 
pels esperits, però que se’n podrà deslliurar si té fe en déu i si invoca el nom de Jesucrist quan sigui 
turmentat.1440 el cavaller owein, efectivament, supera una sèrie de turments i proves en diversos 
escenaris i en tots els casos se’n surt gràcies a la invocació divina. els escenaris i les proves són molt 
semblants als de la Visio ludovici, que sembla aplicar les tècniques d’amplificatio i imitatio a partir del 
seu model; els quatre camps del tractatus són substituïts per dos prats en la Visio, però les dues obres 
comparteixen el motiu de la roda de foc, el pou, el pons subtilis, els dracs, les serps i els dimonis. no hi 
ha la coincidència literal que podríem esperar en una traducció –ni tan sols en una traducció resumida 
o abreujada, com veiem en la de ramon ros de tàrrega o amb el text de ramon de Perellós–, però sí 
una coincidència de motius bastant evident. La intenció, doncs, sembla la de construir un text nou, amb 
una funció similar, reaprofitant, fent ús de la imitatio, els elements de la tradició.

d’altra banda, l’episodi que enllaça més clarament la Visió d’ultratomba amb la Visio tnugdali, 
escrita per un monjo irlandès cap al 1149, és el del rei Cormarc («de Cormarcho rege»), conservat 
només en una de les tres versions catalanes. en el seu itinerari per l’inframón, el cavaller túndal arriba 
a una casa meravellosament construïda de pedres precioses, en la qual hi ha el rei Cormarc, que havia 
estat senyor de túndal i a qui molta gent ofereix presents; l’àngel que acompanya el cavaller li explica 
que la gent que fa presents al rei són pobres de Jesucrist i pelegrins a qui el rei donava almoina quan 
vivia, i li conta també que el rei cada dia pateix un suplici de tres hores (és submergit en foc fins al 
melic i del melic amunt és vestit de silici), perquè en vida pecà amb altres dones contra el sagrament 
del matrimoni i ordenà matar un comte prop de sant Patrici, tot i que tots els altres pecats li han sigut 
perdonats. en la Visio ludovici, el cavaller arriba a una cambra en la qual hi ha un rei, que ell coneixia 
en vida, assegut en una cadira, «ad quam tam mares quam femine in magna multitudine sunt roxas, 
iocolia et alia exenia deferentes portantesque cum reverentia accedebant»1441. el guia explica al cavaller 
que els que fan presents al rei eren pelegrins a qui el rei havia donat almoina quan passaren pel seu regne 
de camí cap a roma, sant Jaume o altres llocs. Li explica també que la cadira on seu és de foc i que ha 
de seure-hi tres hores de dia i que, de nit, jau tres hores en un llit de foc, perquè era un home luxuriós 
en vida i que encara patiria penes més importants si no hagués estat per les almoines que feia. el guia 
demana al cavaller que ho conti quan torni al món dels vius als seus cosins i amics «ut a tot pennis, quas 
vidisti, in quibus elimonius est, liberentur»1442. en una altra cambra purga els seus pecats la dona del 
rei (seu tres hores en la cadira de foc i jau de nit tres hores en un llit de foc, a més de ser submergida 

1438  veg. Antonio García solalinde, «La primera versión española de el purgatorio de san patricio y la 
difusión de esta leyenda en españa», en homenaje a ramón menéndez pidal. miscelánea de estudios lingüísticos, 
literarios e históricos, ii, madrid, Librería y Casa editorial Hernando, 1925, p. 219-257; Jordi tiñena, ramón de 
Perellós, Viatge al purgatori, barcelona, edicions 62, 1988, p. 6-7. sobre la tradició de viatges al Purgatori irlandès, 
veg. les referències indicades en la nota 2.

1439  també n’hi ha versions en francès, en italià, en llengua d’oc, en castellà, etc. veg. barillari, op. cit., 
p.113, n. 4.

1440  «deum semper habeas in memoria: et cum te cruciaverint, invoca dominum nostrum iesum Christum. 
Per invocationem enim huius nominis, statim a tormentis liberaberis», en l’edició d’ed. mall, «zur Geschichte der 
Legende vom Purgatorium des heil. Patricius», romanische Forschungen, 6/2 (1889), p. 139-197; citació en p. 159.

1441  ed. A. Wagner, Visio tnugdali, lateinisch und altdeutsch, erlangen, 1882, p. 238.
1442  ibid., p. 239.
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fins a les mamelles en una caldera de pega bullent mentre dos corbs li foraden el cap), la qual cometé 
adulteri contra el marit, tot i que si no fos per l’amor del rei encara patiria uns turments més terribles. 
Com veiem, tot i que l’autor de la Visio ludovici sembla haver desdoblat en dos personatges l’episodi 
de la Visio tnugdali, el missatge subliminal és el mateix: les bones accions fetes en vida poden alleujar 
les penes de l’altra vida, i també els sufragis que fan els vius en benefici de l’ànima del difunt.

5. CoNCLusIoNs
Certament, la Visio ludovici de Francia no presenta les notes d’originalitat que podem trobar en 

altres textos de la tradició, com el Viatge al purgatori de ramon de Perellós, per exemple. Literàriament 
parlant és bastant simple i esquemàtica i l’autor no demostra ser gaire destre en l’art de la narració. 
tot plegat, l’esquematisme literari i lingüístic sembla orientat a la funció principal d’aquests textos: la 
finalitat catequètica d’avisar els creients de les penes que patiran si pequen i no segueixen els manaments 
de déu1443. i concretament, el narrador reforça els embats sobretot contra els pecats de luxúria i avarícia. 
el missatge entre línies, a més, és que els poderosos (el rei luxuriós pateix turment) no escapen de les 
penalitats del purgatori.1444

Al capdavall, en la Visio ludovici, com és habitual en aquesta mena de textos, subjau el propòsit 
moralitzant de servir d’exhortació o advertència als creients1445. en aquest cas concret, l’advertiment 
va dirigit contra els pecats de luxúria i avarícia. també hi és present un objectiu subsidiari, ja remarcat 
per Le Goff en aquestes obres: refermar l’eficàcia dels sufragis (en forma d’almoines, misses, etc.) 
per a alleujar les penes dels condemnats, com recomanava sant Agustí. de fet, Le Goff parla del 
profit financer, especialment per als ordes mendicants, que comportava la tradició de les visions1446. 
en qualsevol cas, aquestes obres que potser podem considerar menors des del punt de vista literari, 
són fonamentals per a entendre l’univers de creences que els cristians de l’edat mitjana tenien sobre 
l’existència després de la mort.

1443  Cfr. Patch, op. cit, p. 98.
1444  Cfr. Joan mahiques Climent, «Les ànimes d’ultratomba: una justificació propagandística», estudi ge-

neral. revista de la Facultat de lletres de la universitat de girona, 23-24 (2004), p. 143-160, en http://www.raco.
cat/index.php/estudiGral/article/viewfile/43824/56268 (10 de novembre de 2011).

1445  Com indica Adriana zierer, «os relatos eram produzidos por monges que tinham como principal objetivo 
um maior controle da sociedade cristã e o modo de agir dos fiéis», op. cit., p. 23.

1446  Le Goff, op. cit., p. 23-24 i 183.
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i. La Garrotxa (Girona), arxiu particular. inici del text (dreta), fol. 1.

ii. La Garrotxa (Girona), arxiu particular. final del text (esquerra), fol. 14vº.
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