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CONJUNCIONS DE COORDINACIÓ 

0 res menys, així mateix, encara, més. Tots quatre són aprofita-
bles corn a substituts de la conjunció moderna ademés, que jutgem 
inadmissible. Encara, tot essent correntment usat en la llengua 

parlada, és a penes utilitzat pels escriptors actuals, que, bandejat ademés, 
tradueixen además gairebé exclusivament per demés; encara és, però, indub-
tablement preferible a demés. Més (que convé no confondre amb el mes 
adversatiu que alguns, a tort, prefereixen a però) mereix segurament 
d'ésser restablert, si més no, tant corn el seu compost demés. No res menys 
apareix en tots els passatges davall transcrits amb la significació de així 
mateix, encara; mai amb la significació de no obstante espanyol, la qual 
alguns ii solen donar avui, erradament en opinió nostra. (Preferible a donar 
dues valors a l'arcaisme no res menys, fent-li traduir adés además adés no 
obstante, ens sembla d'admetre, corn a conjunció adversativa correspo-
nent a néanmoins francés, el neologisme no gens menys.) 

... per qué us manam que la dita proposició continuets en lo libre on son escrites 
les altres proposicions per nos fetes en les altres corts que havem tengudes. E no res 
menys estojats a part 1 original que us trametem..., ccxxix; — E lo dit maestre Jacme 
promés al senyor rey... E promés encara que dins lo dit temps... E per les dites coses feu 
sagrament e homenatge al dit senyor rey... E no res menys se obligá ab pena d'altres 
.cc. liures..., ccxxxv; — Com... micer Berenguer dez Pont... nos aportás traslat d unes 
cobles... e no res menys en aprés mossén Pere March nos hage fet sirventés... caxviri; 

I?,Is exemples que hem utilitzat per al nostre treball, slut trets del primer volum de l'obra Documents Per 
l'histária de la cultura catalana mig-eval, per A. Rubió i Lluch (Barcelona, 1907.) 
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— ... que... nos n ajats e fer-nos-n-ets agradable servey. E no res meyns que fagats ab 
acabament que aquex horn... nos aport sens triga go que 1 dit rey... nos envie per ell, 
cexcw; — regonexem a vos... que... nos havets liurats... .i. (libre) de pergamí... e 
altre axi mateix de pergamí... E no res menys que de nostre manament liurás aquell 
mateix dia un nostre arnés de júnyer al feel cambrer..., cccxx; — Ja sabets corn nos 
havem feta assignació de .xii... a n Dalmau Planes... No res menys li n manam ara fer 
altra..., cccxxv; — ... be creem que vos sots fort diligent... e creem axi mateix que... 
e no res menys creem que..., cccxxvm; — ... e pregants-vos curosament que... no res 
menys vos pregam que..., cccxxx; — volem que de continent parlets ab en Luis e 
de part nostra lo preguets que ell a nos vulla consentir la dita bíblia.., e no res menys 
hajats letra del dit Luís qui s endreç a la muler del dit Domingo ab la qual Ii faga saber 
que li plan que la dita bíblia sia liurada a la persona que nos li trametrem, cccxxxv; 
— pregants e manants-vos que... No res meyns vos pregam..., cca,xxxit; — Pre-
gants-vos... que... No res meyns vos pregam... E axí matex, molt car frare, vos pregam..., 
cpxxvit; — dels fets que nos havem [lets] stants en Sicilia... e no res menys de tot 
go qui s i es seguit despuys que nos ne partim, 

E nomenats-hi quals persones ni quantes passaren ab nos en Serdenya... E axi 
matex hi fets menció..., cci,xxxm; — ... per qué volem e us pregam que... volem axi 
metex e us pregam..., cccm. 

... per go volem e us pregam e encara us manam que.., cut; — ... en lo qual 
peu ha deins tres figures d hómens d argent daurats... e encara ha en lo dit 
peu .iii. figures de hómens armats..., cxcv; — Manant per la present al maestre 
racional de la nostra cort... E encara manam al dit maestre... que..., cxcv; — per go 
us pregam que... Encare us pregam que..., ccxtv; — ... que a nos plan que... hi fagats 
justícia. Encara volem..., cccxcm; — ... nos recorda que diu Suethoni... E per con-
trari se hg de Neró... Encara diu Valen..., CDXXI; - E pregam-vos que ns trametats 
tot quant tenets e hajats fet e encare us recort dels fets que nos havem fets en Sicilia, 
CDXLIX. 

... a requirir-lo que per les paus e la bona amor qui era entre ell e lo duch de Ve-
nécia, e encara per la bona amor que havie ab lo senyor rey d Aragó..., may; — ...que 
hajam compliment de les dites istóries e encara d altres si ell ne havia de tal matéria 
que us deguessen ésser plasents, ccvll; — trametets-nos lo drap appellat de santa 
Catherina e encara aquell del Passatge d Ultramar, ccxL; — vos absol de totes penes 
e seguratats en qué fóssets tenguts per raó del dit capitol e encara del sagrament en 
aquell contengut, caxxv; — ...als amats e feels tots e sengles governadors, veguers, 
batles, comissaris e altres officials nostres e encara a tots e sengles guardes, levadors 
d imposicions..., CDXXXIV. 

Per maestre March... nos es dat a entendre que... E a-ns més dit lo dit maestre 
March que..., ccxux; — E nos aprés havem conquests e applicats a nostra corona 
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lo regne de Mallorques e los comptats de Rosselló e Cerdanya E més havem cobrada 
Cerdenya, la qual era perduda... cecxxxix; — ... e de 1 acord dessús dit vos fern moltes 
grácies, e més vos regraciam vostres liberals e grans profertes, Cu; - e a aquell es-
tudi ii plácia atorgar e donar tots aquells... privilegis... E més vulla donar, atorgar e 
assignar a 1 estudi de la dita ciutat de Leyda..., cm's. 

Per?), sinó, ans. Per?) inicial i sinó es troben ja en català antic amb 
llurs valors actuals, en concurrència tots dos amb la conjunció adversativa 
mas, de qué no sembla pas ésser prolongament el mes adversatiu, tan usat 
en la llengua moderna. Donada la tendència que indubtablement ha 
existit en aquesta a preferir mes a però, havem volgut aplegar els exem-
ples de per?) que figuren els Doe., en els quals, d'altra banda, l'adverbi 
més usat corn a conjunció no apareix mai amb la valor de per() sinó amb 
la valor de així mateix o encara. Quant a sinó, els passatges transcrits 
ens mostren que, si bé la combinació sinó que no era desconeguda, horn li 
preferia la conjunció simple ans, que no és altre que l'adverbi ans sinònim 
de abans. Vist que, corn a adverbi, abans ha suplantat ans, sembla encer-
tat d'usar corn a conjunció ans de preferència a abans; tenim, així, ans 
preferentment conjunció i abans preferentment adverbi. Als exemples de 
però inicial segueixen els exemples de per?) intercalat, peró concessiu que 
havia gairebé desaparegut davant no obstant, amb tot, etc., per?) que avui 
torna a ésser usat correntment en la llengua escrita. Notem finalment, en 
català antic, la forma concurrent emperò, que en els Doc. apareix molt 
sovint en substitució de per.b intercalat i menys sovint en substitució de 
però inicial, sense que aim) ens autoritzi, naturalment, a establir una dife-
rència de significacions entre ambdues formes. Equivalents pera i emperò, 
la conservació d'ambdues formes no seria de cap utilitat, i així ho han re-
conegut els escriptors moderns decidint-se encertadament a favor de l'ús 
exclusiu de eró. 

volem e ns plan que 1 dit maestre Pere romanga a Perpenyá, peró havem-ne 
dat cárrech als dits cónsols que s guarden que per ell dan no puxa venir a la vila, 
cczxxix; — e responem-vos que tenim per bons los primer, segon e terç capitols 
de les cróniques; peró que u façats per menut al mes que porets, caxxxiii; — E si 
hagués plagut a vos lo matrimoni de nostra neta de Sicilia, nos ne fórem molt pagat, 
lo qual pogra ésser vengut a acabament si tant hi haguéssets treballat com en aquest; 
peró, pus aquest matrimoni es vengut a perfecció, par que a Deu sia pus plasén que 
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aquell..., cccv; — ... que... nos trametats lo dit libre per lo portador de la present 
letra; peró guardats que no ns enviássets aquell que ns havíets prestat e us fem tor-
nar, cccuff; — ... e deneguá lo matrimoni... Peró corn a rey savi, ell tengué son gran 
consell e fon deliberat que 1 dit rey donás per muller sa neta al dit rey Clodoveus, 
CDXXIX; — meté-li-n en penyora .xii. merlets de corona en los quals ha .xlv. mL-
ragdes e .xxx. balayxs e .vi. diamants e .1x. perks grosses, peró dels dits murons fa-
llen .iii. pedres..., cpuff; — havem necessária dispensació del pare sant; per qué 
us manam que de part nostra lo n supplicats ab gran instáncia que li plácia atorgar-
la-ns...; peró fets de manera que la dita dispensació sie general, DIX; — brodat de 
fil d aur, e la brodadura es de lehons e de tortres, peró hi ha alscunes tortres de fil d ar-
gent, DXI. 

E per tal que clarament vejats e sapiats lo dit libre qual es, fem-vos menció de 
go que a nos adés recorda del començament e continéncia del dit libre e en special 
d una istória que davall se segueix Emperó en alguna cosa podem fallir en la dita 
istória per go corn no ns membre be, cc; — ... vos responem que be ha un any en 
1 archiu nos trobam agó, emperó no y havem dada ni donam fe, CDXVIII; — ... pen-
sants que agó será a vosaltres... agradable de haver semblant privilegi. Emperó nos 
havem manat als dits missatgers en sápien vostre voler, CDXLIII; — manam-vos que... 
vingats a nos...; em peró lexats bon endreçament e recapte en la obra per manera 
que vostra abséncia no y nogue, CDXCII. 

... e us pregam que en aquest any lo vulats posar per batxaler en lo monastir e 
convent de Barchinona... si, peró, conexets que y deja ésser suficient, ccoaf. 

E agó no mudets ne alarguets per nenguna manera. Volem, em peró, que manets 
que vingan ab cxxm; — ... es ver que es separada de la dita corona una flor 
de les majors aytal com les altres, sols, emperó, que fallen .iii. maracdes grosses los 
quals caygueren de la dita corona, cf,xxxix; — E per aquest porets pendre assendent 
e totes altres coses que per estralabi d art d estrologia se pot saber, si emperó 1 ara-
lotge es finament parat, ccf,xxxfv; — manam a n Guillem Negre... que us liura encon-
tinent e de fet .xi. florins— En cas em peró que 1 dit Guillem no us liurás los dits .xl. 
florins..., cccxxvr. 

Emperó en alguna cosa poríem fallir en la dita istória per go corn no ns membra 
be...; mas peró be ns membra que 1 dit libre parla de la damunt dita istória, cc. 

E que fagats manament als officials del dit rey que no is agreugen contra justícia 
ne agreuyar los lexen, ans los mantenguen e ls deffenen en lur dret, 1.,xxv; — jamés 
no faem ne menam tractament... en qué hagués res que fos contra ell ne la sua casa, 
ans en qualssevol tractaments que s sien manats... tots temps havem exceptat lo dit 

o 
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rey..., ccxxxvri; — ... encara fets vostre poder que trameta son missatger al duch 
d Anjou que ell algun tractament no fala... ab infant de Mallorques, ne ab comte 
d Armanyach, ne ab altre, ans ces e anulle totes convinences que hagués fetes ab ells, 
ccxxxvn; — e agó per res no triguets, ans ho complits axí tost com sia possible, 
cccxxxvm; — e no ns responets sufficientment ne raonabla, ans vos sots meses a 
allegar vanes escusacions, eccxxxix; — no era present lavors en la dita villa de Per-
penyá, ans era a Barchinona, ccer.vr; — per tal com lo dit 'nicer Bernat no pot aquí 
aturar, ans se n ha a tornar agí prestament, ccexcvn: — ... no duptá, ans... volch 
venir en lo mon e ab molts scams e vituperis reebre mort humana, CDXXXVII. 

... que per neg-una rahó no embarguen la dita galea, ahans aquella encontinent 
lexen venir..., ccxurr. 

... per go corn no curá de deffendre ne créxer 1 emperi, sind que s doná a volup-
tats, morí per ses própries mans, CDXXI. 

Doncs. Aquesta conjunció, que enllaça sempre dues proposicions 
principals 1, no apareix molts cops sinó després de començada la segona de 
les dues proposicions coordinades, i en aquest cas pot escaure's a l'interior 
d'una subordinada. d'aquesta segona proposició. Els Doc. ofereixen inte-
ressants exemples d'aquesta construcció, avui molt menys usada que en 
català antic: 

Com, donchs, aquestes dues coses ab res no puxen tan fácilment aconseguir corn 
ab..., CDXXXII; - Moguts, donchs, per aquesta consideració..., c»xxxn; — E caja e 
haja loch en vosaltres lo sant dit de sant Pere narrant que la grácia de Deu no s deu 
reebre en va. Pus que, donchs, es en vostres coratges, isque-n lo fruyt que se n spera, 
CDXXXVII. 

I. Si no és formant part de la locució conjuntiva si clones: 

vos pregam affectuosament que al pus breu que porets nos trametats lo dit libre 
si donchs prestament no devíets venir ad, DVIII. 

7 

LA COORDINACIÓ I LA SUBORDINACIÓ EN ELS DOCUMENTS DE LA CANCILLERIA 263 



8 POMPEU FA BRA 

CONJUNCIONS DE SUBORDINACIÓ I MOTS RELATIUS 

Que. Aquesta conjunció de subordinació no apareix mai precedida 

de les preposicions a, de o en. Els passatges següents ofereixen exemples 

de que al qual el català modern preferiria a tort alguna de les combinacions 

de qué o a qué. Anàlogament el catalá. dels Doe. no empra mai abans de 

que, a fi de que, en cas de que sinó abans que, a fi que, en cas que. 

Com en Ferrer de Magarola, scrivá nostre... nos haja feta fe, ab una apocha, que 
ell ha pagades, de go del seu, quatuor libras..., ccxxv; — A agó que dehits que moltes 
vegades nos havets escrit e res no us havem respost, sapiats que nos vos havem escrit, 
mas pensam que Is correus sien estats preses..., ccxxxvu; — jamés no... donam 
creença que vos semblants coses haguéssets dites ni divulgacles, cnxvfn; — A agó 
que s contén en la dita vostra letra que 1 cardenal d Albana e frare Johan de Rocha-
fist havien scrit a nostre pare... vos responem que..., CDXVIII; - que sie donada 
occasió que ls hómens... no stignen ociosos, croxxxii; — e nostre senyor Deus per sa 
inefable bonesa dará loch que les sacrades eucaristies seran en mans de sos feels, 
cnxxxvn; — Per qué volem e us manam que de nostra part instets e suppliquets lo 
papa que li plácia atorgar-nos per sa bolla e dar licéncia e poder que (e)n la dita 
ciutat puscam statuir..., 

... si 1 tindríets fins que nos fóssem cii la ciutat de Barcelona, cxcn; — que la 
dita lectura continuets e per res no la lexets fins que en loch de vosaltres hi haja altres 
maestres, CDI,XXVIII; - les cróniques dels reys d Aragó entró que nos comengam a 
regnar, cf,xxxix; — Abants que vos hic partíssets vos prestara un libre..., DII; 

trametem-vos-en traslat... a fin que n prenguen eximpli, ccxcvni; — Sabents 
nos que la dita reyna... desijave haver una bíblia en lenguatge catalá, ii n tra-
metem una de les nostres a fi que y puxa legir..., cccxxx; — ... e fets-hi fer 
bells banchs ab senyals reyals e ab moltes cadenes a fi que nos hi fagam clavar los 
libres, cccxxxf; — e en cas que veéssets que al..., ccxurn — e en cas que fóssets partit 
de Barchinona..., ccciv; — e en cas que 1 dit sots-dispeser no y volgués dar recapte..., 
cccx; — e en cas que 1 dit juheu aquí no fos..., cccxxn; — En cas, emperó, que 1 dit 
Guillem no us liurás los dits .xl. florins..., cccxxvx. 
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Perquè, per tal que, per tal corn. A la repugnància del català a usar 
la preposició a devant la conjunció que, es deu la confusió de la combinació 
per -I- a + que (final) amb per ± que (causal), ambdues donant naixença 
a la conjunció perqué, amb la qual la llengua reemplaçà les antigues locu-
dons conjuntives per tal que, per tal com, per co que, etc. En els Doc. per-
qué és raríssima; en canvi són frequents per tal que i per tal com, avui res-
tablertes, la primera corn a conjunció final i la segona corn a conjunció 
causal d'acord amb l'ús antic, exemplificat a bastament en els passatges 
davall transcrits. 

e aquest, perqué fo luxuriós, fou gitat de son regne per sos sotsmeses..., cc. 

e us pregam que de continent nos trametats lo dit libre perqué nos lo vejam, 
cccr,xvirr. 

... us pregam que 1 dit libre prestets al dit maestre Salamó per tal que 1 puga aca-
bar..., cxxxvn; — E per tal que no duptets en les dites coses a comprar, vos significam 
que nos per altra letra nostra havem manat a n Ramon de Terrats... que dels diners 
de les nostres rendes pach a vos, cxx,vr; — lo dit sirventés mostrets a tots cells qui 
veer-lo volran, per tal que d agó mils sápien veritat, cr.,xvirr; — e per tal que aquelles 
pugan ésser trobades e d ací avant memória n sia hauda pregam-vos que les metats 
en la libreria del vostre monastir, axxxix; — E per tal que clarament vejats e sapiats 
lo dit libre qual es, fem-vos menció de go que a nos adés recorda del començament e 
continéncia del dit libre..., cc; — comanam a n Matheu Adriá... .iii. libres... en 
lenguatge castellá... per tal que aquells fes tresladar en nostre lenguatge, ccxrv; 

faents... en aquell sostres per tal que mils hi cápien, ccxrv; — Es ver, senyor, que jo 
me n aporté lo dit libre per tal que d aquell pogués fer traure e transladar aiscunes 
coses..., camm; — ... us grahim molt corn havets distribuits per quaerns entre di-
versos escrivans lo libre... per tal que trellat del dit libre sia tost fet, ccuorvi; — lo 
dit trellat fagats cuytar en escriure per tal que aquell nos puixats breument trametre, 
ccr,xxvi; — e que falats que no s vena tro nos ne siam certificats per tal que 1 puxam 
hever si fa per nos, ccucxxv; — E per tal que nos sapiam clarament si es acabat per 
la manera que nos havem ordenat, volem que ns fagats saber en quin punt está, 
cccxxvm; — E per tal que creegats que 1 be e la honor del dit monestir reputam per 
própria... havem ordonat e volem..., cccxxvin; — intimant-nos lo preu que lo dit 
libre costerá, per tal que us puxam tremetre cautela bastant que us sia pres en compte, 
cccrav; — Tramettem-vos dins la present translat d una letra responsiva que havem 
hauda de Bernat Colom... per tal que vejats clarament go que conté, ccavir; — Per 
tal que la obra del compendi ystorial... haja la conclusió que s pertany, havem dat 
cárrech al religiós e devot nostre frare Antoni Ginebreda de continuar e acabar ague-

9 
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Ha, ccaxx; — us pregam affectuosament que per tal que I dit frare Anthoni puxe 
pus diligentment... entendre en vulgaritzar los dits libres... donets a aquell la cambra 
situada en..., CDXVII; — fos frames en la ciutat de Roma per tal que digués als re-
gidors de la dita ciutat..., coxxxvn; — E rescrivits-nos... per tal que us puxam fer aquí 
lo preu de aquell donar..., CDLVIII; — ... que totes les coses dessús espressades donets 
e liurets a la dita Sor Caterina ab inventari per tal que alcuna d aquelles no s puxe 
amagar o perdre, CDLXXXI; — Manam-vos que totes e qualsevol letres e altres scrip-
tures que vos hajats e tingats dels fets ... nos trametats per tal que aquelles pugam 
continuar en les nostres cróniques..., col,; — lo ns trametats de continent per tal 
que se n puxa anar ab lo dit rey, CDXCVI; — Trametem-vos ab la present lo feel de la 
nostra cambra en Jacme Sunyer per tal que ns aport lo vitas patrum que tenits, 

... e trametets-nos lo libre en sa forma per tal com es ben corrigit, ccx; — Per tal 
com lo monastir de Ripoll es dels pus solemnes e antichs monastirs... volem que en 
lo dit monastir sia hauda memória dels reys d Aragó..., ccxvr; — Et per tal corn en 
aqueix regne ha molt horn jove de qui agó s pertany, trametem-vos-en traslat..., 
ccxcvm; — e per tal corn es en paper que vos lo façats trelladar en pergamí, cccxvir; 
— e per tal com lo dit nostre procurador reyal no era present lavors en la dita vila de 
Perpenyá..., comaná lo dit fet a n Pere Vidal, ccavr; — e hajats-hi scrivans qui breu-
ment ho facen per tal corn lo dit micer Bernat no pot aquí aturar, cccxcvn; — per 
tal corn vos amam e us portam bonvaler, ... vos en scrivim, CDXVIII; — Per tal com 
volem... vos pregam..., coxxxvm. 

Corn... per go (o per tant). En els Doc. figuren també nombrosos 
exemples de les locucions conjuntives per ço que i per ço corn, equivalents 
a per tal que i per tal com (I). Si no aquelles combinacions conjuntives (que 

aquestes fan innecessàries), convindria potser, en canvi, d'aprofitar en la 

redacció de certs documents (certificats, diplomes, etc.) la construcció an-

tiga que consisteix a introduir la subordinada causal mitjançant col" i a 
continuació la resta de la proposició principal (en qué s'expressa la cosa 
justificada en la subordinada) mitjançant els mots per ço (o per tant). Amb 

(r) volem... que en 1 alberch... posen los nostres capellans per ço que hagen mi-
llor avinentesa de ésser a maytines, ccxrv; — la cual vos enviam dins la present 
entreclusa per ço que la mostrets al senyor rey, ccciv; — V. encara cccxxvm, CCCXXXI, 
CDLXXIII, CDXCII, DVIII. 

... Per ço corn n auré gran pier, vos prech que m certifiquets sovén... del bon sta-
ment e sanitat de la persona vostra..., caxxr; — e per ço, car frare, corn sé que n aurets 
oler vos fag saber que..., cci,xxr; — V. encara cc, caxxxm, ccr,xxxiv, cccxvm, 
CCCXXXVI, CDV, CDXXI, CDLIII. 
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el temps aquesta construcció sembla recular davant una altra en qué el 

per co (o per tant) és omès; però la primera és segurament més adequada 

que la segona a l'objecte damunt dit. 

Corn lo portador de la present, de manament nostre, vaja cuytosament per pen-
dre e occupar e emparar e aportar a nos una caixa de libres..., per co a vos e a cascun 
de vosaltres expressament dehim e manam, sots pena de la nostra indignació, que..., 
cxx; — Corn nos aquell libre vostre sarrainesch, lo qual maestre Salamó ha ja comen-
çat d arotnançar...;vulam de tot en tot haver en nostre romanç, per ço us pregam que..., 
cxxxvii; — Corn nos hajam mester la bíblia que es escrita en vulgar cathalá, la qual 
nos donam a 1 alt infant en Jacme, ... per ço us pregam affectuosament e curosa que..., 
cm; — Com nos aquell saltiri que fo de la alta reyna dona Maria, de bona memória, 
lo qual romás vers vos, hajam mester, per co volem e us pregam e encara us manam 
que..., cur; — cLxv, cLxvi, cr.xxvi, cr,xxvil, czxxvm, cxcri, ccsa, ccx, ccxlv, 
ccxxv, ccxxvI, ccxxxm, ccxLm, CCLXI, ca,xm, ccLxv, CCLXXII, cccvm, cccx, 
emu', CCCLIX, CCCLXXXI, CDLIX. 

COM d aquests dies micer Berenguer dez Pont tornant de Barcelona ad nos apor-
tás traslat d unes cobles ... e de la resposta..., per tant vos pregam que us façats les 
dites cobles... mostrar, e que..., ccLxvm; — ccucrx. 

e corn açó sia a nos molt a cor e sia la primera cosa que us hevem demanada, altra 
vegada axí afectuosament corn podem vos pregam que..., ca,xx; — e corn nos desigem 
molt haver lo dit libre, pregam-vos... que... ccxcir; — Corn nos vullam e desigem 
haver vers nos un flors sanctorum en pergamí, qui fou de n Ramon dez Pla, ciutadá 
de Barchinona, lo qual vos tenits e havets, vos pregam affectuosament que..., ccexLvm; 
— CCCXLIX, CCCL, CCCLXXIV, CDXI, CDXLI, CDLIV, CDLVIII, CDLXXIII, CDLXXIX, CDXCI, 

DV, DVII, DX. 

El qual. Ens ha semblat interessant d'aplegar els exemples de el 
qual substantiu i de el... del qual, que tant de temps han estat gairebé 

del tot proscrites del català modern. 1.4 perífrasi el... del qual és ja avui 

correntment usada en substitució del qual i del quin amb qué la llengua 

moderna l'havia reemplaçada, però el qual substantiu es troba encara 

molt sovint reemplaçat per qual substantiu, i, el que és pitjor, per quin 

subtantiu. Són interessants els exemples de el + subst. + del qual 

substantiu. 

... me degués fer grácia, la qual grácia nuyla vegada no m a volguda otorgar..., 
1.,xxix; — Vostra letra havem reebuda... la qual letra..., wan; — .x. flos de 
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lit, de les quals .x. flors de fir en les .v. ha un maracde, cr,xxiir; — Item un estog de 
calze de cuyr sens calze, lo qual estog ha .i. esquelleta petita de coure e capcetes 
poques de fust, en les quals capcetes no ha res, er,xxin; — lo peu del dit castell...; 
en lo qual peu ha deins tres figures..., cxcv; — ... que havets liurat a nos en les nostres 
própies mans un castell d argent ... Lo qual dit castell vos, de manament nostre, hevets 
liurat..., excv; — que aquests libres deuen ésser tres escrits en pergand...; los quals 
.iii. libres eren en poder de..., ccxri; — libres scrits de letra castellana..., en los 
quals libres son contengudes les leys de 1 emperador, ecxlv; — una bíblia escrita en 
pergamins en latí en tres volums lo primer dels quals volums comença..., ccxvir; — 
d argent viu feu argent fi... del qual argent axí fet fo feta depuys .i. taceta..., ccxr,rx; 
— que .i. libre nostre lo qual se appella suma colleccionum, lo qual libre..., ccurr; — 
... de les quals cobles, respostes, traversa e sirventés nos... trametem traslat al dit se-
nyor, cer,xvin; — Per la qual raó..., ccr,xxv; — ... en lo parlament que nos haguem 
a Sessa ab rey de Navarra, del qual parlament hi fets menció, cer,xxxm; — les obres 
de mur e dels valls del nostre monestir de Poblet, les quals obres son custódia dels 
ossos dels pus glorioses reys..., cccxxvirr; — ... tots libres e scriptures que atrobás... 
los quals libres e scriptures..., maw; — una obra..., de la qual obra fallen encara molts 
quaderns, cccr,vr; — Sabut havem... que vos tenits en .iii. volums la obra... los quals 
volums havets hauts de maestre Thomás Olxina, cnxerx; — un drap de ras en lo qual 
es ystoriada la presó e setge de Cathánia, e lo qual drap nos devia portar en Guillem 
Gavella, cmxxrx. 

lo libre de les ordinacions de casa nostra, lo translat del qual devem trametre a 
nostre car fill, cccxr,Ix; — Deus... lo preciós cors del qual irreverencialment per infels 
es tractat e detengut, cnxxxvir; — dues vánoves primes les cubertes de les quals son 
de marta de Túniç, CDI,XXV. 

ab letra sua..., en lo dors de la qual letra foren scrits per ma del notari..., cxv; — 
Com, segons havem entés, vos tingats un libre.., lo qual tracte de agricultura.., e en 
la fi del qual libre es escrit lo regiment de Aristótil..., cex. 

La qual cosa. Es la forma normal del relatiu quan l'antecedent és, 

no un mot, sinó tota una proposició: 

e robaren la mia galea e mataren-me .xl. persones, de la qual cosa, sényer, yo he 
feta demanda al comú de Venécia, Lxlv; — Creem que ja sabets corn lo sant pare no-
vellament ha promogut... a dignitat de cardenalat 1 onrat e religiós ffrare Nicolau Ros-
sell...; de la qual cosa es estada feta gran grácia e fort assenyalada a nos e a tota la 
nació..., cLxxvIr; — car per la tarda se poria seguir vergonya e dampnatge, de la qual 
cosa set-Jets vos en culpa si no complíets prestament go que us manam, ccrx; — En 
testimoni de la qual cosa manam que us sia feta la present carta..., ccxv; — e vos no ns 
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havets respost a res d agó ne havets cura de venir, la qual cosa nos es greu..., ccxxxv; 
—E volch e maná lo senyor rey que lo vas o tomba del dit rey en Jacme sobrepuys...; 
per raó de la qual cosa... son necessaris .x. senyals reyals esmaltats..., ccxxxv; — En-
tés havem... que... havets atorgat...; de la qual cosa vos fern moltes grácies, ccur; — 
Vostra letra havem rebuda e lo libre... e 1 capell e 1 arch turqués que... trameses nos 
havets, la qual cosa molt vos grahim..., ccxcvi; — En testimoni de la qual cosa manam 
la present ésser feta..., cccxx; — e los dits frares... han fets vedar e excomunicar 
los dits Pere Vidal e Berenguer... la qual cosa es e torna en gran minva e desobediéncia 
de nostra senyoria, cccLvi; — com nos vullam lo dit libre per fer-lo ligar e cobrir, 
la qual cosa pensávem ja fos feta..., ccavii; — no[s] havets notificada la solemnitat 
e festa del benaventurat matrimoni fet entre...; de la qual cosa havem hand gran plaer, 
=Ix; — havem entesa e sabuda la bona diligéncia que havets hauda en fer scriure 
lo nostre breviari, de la qual cosa havem haut plaer..., =Lyn; — sabut havem que 
vos havets dats o havets permés que sien partits los nostres esclaus que havíem e te-
níem a la Ziza... de la qual cosa, si axí es, som molt meravellats, - Segons 
letres que havem haudes del sant pare, vos no li havets scrit ne fetes grácies de la dig-
nitat de cardenal a qué us ha promogut, de la qual cosa, segons diu, sta fort meravellat, 
cnxux; — vostra letra havem reebuda e los quaerns que ns havets trameses, de 
la qual cosa nos havets fet plaer, cnr.,xix; — En testimoni de la qual cosa manam la 
present ésser feta e ab nostre segell secret segellada, CDI,XXV; - a nos es stat notificat 
corn vos, ab los altres maestres de la universitat del studi de medicina de Barchinona 
per nos creat, havets ordonat collegi entre vosaltres e havets fet canceller, degá e altres 
officis..., de la qual cosa havem haut gran plaer, cm,xxvIr; — entenets jaquir la 
lectura..., la qual cosa si s seguia tornaria en destrucció del dit studi, CDCXXVIII; — 
E si mossén de Tarragona és aquí, podets-lo-y ajustar qui ensemps ab vos en treball 
per nostre servir, la qual cosa som certs que fará de bon grat..., DIX. 

Hens ací alguns passatges dels Doc. en qué figuren el mot cosa amb la 
mateixa valor que en la combinació la qual cosa: 

E en agó us pregam que no haja falla, car cosa es de qué haurem gran pler, ccw; 
— E nos vahents que age; es molt necessari e que no es tal cosa que no s deja fer..., 
cccm; — certificam-vos que agó será cosa de qué ns farets servey molt agradable, 
cccxxxxx; — E d age:, hajats sobirana cura, corn cosa será de qué ns farets servey, 
cccxxxv; — nos scrivats de vostra sanitat e bon stament, com será cosa de qué ham-
rem sobiran plaer, cccxxxvr; — E en aló per res no haja falla, corn sia cosa que de-
sij am..., ccaxxxvn. 

Qué. Aquest pronom era emprat: a) corn a relatiu preposicional amb 
referència a un antecedent masculí o femení: com a relatiu neutre equi-
valent a la qual cosa. 
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a) un peu en qué está una taça, cxcv; — la béstia en qué venríets, ccxruv; — ne 
menam tractament... en qué hagués res contra ell ne la sua casa, ccxxxvn; — en 1 es-
tament en qué es, ccxxxrx; — la dita carta... en qué sia..., ccr,xv; — la causa per que 
faem lo dit matrimoni, ccr,xxxur; — e nos quitarem la quantitat per qué está en pe-
nyora, cccxxxv; — lo libre appellat Paulus Europius, de qué en la dita letra feta es 
menció, ccavn; — 1 original o primera ordinació de qué lo dit compendi exí, cccr,xxlv; 
— ... qué es dels libres de qué lo senyor infant havie donat cárrech al dit prior, cccr.,xxx; 
— la dignitat de cardenal a qué us ha promogut, lo qual es aquí en nostre 
archiu de qué vos havets les clans, cmxvin; — e no hage original de qué puga traure 
lo dit missal, cm,xxvr; — la nostra mula en qué cavalcávem, CDXC. 

b) ha-ns dit que no ha haut lo dit libre ne la letra, de qué ns som molt marave-
Hats, ccxrx; — ... e resposta vostra no havem hauda, de qué as maravella molt, cam; 
— ... sots anat en Conflent per avançar contra los rebelles nostres d aquella terra, de 
qué as maravella si ver es, ccr,xxix; — Entés havem 1 accident de febre que havets 
haut, de qué havem haut gran despler, ccxcvni; — e vos no 1 nos havets tramés ne 
sabem qué n havets fets, de qué as meravellam molt, ccaxv; — e per conseguent 
no 1 havem. pogut haver, de qué as desplau, cnnr; — la terra se clohí e torná en son 
acostumat stament, de qué s seguí gran bé a la cosa pública, cnxxxvn; — e resposta 
alguna no n havem hauda, de qué som fort meravellats, DIX. 

On que. En els Doc. es troben alguns exemples de on que equivalent 
a onsevulla que. Nosaltres creiem que convindria d'intentar l'ús d'aquesta 
combinació i, en general, dels mots interrogatius corn a antecedents dels 
relatius (construcció admesa en francés: où que, quoi que, etc.) 

e us manam que 1 dit Johan encontinent prengats how que 1 trobets e pres lo ns 
trametats hon que siam, cr,xxvr; — ... tots sos bens on que los baja..., ccxxxv; — - 
vem acordat que tots nostres libres, on que sien, hi sien posats e conservats, cccxvn; 
— e aquesta letra trametets a nos on que siam, cccxxxv; — e si per aventura era ja 
partit de vos, que y vullats trametre on que sia, 

També: 

E quant que sia ab vos lo dit micer Berenguer e 1 ajats hoit..., ccxr,v. 
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III 

Us DEL FUTUR D'INDICATIU I DEL PRESENT DE SUBJUNTIU 

EN LES PROPOSICIONS SUBORDINADES 

Els exemples figuren classificats segons el mot subordinat, que 
és un pronom relatiu o un conjunció o locució conjuntiva de subordi-
nació (quan, tota vegada que, etc.). Entre aquestes, notem tota vegada que, 
que apareix sempre amb la valor de sempre que, i no amb la valor 
de ja que, que solem donar-li actualment. Notem també les dues combina-
dons corn pus i al pus... que les quals, modernitzades mitjançant el canvi 
de pus en més, poden ésser utilitzades per a reemplaçar la construcció (a 
base de l'article neutre) lo més... que. 

... que ell en agó faga go que mils a la sua saviea será semblant, mv; — A tots e 
sengles oficials e sotsmeses nostres als quals les presents pervenran, salut, cxx; — havem 
manat a n Ramon de Terrats... que dels diners de les nostres rendes pach a vos ho a 
qui vos yokels go que haurets bestret en les dites coses, cxr,vr; — que puxa exir del 
monestir... e anar... en aquelles parts que a ella p/aurá, claw; — car nos farem sa-
tisfer so que costará, cum; — per qué ardidament lo dit sirventés mostrets a tots cells 
qui veer-lo volran, cLxvin; — e en Pere de Marguens, sots-tresorer nostre, ... pagará 
lo preu que costará, cxc; — tots los altres libres... los quals lo dit Dalmau vos dema-
nará..., liurets a ell, cxci; — car nos farem pagar go que costará d escriure, ccxxxm; 
— que... us certifiquets de go que is dits senyor e senyora... hauran dit e diran de les 

nostres traversa e resposta, ccmax; — Man-me, senyor, la vostra senyoria go 
que li p/aurá, cci,vm; — de guisa que als altres qui semblants coses votran assejar, 
torn a exempli, — nos puixats donar... tots aquells serveys e dons que fer-nos 
volrets, ca,xxv; — e que 1 mostrets o 1 fagats mostrar a tots aquells qui us será sem-
blant, cccvii; — será gran salut de ánima a tot chrestiá que en aquella volrá enten-

cccxvui; — paguets tot go que les dites coses costaran de fer, car nos vos 
pendrem en compte tot go que mostrareis haver pagat per la dita raó, cccx,vm; — 
donant semblants joyes que 1 any passat foren donades, als trobadors qui per 
lur sciéncia e bon enginy mils les merexeran, CDXXXII; — que ns en hajats un 
del sant pare, si será possible, servants-hi aquelles industrioses e bones maneres que 
a vos seran ben vistes, CDXLI; — vulla donar, atorgar e assignar a 1 estudi de la dita 
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ciutat de Leyda... iiii. millia florins annuals a ops dels salaris dels doctors e maestres 
qualsevol legents e qui le giran per avant, CDXI,V; - car nos som prest de fer-ne aquella 
satisfacció que conexerets als frares del dit convent, CDLXXII; - que tot go que haurets 
despés..., en vostre compte admeta, CDLXXV; - vos fará donar e bistraure aquí go 
que us costará d escriure e trelladar lo libre dessús dit, CDXCI; - fets-lo-ns tralladar 
al pus apte scrivent que haver poreu, CDXCI. 

vostra missatgeria en la qual a espeegar e a venir degá donats tota diligéncia que 
puscats, ccxxxvir; — e que sobre agó se facen totes aquelles provisions que fer-se pus-
quen, ccxxxvii; — nos trametats per persona certa e a qui 1 pu gats fiar, lo dit libre, 
CDXXIII; - dels afers de la unitat e de totes novelles que saber puxats, Dix; — nos 
trametats lo dit horn per la primera fusta qui vinga agí en Valéncia, cpxxvirr; — nos 
trametats per lo primer navili qui dagá vinga, CDXLVIII; - car ad lo porets acabar 
on haurets atzur e go que mester hi faca mils que no aquí, ccxxiv; — per go vos dehim 
e manam que de qualsevol aministracions que 1 dit Ferrer haja tengudes o tindrá de 
la nostra cort, la dita quantitat Ii prengats en compte, ccxxv; — ... de go que is dits 
senyor e senyora e les persones notables que entorn d ells sien... 

e en cas que fóssets partit de Barchinona per venir a nos quan la letra aquesta 
reebrets, trametets-la a mossén Galceran Vilarig, cccry; — li pagará... com les dites 
obres seran acabades, ccxxxv; — tinent manera secretament que con la presentació 
de la letra se fará, sia fora del monastir, ccxx,m. 

e quan 1 ajam hoit, veurem e sabrem..., ccxLv; — que quan siam aquí, hon 
entenem ésser, Déu volent, dins breu temps, lo trobem acabat, CDLXV; - e aprés, 
corn sia acabat, nos trametrem-vos lo nostre illuminador, CDLXXXIV. 

us manam espressament que lo preu d aquella... paguets encontinent que per ell 
ne serets request..., cccxur. 

e us manam que hajats lo dit libre del dit Eximeno de continent que acabat sia, 

puxen reebre los fruyts e rendes... dementre que en la dita vila estudiaran, cccvm. 

axí del temps passat coin del esdevenidor entro hajats acabada vostra missatge-
ria, ccxxxlm. 

e farets-nos gran plaer tota vegada que altres noves sabrets, que les nos enviets 
a dir, ccxxxvi; — e totes altres obres que lo dit frare Antoni haja d aquí mester per 
la dita raó, Ii fagats liurar Iota vegada que per ell vos seran demanades... ccaxx. 
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pregant-vos que tota vegada que trobets d aytals coses estranyes coin les dessús 
espressades, nos n ajats, ccxcvr; — ... a fi que y puxa legit Iota vegada que y trob plaer, 
cccxxx; — pregant-vos, car frare, que tota vegada que en avinent ho hajats, nos 
scrivats de vostra sanitat, cccxxxvr; - ... e totes altres obres... h fagats liurar tota 
vegada que per ell vos seran demanades, cccr,xx; — Quant es del libre del cones-
table que demanats... vos responem que tota vegada que ns trametats les cróniques 
de Bretanya... vos trametrem lo dit libre, CDXIX; - Pregants-vos, car frare, que de 
vostre estat nos escriscats sovén, car tota vegada que n sapiam plasents noves, ne hau-
rem plaer e consolació, CDXXVII. 

que lo dit frare Francesch sia espetxat tantost com haurá llegit, caxx. 

E arc( mateix hi fets menció nos on... presem terra e aprés qué ns seguí axí 
corn pus clar orels e per menut, caxxxm; — e fets-hi menció de... tot agó faent per 
jornades e per menut axí com mils porets, caxxx III. 

vos responem que podets dir e afermar al rey de França ab aquella fermatat e 
axí com pus espressament se puga dir e afermar, ccxxxvn. 

per cuytar aytant com fer se uxa, ccix; — e agó podets afermar e metre aytan 
avant corn vos vullats, ccxxxyli; — ans ho complits axí tost corn sia possible, 
cccxxxvirr: — e trametets-lo-ns tantost corn fet sic?, ccxxvi. 

us pregam... que la dita bíblia per persona certa nos trametats com pus tost po-
refs, cm; — e us manam que 1 dit guarniment fagats com pus bell e pus rich e pus 
soptil porets, cxcm; — que 1 acabets corn pus prestament porets, comn; — e encare 
us recort dels fets que nos havem fets en Sicilia, corn pus estesament porets, =lax. 

que sia fet e acabat corn pus breument fer se puga, ccxxi; — trametets-les-
nos.., totes quantes n i haja, coin pus segurament fer se uxa, DX. 

... si es acabat o si no u es que 1 acabets corn abans porets, ccxxxvi; — e volem 
que de les dites coses nos ffagats resposta com abans porets, cccxxylli; — que lo dit 
libre nos vulle per sa benignitat, corn abans /0rá, trametre, CDI,XXXIX. 

...la qual nos trametats al pus breu que porets, cci,xyni; — nos ho signifiquets 
ab vostra letra al pus tost que porets, ccr,xix; — Per go us pregam que translat del 
dit libre al pus tost que puixats liurets a..., ccr,xxm; — e us pregam que el pus prest 
que porets nos en trametats translat, cmx; — pregam-vos que al pus prestament 
que porets e tota dilació postposada, lo ns trametats..., CDXCVIII; - vos pregam affec-
tuosament que al pus breu que porets nos trametats lo dit libre, DVIII. 

17 
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e agó fets e ordonats al mils que porets, ccnxxxin; — hajats dos bons mariners 
qui del dit mapa-mundi enformen al demunt dit mossén Guillem al mils que poran, 
cccxxn. 

perú que u fagats per menut al mes que porets, ccx,xxxin. 

Pregam-vos que aportets a preu al pus covinent e menor que parets, exc. 

Iv 

PARTICIPI ABSOLUT 

e aquell, ea/it lo fet e reebuts tots los testimonis que yo volguí dar sobre la dita 
roberia, tramés tot lo procés e els testimonis al dit senyor rey, r.,x1v; — Per qué us 
manam expressament ... que, vista la present, tragats tots los dits libres e 1 nos tra-
metats ad, cxxiv; — cxxxx, CXLUI, ccrv, ccv, ccxxn, ccavx, CDIV, CDXXIII, CDXXX, 

CDXXXVM, CDLIX, CDLXVM, =en; — Vostra letra hevem rebuda e, aquella be Mesa, 
vos responem..., CCCICLIV, CDXXXVI; - Vostra letra hevem reebuda e, entés go que s i 
contenia, vos responem..., ccxxxvn; cceLxxxn; — Una letra hevem reebuda respon-
siva a una que us n aviem tramesa, e, enteses les coses en la vostra letra contengudes, 
responem-vos..., CDXVM; - Vostra letra hevem reebuda... la qual letra e les coses 
en aquella contengudes be enteses, vos responem..., — Reebuda vostra letra 
e aquella entesa, vos responem..., ccxn; — Dehim-vos e manam que encontinent, 
vistes les presents, tots affers lexats, cerquets en los registres de nostre arxiu..., ccxxn; 
— cccxr,ix, cccr,xxxx; — ... que encontinent, lexats tots affers, ab sobirana diligén-
cia fagats arromangar de 1 ebraych en lengua catalana..., cccxxxvm; — ... e us pre-
gássem e manássem que, tots afers a part posats, vinguéssets a nos..., cctxrv ; — e 
ab ell sabrá qué es dels libres... e, sabut que u hage..., cca.,xxx; — ... que de conti-
nent vingua a nostre servey, tots altres affers a part posats, ceexcw; — CDIX; - la 
dita quantitat ii prengats en compte, no esperada executória de tresorer, ccxxv; 

que 1 nos trametats per lo portador de la present, totes escusacions foragitades, 
ecxcn; — Com nos, sabuda la mort de nostre confessor, ... hajam provehit que vos 
siats nostre confessor, cccux; — pregam-vos que aquelles, vista la present, nos 
trametats si a nos desigats servir e complaure, altra letra nostra no esperada, car nos, 
haudes aquelles, les ferem tantost copiar, CDV; - Orfeu, qui aprés, oblidat o rebujat 
lo pacte o condició sots lo qual ii fou restituida, fou digne de perdre aquella..., cpxxxvr, 
— E, lexades totes coses e tornant al sermó primer, vos pregam..., CDXXXVI; - e ma-
nam que, vista la present, tota excepció remoguda, lo dit libre al dit Ramon de fet liu-
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rets, CDLXVIII; - cccxxm; — continuets los altres e, continuats, los nos trametets, 
CDLXIX; - e, aquell haul, fets-lo-ns tralladar, CDXCI; - pregam-vos que, al pus pres-
tament que porets e tota dilació postposada, lo ns trametat,s, cpxcvm; — havem 
delliberat per exigéncia de sos mérits que, foragitat tot altre detentor de la dita es-
gleya, lo dit maestre Johan obtenga e posseesca pacffficament la administració e 
regiment dessús dits, mar. 

V 

PREPOSICIONS 

Es sabut que molts es resisteixen avui encara a emprar en amb verbs 
de moviment denotant el punt envers el qual té lloc el moviment, i així 
mateix per per a introduir un infinitiu que, alhora que l'objecte de l'acció 
expressada per un verb anterior, denota el motiu d'aquesta acció. Això 
ens ha induït a registrar els exemples d'aquell en i d'aquell per que figuren 
en els Doc. Contraposats als exemples de per, hi ha els de per a denotant 
destinació (que alguns cops, però, es troba reemplaçada per la preposició 
simple per ) . 

anaren en Venécia e tornaren-se-n ab la resposta, 1,xxv; — e anar ab covinent e 
honesta companya en aquelles parts que a ella plaurá, cxr,vr; — havem entés que n 
Johan Paris, juglar nostre, vol anar en Xipra ab la nau, cr,xxvi; — Vaja en cort de 
Roma, czxxvir; — vench en una provincia la qual era appellada..., cc; — en temps 
que la devíem trametre en França, ccix; — nos han fet saber que vos ab alguns co-
misaris nostres sots anat en Conflent, ccr„xxix; — e nomenats-hi quals persones e 
quantes passaren... en Serdenya, ca,xxxm; — e us manam que de aquí no partescats 
per anar en altre casa de vostre orde ne en altres parts, cccxvm; — tornant nos.., en 
la ciutat de Barchinona, cccxxvm; — lo benaventurat passatge lo qual personalment 
entenem a ffer en lo nostre regne de Cerdenya, cpxxi; — lo qual be ha .xl. anys aná 
en Tartária e en la terra del gran can, cpxxvm; — qui vinga ací en Valéncia, craxvm; 
— devallá en los inferns, cpxxxvr; — e irem nos, en dret camí, en Leyda, cnxxxvr; — 
volch venir en lo mon, cnxxxvri; — qui, corn stant pres en Cartage, ... fos tramés en 
la ciutat de Roma, CDXXXVU; - Corn la nostra espera qui está en la cambra del forn 
de la aygua ros no estiga be allí e vullam que sia mudada en altre loch..., DVII. 

Yo, senyor, per certificar-vos d alguns afers vostres fora anat a vos, xcvm — iré-
me-n ves vos per certificar-vos dels dits afers, xcvm — Com lo portador de la present, 
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de manament nostre, vaja cuytosament per pendre ... e aportar a nos una caixa de 
libres, cxx; — que n Garau de Flega vaya aquí per legir libres gramaticals, cLxxviii; 
— que si res hi fa a pagar per capletrar o illuminar, cr,xxix; — e per aquesta raó nos 
trametem Sancho del Forch per cuytar aytant con fer se puxa que hajam ab temps 
totes les dites robes, ccrx; — regonexem e atorgam a vos.., que de les robes e joyes nos-
tres que vos tenits, per comanda a vos feta, per tenir, gardar e conservar en casa vostra 
e per orejar aquelles com mester hi es a esquivar que no s malmeten..., ccxv; — que 
us féssem trametre atzur d acre per acabar de illuminar lo nostre salten i que tenits, 
ccxxrv; — ell ha pagades de go del seu quatuor libras.., per fer fer escriure, ligar e 
cobrir .i. libre, ccxxv; — que horn estiga avisat e los lochs endreçats per defendre e 
si mester hi es per ofendre, ccxx.v; — lo libre.., que li havíem prestat per trelladar, 
cavir; — se n vaja a Tolosa per aconseguir e haver grau e honor de magisteri en la 
sacra Theologia, Ccuarr; — lo religiós e amat nostre frare Francesch Exeminis..., lo 
qual és aquí per haver magisteri en la sacra Theologia, ccr,xx; — sots anat en Conflent 
per avançar contra los rebelles nostres, ccr„xxix; — en cas que fóssets parta de Bar-
chinona per venir a nos, ccov; — e us manam que de aquí no partiscats per anar en 
altre casa de vostre orde..., cccxvirr; — ... al gordiá que 1 vos liure encontinent per 
fer-ne tren la dita copia, cccxxm; — havem ordonat e volem per comportar les mes-
sions de les obres... que tot lo deute que us es degut... vos sia pagat, cccxxvirr; — Nos 
trametem aquí ffrare Antoni Ages per comprar una biblia, cccxur; — fo entany 
comanat per illuminar a n Domingo Crespi, illuminador de Valéncia, un libre nostre..., 
cccxr.vir; — Corn nos hajam mester maestre Ramon, escrivá ... per transladar lo libre 
de les ordinacions, cccxx.rx; — corn nos vullam lo dit libre per fer-lo ligar e cobrir, 
ccer,vir; — ... que de continent vingats a nos per servir-nos de vostre offici, cccux; 
— vos faem liurar un libre... per ligar-lo e mettre en cung, ccer.xv; — lo comte de 
Foix desija fort per fer-lo transladar, lo vostre Avicena..., CCCLXXIII ... a nos perso-
nalment vingats per dar acabament a la dita obra, cccLxxxr; — ... ha tramés lo seu 
cosser a Barchinona per curar-lo d alcuna malaltia que ha, CDIII; — d un viatge 
lo qual lo dit maestre Prancesch... feu... per explicar... alcunes necessitats e tribula-
cions de la dita ciutat, CDXIV; — lo qual per complaure-n a vos vos trametem, 
cpxrx; — per portar a bona fi e conclusió nostre benaventurat propósit... nos appa-
rellam así de galeas e altres navilis com de moltes e notables gents d armes, cpxxr; 
— Orfeu... qui per cobrar Euridissen, muller sua, devallá en los inferns, CDXXXVI; — 
aquel! qui per reembre vosaltres e tota humana natura, no duptá..., coxxxvii; — lo 
scriptor que havem tramés aquí per scriure lo nostre breviari, cnxixi; — ... nos 
vos trametriem lo dit libre per acabar-lo, cpxr,vir; — e us pregam que ns trametats 
to- t go qui si es seguit despuys que nos ne partim... per continuar-ho axí meteix en 
les cróniques damunt dites, cpxux; — ... e ara trametem-lo ab recapte de diners per 
continuar la obra, CDLXI; — los quals havets comprat per continuar lo dit libre, 
CDI,XXV; — us pregam affectuosament que us trametats encontinent lo vostre illu-
minador per acabar les dites istóries..., cinxxxiv; — nos trametrem-vos lo nostre 
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ilhiminador per ajudar e acabar la obra vostra, cm,xxxiv; — ... que li prestets un 
exemplari per acabar de tresladar lo dit missal, cmxxxv; — ... que is prestets lo catho-
lico... Per fer-lo transledar, cmxxxvnr; — ... corn nos trametam aquí lo religiós e amat 
de la nostra capella frare Johan Cata... per illuminar saltiri, DV; — ... e molts vin-
guessen allí per haver responsions de lurs demandes, DIX; — ... e a cap d algun temps 
tornassen allí matex per haver les dites respostes, DIX. 

item una capsa petita de vori per a tenir hósties, cr.,xxlir 1; — vullats al dit 
cardenal ajudar d alcuna covinent cosa per a supportar les dites messions, cr,xxvir;—
... us pregam que del dit libre fassats fer un translat per a vos, ccx; — item una altra 
pega de drap... la qual fo liurada al dit P. Torralles, per a fer jupons a, CCXV; — item 
un trog de xamellot blanch per a capillari nostre, ccxv; — item lo drap d or e 
de zeytoni qui servey per a les nostres espatles 3, CCXL; — item .ii. penes de 
reys vayrs per a fforradures, ccxv; — item una pega de seda... la qual presem a 
ops de nostra persona per a jupons, ccxv; — ... e com nos vullam haver dels dits stra-
laus per a nostre servey, ccom; — nos vos trametem un cosser qui es un dels bons 
que nos haguéssem per a nostra persona, cccxLvr; — Primerament liginder per a les 
ligons... Item mitge dotzene de responses manuals per a cantar al cor. Item .iii. ma-
nuals per a cantar a la missa. Item .ii. missals per a les capelles... Item los evangelis 
per a legir en lo colloqui, ccaxxx; — Et si lo dit maestre havia obs diners per a mes-
sió..., ccexcvx; — que ns trametats lebrés per a la caga del cervo, CDXXVII; — Item 
un coxí de drap d or per al altar, cor.,xxxx; — un missal lo qual volem per a trametre 
a nostre molt car primogénit, cm,xxxv; — Com nos desijem fort haver la taula feta 
per vos sobre 1 Vicent istorial, la qual féyets per al senyor rey en Pere..., D. 

Pere,: 

r Item una caxa fustenya per apportar selles, ccxru. 

2 Item una pela de drap de vellut laonat escur per fer jupons, ccxv. 

3 ... car havem equeixs esclaus... mester per la gran e solemna obra que havem 
començada, cnxwm. 

Heus ací alguns exemples de preposicions els quals creiem dignes de 

notar-se, sia perquè en els casos exemplificats solen avui trobar-se reem-

plaçades per altres preposicions (així, ab o amb davant la designació de 

vehicle, per en; sots o sota, per baix), sia perquè es tracta de mots arcaics 

en l'ús dels quals es cometen encara alguns errors. Noteu sobretot l'ús de 
la preposició vers. 
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ab 

vol anar en Xipra ab la nau que ara de present hi deu anar, 

sots 

e manam, sots pena de la nostra indignació..., cxx; — nos escrivim als jurats de 
la ciutat de Mallorcha sots aquesta forma: ..., ca,xxv; — Per qué us manam espres-
sament, sots pena de .d. morabatins d or, que..., caxxx; — sots pena de cent florins, 

ultra, oltra 

es ver que una flor d aur, oltra les dites .xv., es de la dita corona..., a,xxin; — 
es ver que, oltra les dites .ix. roses, ni ha .i. apartada..., a,xxin; que aquella yme-
ge... devia posar en una part del vas del senyor rey n Anfós..., ultra altra ymage la 
qual aquí havia de posar..., ccxxxv; — ultra les obres les quals ja son aquí fetes..., 
son necessaris .x. senyals reyals esmaltats e daurats e altres obres..., ccxxxv; — jis 
manam que de nostra part instets e suppliquets lo papa... E, més, vulla donar... E, 
ultra les dites coses, lo supplicats e instats de part nostra..., CDXIAT. 

vers 

Corn nos aquell saltiri que fo de la alta reyna dona Maria..., lo qual romás vers 
vos, hajam mester, per ço volem... que lo dit libre nos trametats..., cur; — ... que 1 
vostre monestir es flach de la part de les cambres nostres vers lo verger major, cccxvn; 
— Cora nos vullam e desigem haver vers nos un flors sanctorum en pergamí..., cccxr..vin; 
— ... que ell occupás e prengués a ses mans tots libres e scriptures que atrobás..., los 
quals libres e scriptures tingués vers si tro altre manament hagués nostre, cca,vr. 

mitjançant 

... que havem per clar e per deliberat nostre benaventurat propósit ésser infallible 
migençant la grácia, ajuda e endreçament de Nostre Senyor, CDXXI; - Com nos, mi-
jançant la grácia de Deu, hajam fundat lo monastir de Vall de Jhesu Christ..., CDIXXIII. 

tocant 

Vostra letra havem reebuda toquant lo feyt de n Galvanyg..., cccxan; — Vostra 
letra havem reebuda toquant lo offlci de la Verge Maria..., cccxcvn; — una letra que 
havets tramesa al dit fra Pere Selva tocant lo fet d un prevere appellat Pere Alerig, 
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entorn de, entorn a, engir de 

e ha-y tres torres o cimboris entorn de la torre o cimbori major, cxcv; — que is 
dits senyor e senyora e les persones notables que entorn d ells sien, ccurrx. 

e entorn al dit gaffareig ha uyt cimboris daurats, cxcv. 

item un anell fet a manera de bústia a engir de la bústia ha moltes penes, cr,xxra. 

per esguard de 

... vos havem pregats que per esguart de nostre honor, donets al religiós..., cccxr,; 
— ... on vos pregam que, per esguard d aquests nostres prechs e per honor sua, lo y 
prestets, ccer,xxin. 

per via de 

Com nos vullam haver per via de compra un catholicon..., crwar. 

VI 

APÉNDIX 

Tot i sortir dels limits que havíem fixat al present treball, incloem a 
continuació, a manera d'apèndix, exemples de Ms de certs adverbis, pro-
noms i frases verbals la coneixença exacta dels quals pot ésser d'utilitat 
per a l'enriquiment del llenguatge escrit, especialment del llenguatge 
epistolar. 

aquí contraposat a ací 

Com nos hajam ordenat que n Garau de Flega vaya aquí per legir libres grama-
ticals..., - la qual 1 altre die veem mentre que érem aquí en Barchinona... 
Dada en Cervera..., cxc; — ... o si lo dit libre nos trametríets act a Cervera... Dada 
en Cervera..., excir; — e ara lo dit abat, qui es act, ha-ns dit..., ccxxx; — manam que 
vingats encontinent e aportets lo dit salten i axi corn s es, car act lo porets acabar, on 
haurets atzur e go que mester hi faga, mils que no aquí, ccxxrv; — nos vos farem donar 
los .cxx. franchs o aquí o act, ccxxxvn; — Com... micer B... tornant de Barcelona 
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caí, nos aportás traslat d unes cobles..., ceLxvm; — e corn nos vullam pagar als dits 
ministrers la dita terça ans que pertiscam d ad, per go volem... que... fagats... que... 
nos trameta la dita terça, com nos per res d ad no partiríem fins que los dits minis-
trers hagen la dita terça complidament batida, eccx; — e us manam que de aquí (Bar-
celona) no partiscats... Dada en Saragola... cccxvin; — nos fern anar aquí lo dit micer 
B., lo qual ha aquí e no alí lo dit offici, cccxcvn. 

prop 

... en lo mes de deembre prop passat e en lo present mes de janer, ccxv; — econ„ 
eccr,xxxn, CDXIV; - lo derrer dia del prop passat mes d agost, cccx; — e volem que 
aquell e no altre conduiscats per 1 any prop vinent a legir cánones, ceexun; — en la 
primavera pus prop vinent, CDXXXVII. 

per la prop dita raó, cnxxxvn; — item dues peges de...; item .iii. peges de...; de 
l[e]s quals .v. peges prop dites..., ccxv. 

ensems 

... tots liguats ensembs en un filet de seda, axxm; — qui fo primer rey d Aragó 
e comte de Barchinona ensemps, cccxxxix; — e puys doná fi a les guerres de França 
e de Castella, que ii concorrien ensemps, eccxxxix. 

que ensemps ab lo dit fra Jacme o sens ell procurets e fassats..., ccvn; — los 
quals libres eren en poder de n Matheu Adriá ensemps ab alguns altres escrits en 
castellá, =xi; — ... nos trametats lo dit libre francés ensemps ab tot alló que n hajats 
transladat, ecxxxxx: — Vostra letra havem reebuda ensemps ab aquelles altres..., 
cons; — ccLxvr, ecar, ceexevr, emu, emir; — mossén de Tarragona... qui en-
semps ab VOS, DIX. 

lo libre de frare Oderich ab los dessús dits ensemps, cccxxvii — per go que er-
semps resucitem ab los dits reys, cecxxvm; — a nos plan que en lo seu fet ab lo inqui-
sidor ensemps hi fagats justícia, cecxem; — e alcuns altres ab vosaitres ensemps, 
cizxxviir. 

dessús, damunt 

Item un sobrealtar de 1 obratge de les desús dites .iii. capes, cr,xxm; — que dels 
libres que 1 dessús dit senyor..., cccxx. 

reeba en compte la quantitat dessús dita, er.,xxlv; — caxvi, caxxxiv, cccvm, 
CD, CDXXIII, CDXXXIV, CDXLIII, CDXLV, CDXCI, CDXCIX, DXII; - complint nostre mana-
ment dessús dit, enxvir; — CDXXI, CDXXXVII; —les coses dessús expressades, CDLXXXI. 
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Ab los dessús dits ensemps, cccxxvr; — entenem que alguns tractaments que 
ell men ab los dessús dits no poden ésser sinó contra nos, ccxxxvu; — coses estranyes 
com les dessús expressades, ccxcvr. 

A la altea vostra, senyor, fas saber que 1 damunt dit senyor rey..., Lxxix; — mas 
peró be ns membra que 1 dit libre parla de la damunt dita istória, cc. 

e de totes les coses demunt dites, cxxxv; — CLXXIII, cr..xxxxv, CDXXXVII, 

cuxux; — de vostra letra demunt dita, CDXXXVI. 

axf com dessús és dit, ccxxxv; — segons que dessús és specificat, wain. 

promés... fer... per la quantitat dessús dita la damunt dita obra, ccxxxv; — 
façats fiurar lo damunt dit mapamundi al desús dit mossén Guillem, cccxxii. 

lo sobre dit offici, cccxxxu. 

trametre... al devant dit senyor rey, Lxxix. 

dejús, davall 

Als amats e feels tots e sengles governadors, veguers... e altres qualsevol als quals 
les presents pervendran o les coses dejús escrites se pertanguen..., cuxxxlv; — Als 
feels nostres... e a tots altres en poder dels quals son les coses dejús scrites, salut e 
grácia, cur.,xxxi; 

per la rahó davall escrita, cxxm; — nos aportá... les ymages dels reys devall scrits, 
es assaber: cxxxv; — la dita letra, que dada fo en Valéncia primer dia del mes e 
any devall escrits, ccmuv; — nos havets liurat lo dia davall escrit, cccxx. 

lo libre appellat cróniques dels reys de França del qual davall és feta pus larga 
menció..., cc; — e en special d una istória que davall se segueix, cc; — un libre lo qual 
davall vos designam, coll. 

no amb res, jarnés, etc. 

ab consell... que per res no posás clams sinó contra los ii. capitans, way; — e res 
no us havem respost, ccxxxvu; — es fals, que res no pot ésser pus fals, ccxxxvu; — 
... de Nostre Senyor, sens lo qual res no pot aconseguir loable fi ne bona conclusió, 
cuxxx; — los quals en res no poden ésser tant inclinats a lunyar-se de ociositat 
corn..., CDXXXII; — Corn, donchs, aquestes dues coses ab res no puxen tan fácilment 
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aconseguir corn ab alcuna sciéncia..., cpxxxii; — ... que la dita lectura continuets e 
per res no la lexets, CDI,XXVM. 

fronds no n i havia haut tro ara, cr.,xxvir; — ... que ¡atlas no faem ne menam trac-
tament ab príncep de Gales..., CCXXXVII; - ¡ands no fou intenció nostra, CDXVM; — 
creent lo dit Cúrcius que 1 dit hiat o obertura jamés no s pogués cloure..., CDXXXVII. 

que per naguna rahó no embarguen la dita galea, ccxr.,m; — la qual grácia nuyla 
vegada no m a volguda otorgar, zxxix. 

car ad la porets acabar, on haurets atzur e go que mester hi faga, mils que no 
aquf, ccxxrv; — deu ésser promogut en pus alt grau que no es, cccxu. 

Locucions adverbials: 

a instáncia e supplicació nostra, cr,xxvir. 

a pregáries nostres, ccr,xxv. 

havem comanat lo regiment e administració de la dita sgleya de Malta, a sa vida, 
al religiós..., DXII. 

com nos siam d acort, tornant nos Déu volent en la ciutat Barchinona, passar 
per lo dit monestir e veure a hull si es complit nostre voler, cccxxvm; — nos havem 
vist a uy/ que 1 vostre monestir es flach, cccxvir. 

cascuns ab gran cor e voler nos han ofertes no tan solament lurs persones..., 
CDXXI; - ans per vera amor, ab gran cor e voler, volch..., CDXXXVII. 

e si res, car frare, vos plan de la part de ça, scrivits-nos-en, car nos ho farem corn-
plir de bon voler, cccxxxvi; — emu. 

jo u faré de bon coy, ccuou; — Si altres coses vos plaen d aquestes parts, rescri-
vets-nos-en, car nos les complirem de gran cor, CDIII; - que desijam e volem haver 
de tot co?, 

Com nos aquell libre... vulam de tot en tot haver..., cxxxvn; — Item que haja 
de tot en tot un diccionari, mum 

ab la nau que ara de present hi deu anar, cr.,xxvr. 

Sapiats que en Luís Cornell fa enrera ha mesa en penyora a n Domingo Palomar 
una bíblia.., la qual vuy te la muler del dit Domingo, cccxxxv. 
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pregant-vos, car frare, que tota vegada que en avinent ho hajats, nos scrivats de 
vostra sanitat, cccxxxvr. 

lo qual per gran temps ha estudiat..., cccxu. 

e en gir e entorn ha .xii. peses precioses petites, cLxxxii. 

e us manam que 1 dit libre.., nos trametats sens tardança, cxcn; — vos pregam 
que sens triga vengats a nos, ccLxxxix; — ... que aquex horn del rey de Xipre nos 
aport sens triga go que 1 dit rey... nos envie per ell, cexcw; — vos manam que encon-
tinent e sens tota triga..., cxcvm; — lo ns enviets sens tota triga, man; — vos pre-
gam affectuosament que 1 dit flors sanctorum trametats a nos... setts tota triga, ccenvin. 

los quals lot dia van e venen, ccxzv. 

tots sens article, qualsevol, etc. 

aquelles provisions.., per les quals sien tolts tots tractaments que us poguessen 
ésser contraris et totes ajudes que 1 dit infant pogués haver de la terra del rey de França, 
ccxxxvir; — lo dit senyor rey haurá per agradables tots serveys e dons que us fagats 
e ara per lavors vos absol de totes penes e seguratats en qué fóssets, cczxxv; — que us 
notifflquets tots novells que de quals se vulla partides hajats, cccxxx; — que ell occu-
pás e prengués a ses mans tots libres e scriptures que atrobás que fossen estades de 
maestre Jacme..., ccasr; — Certificats-nos continuadament dels afers de la unitat e 
totes novellas que saber puxats, DIX. 

e per aquest porets pendre assendent e totes altres coses que per estralabi d art 
d estrologia se pot saber..., cczxxxxv; — ... que sia als dits frares correcció, pu-
nició e cástich e a tots altres volents assajar semblants coses, eximpli, ccavr; — e totes 
altres obres que lo dit frare Antoni haja d aquí mester..., cccLxx; — Als feels nostres 
en Guim.., e en Pere... e a tots altres en poder dels quals son les coses dejús scrites, salut 
e grácia, criLxxxx. 

E metets-hi totes quantes coses hi ha esdevengudes..., ccLxxxin; — ... dues cotes 
nostres... e tots quants guants sien aquí nostres..., cceLxvir; — trametets-les-nos... totes 
quantes n i haja, DX. 

e amaguen tot quant poden, tant son espaordits..., zxxv; — trameten tot quant 
poden en la Barberia, Lxxv; — e faent-hi menció de tot quant nos faem en les dites 
unions, ccLxxxm; — tot quant vos tenets, CDXL,IX. 
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axí ab los inarmessors del dit en Matheu corn encara la muller que fou sua e altres 
qualsevol persones..., ccxrv; — us pregam que de qualsevol diners nostres o vostres 
manets encontinent adobar e reparar la sala de 1 alberch d en Johan Merquet, =iv; 
— per ço vos dehim e manam que de qualsevol aministracions que 1 dit en Ferrer haja 
tengudes o tindrá de la nostra cort..., ecxxv; — en qualssevol tractatnents que s sien 
manats, ccxxxvit; — que ns notiffiquets tots novells que de quals se vulla partides 
hajats, cccxxx; — o dels dits officials lochtinents e altres qualsevol als quals les pre-
sents pervendran, cnxxxiv; — dels salaris dels doctors e maestres qualsevol legents 
e qui legiran per avant en 1 estudi dessús dit, CDXI,V; - los dits actes e altres qualssevol 
fets per vosaltres pertanyents al dit studi, aprovam, 

cavalls, cofres, libres, vexella, moneda, robes, joyes, cappella e tots qualsevol 
bens, cxxirt. 

totes e qualsevol letres e altres scriptures que vos haiats, cm; — que tots e qual-
sevulla havents benifets eclesiástichs, =nu. 

res, positiu 

Com nos... hajam mester informació ... si tenen o porten res en lo cap, axxxiv; 
— nos scrivim a n Huguet Cardona que si res hi fa a pagar, cr,xxix; — e si res volets, 
car frare, d aquestes parts, yo u faré de bon cor, cer,xxx; — e si en res hi dubtats... 
lexats-hi espahi de guisa que tota vegada se puixa continuar, ca,xxxm; e si res, car 
frare, vos plan de la part de ça, scrivits-nos-en..., cccxxxVi; CeCzi, cD; — e en aló 
no haja falla si en res nos desijats servir e complaure, CDXCIX. 

Frases verbals: 

E vage-us lo cor fer reempsó d aquell qui per reembre vosaltres..., CDXXXVII. 

E com agó sia a nos molt a cor e sia la primera cosa que us havem demanada, 
altra vegada axl afectuosament coin podem vos pregam..., cer.xx. 

A./d meteix vos pregam que, tota vegada que us sic avinent, nos certifiquets..., 
CCLX VIII. 

seria-li gran dany, Lxxv. 

hevem-vos escrit diverses vegades que vinguéssets ab lo saltefi.., e vos no ns 
hevets respost a res d 9.95 ne havets cura de venir, la qual cosa nos es greu per lo com 
desij am fort que 1 dit salten i fos acabat, ecxxtv; — e ara no 1 trobam, co que ns es 
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fort greu, ce; — ffem-vos saber que a nos es greu corn hevets mesa penyora dels libres 

nostres..., cxxxv. 

... que les sues abtesa e servey... son a nos molt piasents, enxvIr. 

Los capitols o covinences fetes entre 1 senyor rey e Jacme de Castalls, de Leyda, 

maestre de ymages, son los que s seguexen: primerament lo dit Jacme es ten gut de 

fer e obrar dues ymages de pedra..., eexxxv. 

... que si res hi fa a pagar... que ho pach, er.,xxix; — pregant-vos que si algunes 

coses en lo dit libre fan a pagar, que les paguets, cr,xxx. 

certificants-vos que 1 senyor rey e nos fem de vos singular compte, corn de car cosí 

e special amich, en; — nos fern cornpte de vos com de frare, CDIII. 

... de 1 acord dessús dit vos fem moltes grácies, Cr. 

vos pregam e manam que us prengats esment e us certifiquets de go que Is dits 

senyor e senyora... diran, cer.xrx. 

Pregam-vos que aportets a preu al pus covinent e menor que porets, exc. 

... corn nos ten gam molt a cor haver e cobrar los dits libres, per go us pregam que... 

fassats en tota manera que vos hajats e cobrets los dits libres, cm; — E corn ho tin-

gam fort a cor, pregam-vos..., cccxxxi; — Corn nos... vullam e tin gam molt a cor..., 

cecxxxll; — com ajam molt a cor que..., ceexL; — ... en aquest fet lo qual vos 

sabets que tenim singularment a cor, DIX; — corn nos hajam tant a cor que mes no 

poríem que..., DXII; havem tots temps ten gut a cor e desijat, CDXXI. 

E certificam-vos que 1 dit Ferrero es estat diligent e curós de tenir-nos a prop de 

totes les dites coses e no s i ha res perdut per negligéncia sua, ecr,xxxw. 

e vos no ns havets respost a res d agó ni havets cura de venir, ecxxiv. 

Vostra letra hevem rebuda e ha-ns molt plagut e us tenim en servey gran go que 

del rey de Castella... nos havets fet saber, cccxxx. 

havem per be que li hajats fet guiatge, max. 

lo qual pogra ésser vengut a acabament si tant hi haguéssets treballat com en..., 

CCCV. 
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e som ben certs que vos sots tots temps aparellat a servir-nos e fer tot go que a 
nos tornás a plaer, 

e corn ara novellament sia vengut en oyda nostra que..., cor,xxvm. 

Corn nos ha jam mester la bíblia... pergo us pregam... que la dita bíblia per per-
sona certa nos trametats corn pus tost porets, cr,r; — Nos havem mester .i. libre... qui 
es en lo nostre archiu de Barchinona. Per qué volem e us manam que y entrets man-
tinent e que 1 nos trametats per A. Torroella, call; — ... de guisa que ns en pogués-
sere servir si mester 1 aviem..., ccxxix; — Corn haurets 'nester libres que nos hajam, 
fets-nos so saber e nos farem-vos-en fer traslats..., ceux; — =Jr', cur, cr.,xxxlv, 
ccxxn, CCLIIL CCLIX, CCLXIII, CCLXIV, CCXCIV, CCCXLIX, CCCLIII, CCCLXX, CDLXI, 

CDXCII. 

car ja seria mester que fos ab la reyna, cm; — faents, per si 'nester será, en aquell, 
sostres per tal que mils hi cápien, ccxrv; — ... per defendre e, si mester hi es, per ofen
dre, ems. 

car ací lo porets acabar, on haurets atzur e go que mester hi law mils que no aquí, 
ccxxiv. 
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