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APÈNDIX 
 

 
 

EDICIÓ CRÍTICA I TRADUCCIÓ CATALANA 
DELS  POEMES ENCOMIÀSTICS 

DEDICATS A MOIXÉ NATAN 
AMB MOTIU DE 

LA COMPOSICIÓ DE QÜESTIONS DE VIDA 
 

Quan avui prenem el llibre de Moixé Natan i l’obrim a l’atzar per 

llegir algun dels seus proverbis, ens és tan fàcil oblidar el context en què 

aquest va ser compost i la meravella que una obra del seu gènere 

suposava als ulls dels seus contemporanis! Ni del call jueu de Tàrrega ni 

de la vila cristiana de la primera meitat del segle XIV s’ha conservat cap 

altra notícia que relacioni algun dels seus habitants amb una activitat 

literària d’aquesta envergadura perquè, amb tota probabilitat, no n’hi va 

haver cap altre, tret d’ell, capaç d’escriure i composar quelcom tan 

elaborat des d’un punt de vista literari. De manera semblant ocorre amb 
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les viles properes o amb els calls similars als de Tàrrega, com els de 

Cervera, Santa Coloma de Queralt, Balaguer, Montblanc... i és així que 

ens hem de traslladar a ciutats i calls de l’alçada dels de Barcelona, 

Girona o Lleida per trobar algun tipus de manifestació literària similar. 

És en aquest context precís, doncs, que hem de situar i valorar els 

poemes que van ser dedicats a Moixé Natan amb motiu de la composició 

del seu recull de proverbis i que P ens ha preservat.  

Set poetes jueus van enviar a Moixé Natan, des de diversos indrets 

de Catalunya, un total de tretze composicions per a felicitar-lo. No sabem 

si Moixé Natan va respondre-les totes, sí que ho va fer amb la de Moixé 

Alatsig, la rèplica de la qual (feta amb el mateix metre, tal com era 

habitual en aquests casos) també s’ha conservat. A continuació de les 

composicions d’aquests autors, el més conegut dels quals és Itskhaq 

Perfet (1326-1408), P hi va afegir encara quatre poemes més, anònims, 

dels quals és impossible saber el nombre exacte d’autors que hi havia al 

seu darrere. 
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1. POEMES D’ELOGI 

A l’hora d’editar aquests poemes encomiàstics els hem assignat 

una sigla determinada en funció del foli de P on es troben (uns pocs van 

ser escrits just a l’inici de Qüestions de vida i la resta van ser col·locats al 

seu final) i de l’ordre que ocupen en aquest.  

1.1 DE XELOMÓ BONJUDÀ 

 [f. 75v / 1]  
 

 !ל'ז גּוָדהבֹונְ́ ַאנְׁש�מֹה ַהְּמפּוְלָּפל ,ַלָוִתיק

 ,1םַרגְֵליהֶ  ַמְעַּגל ְלַפֵּלס ִמידּתָ  /    יְַתנּו ְוִלָּבם ְלאֹוְרחֹוָתם ָׂשִמים  1

 .ִמְׁשֵליֶהם ְוטּוב ְּבמּוָסָרם ֶחֶלד /    ,יְּבנִ  ,ְלהֹוִכיחַ  יְִכַׁשר ְלַבד ָלֶהם 2

 .יֶהםעֹוׂשֵ  ֱאנֹוׁש יִמּפִ  יֹוְצִאים ִרים /    ָב־ּדְ  נִָאים ֲהִכי ;יַָסד ִבירּגְ  ָלֵכן3 

TT  P: [f. 75v / 1]. 

11 Pr 4,26. 

Anàlisi: Tercet amb cesura medial. Metre: בשלם ה . Rima: AAA. 

Traducció: 

Del fidel, l’enginyós en Xelomó Bonjudà, beneïda sigui la seva memòria! 

Als qui estan atents al seu capteniment i ajusten el seu cor 
per aplanar sempre la senda dels seus peus, 

a ells només correspon reprendre, fill meu, 
 ja que en la seva moral hi ha vida i gaudi són els seus proverbis. 

Per això el senyor ha compost; en veritat belles dites 
surten de la boca de l’home que les ha obrades. 
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[f. 75v / 2]  
 

 .לֹו עֹוד

 ?1ַעז ּוָמה ?תֹוקּמָ  הּומַ  ?ְמָרץּנִ  הּומַ  /    ,ִּכילְלַמׂשְ  ָׂשר ַתבֹוּכְ  מּוָסר ְּדַבר  1

 .ְּבַלַעז ְלָלעֹוזֹות ,1ֲחָסֶדי: /    ּוֵמרֹוב ,קֵֹדׁש ְלׁשֹון ֵמִבין ְלִאיׁש 2

TT  P: [f. 75v / 2]. 

11 Jt 14,18 ǁ 21 Sl 106,7. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre: בהומרה . Rima: AA. 

Traducció: 

Del mateix. 

Una paraula de moral és l’obra del príncep per a l’intel·ligent, 
i què [trobareu] que sigui més vigorós, més dolç i més fort? 

[N’hi ha] per a l’home que entén la llengua santa, de l’abundor 
dels teus favors, i per als estrangers [n’hi ha] en llengua 

           [estrangera. 

[f. 75v / 3]  
 
 ,ְמִאיִרים ְּכַסִּפיִרים ,ְּבמּוָסִרים /    ֲאָמִרים ִחֵּבר ֲאֶׁשר ַצִּדיק ְּגִביר  1

 ,aְצהּוִרים ,ֵׂשֶכל ִמְּמקֹור ֲחצּוִבים /    ,ןִבי ְמֵתי ֶאל ֲחַקָקם קֵֹדׁש ְלׁשֹון 2

 .ֲאמּוִרים ָלׁשֹון לְּבכָ  ְלָלעֹוזֹות /    ,בֹוְוטּו ֹוַחְסּד ְּברֹוב ,ַעם תְלַדּלַ 3 

TT  P: [f. 75v / 3] ǁ 2a P interlinea la ו. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre: בה והמר . Rima: aAbAcA. 
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Traducció: 

Just és el senyor que ha encastat paraules 
en exhortacions, brillants com pedres precioses, 

ja que per als homes intel·ligents les ha cisellades en la llengua santa, 
tallades de la font de l’enteniment, lluminoses, 

i per als humils del poble, en l’abundor de la seva misericòrdia i bondat, 
i per als estrangers, en llengua comuna les ha pronunciades. 
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1.2 D’ITSKHAQ PERFET 

[f. 96v / 1]  
 

 .נַָתן ֶׁשהְלַאנְמ א'י ָּבְרַפת נִיָצק אַהּנִׂשָ  ַלחֶׁשּׁשָ  זִיםַהֲחרּו

 ;1ָרב ְוָׁשלֹום ָחְכָמה לּכָ  ְוִתֵּקן ַקרחָ  /    ,ְּביְַלדּותֹו ןָאזַ  ְבָחְכַמתֹו ְׁש�מֹה  1

 .1ָרב ְוָצָבא ָאָדם ֶהֶבל ְוַא? ָּבָׂשר /    aֵּתֵבל ֲאֶׁשר ָמַאס ֵּתֵבל ְוהֹוד ִהזְִקין 2

 ,1ָרב ַעם ּוְלַהֲחיֹות ִקנְיָן ֶלֱאסֹוף ֵלב /    ְּבַבֲחרּותֹו aנַָתן ֶׁשהמa ריַהְּגבִ  ַא?3 

 .ָרב ָׁשלּוִממְ  ָמַׁשל ַּדַעת לְוכָ  טֹוב ֵׁשם /    ָקנָה ְוֵהן ףָאסַ  זְִקנָה ְלֵעת ַעָּתה4 

TT  P: [f. 96v / 1] ǁ 2a El copista ha senyalat aquest mot amb dos puntets 
oblics al seu damunt; quant a la finalitat d’aquesta indicació, veg. capítol 
II nota 115 ǁ 3a-a El copista ha senyalat aquests mots amb dos puntets 
oblicus al damunt de cadascun d’ells. 

11 Sl 119,165 ǁ 21 Sl 39,6 ǁ 31 Gn 50,20. 

Anàlisi: Quartet amb cesura medial. Metre: המתפשט ג. Rima: 
aBcBaBdB. 

Traducció: 

[Aquestes són] les rimes que l’excels n’Itskhaq Perfet, temerós de Déu, 
va enviar a en Moixé Natan. 

Amb l’ajut de la seva saviesa va meditar Salomó essent encara un infant, 
va escrutar i va establir cada saber i pau abundant; 

va envellir i la glòria del món va refusar, perquè és un món 
mortal i només un respir duren un home i un exèrcit nombrós. 

Però el senyor Moixé n’ha tant1 posat, en la seva juventut, 
d’interès en reunir hisenda i donar vida a un poble nombrós, 

que ara, al temps de la vellesa, ha collit i vet aquí que ha adquirit 
un bon nom i governa amb tota saviesa i gran autoritat. 

                                                 
1  Veg. la nota del proverbi [1.2].  
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1.3 DE MOIXÉ ALATSIG 

[f. 96v / 2]  
 

 .ַהָּבִּתים ְוַעל ַהְּפִתיָחה ַעל ִציגַאָלא ַאנְמֶׁשה הָעׂשָ ׁשֶ  זִיםַהֲחרּו

 .2ְּבַמְרֻּכְלּתֹו זִיםֲארּו 1ֶחְמָּדה ְּכִלי לִמּכָ  /    יָָקר ְמאֹד ִסְפרֹו ָקָרא ֲהִכי ֶׁשהמ  1

 .ְלִמְסַּגְרּתֹו 1זָָהב זֵר ְויַַעׂש ָסִביב /    ְוִקירֹוָתיו ּגֹוּגַ  אֹוִפיר זְַהב ַצףַוּיְ  2

TT  P: [f. 96v / 2]. 

11 Os 13,15 ǁ 12 Ez 27,24 ǁ 21 Ex 25,25; 37,12. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre: המתפשט ג. Rima: aBcB. 

Traducció: 

[Aquestes són] les rimes que en Moixé Alatsig va composar sobre 
l’obertura2 i els versos. 

En veritat Moixé ha proclamat que el seu llibre és més valuós 
que tots els objectes preciosos embalats entre la seva mercaderia. 

Ha recobert d’or d’Ofir el seu llom i les seves tapes 
i ha fet una motllura daurada al voltant del seu cantell. 

  

                                                 
2  Quant a l’«obertura» o פתיחה (petikhà), veg. proverbi [0].  
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1.4 RESPOSTA DE MOIXÉ NATAN A MOIXÉ ALATSIG 

[f. 96v / 3]  
 

 .ָּכרזְ ַהּנִ  נָָתן ֶׁשהַאנְמ ִׁשיבֹוהֱ  ְוֵכן

  /  ,יִָביא ְוזֹאת ִׁשיִרים יאיְַצּבִ  ֲאֶׁשר הֹוד ִאיׁש  1

 !ָרב רֹוב ְוִאם נְִלָחם ִבי ִּכי ַאֲאִמין ֵאי?

  /    ְוָצַדְקּתָ  1ָסַכ? ַאָּתה ְּכרּוב ִמְמַׁשח 2

 .2ָרב ְּבָקָהל ֶצֶדק ּוִבַּׂשְרּתָ  ַהּיֹום

  /    ֲאבֹוֶתי: גֶזַע ִהְתנְַּצלּוֶת:3 

 !ברָ  ִלי ׁשְויֵ  ֶאְרַהב ֲעלֹוֶתי:ּוְבמַ 

  /    ְונֲַעִליתָ  יֶָפה ְרּתָ ְוזָכַ  ַּדנְּתָ 4 

 .1ָרב ַׁשעּופֶ  ֵמֵחְטא ְונִִּקיתָ  ּכֹל ַעל

TT  P: [f. 96v / 3]. 

21 Ez 28,14 ǁ 22 Sl 40,10 ǁ 41 Sl 19,14. 

Anàlisi: Quartet amb cesura medial. Metre: המתפשט ג. Rima: aBcBdB 
cB. 

Traducció: 

I així li va respondre en Moixé Natan, el recordat. 

En aquest home gloriós que aplega poemes i així els introdueix, 
com hi confiaré encara que contra mi lluiti o pledegi! 

Com un querubí refulgent tu has defensat i has sigut just 
el dia que has proclamat justícia en una assemblea nombrosa. 
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La teva defensa és el llinatge dels teus pares, 
i si als teus mèrits m’enfrontaré, en tinc tants! 

Has jutjat, has recordat bé i t’has imposat 
sobre tot i has estat absolt de pecat i de falta greu. 
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1.5 D’ITSKHAQ VIDAL 

[f. 96v / 4]  
 

 ַהָּבִּתים ַעל ִויָדאל נִיָצק ַלחֶׁשּׁשָ  זִיםֲחרּו

 .ִעִּתים נַָתן מּוָסר ִלְלמֹוד /    אֹוָצר ַלֲעׂשֹות ַהַּׂשר ָסר ִאם  1

 .2יםָּבּתִ  ָלֶהם ַוּיַַעׂש לֹו /    ָּבַחר ָחְכמֹות 1יָָקר ֵמהֹון 2

TT  P: [f. 96v / 4]. 

21 Pr 1,13 ǁ 22 Ex 1,21. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. Metre: 
עותותנה . Rima: AA. 

Traducció: 

Rimes que n’Itskhaq Vidal va enviar sobre els versos. 

Quan el príncep ha cessat d’aplegar tresors 
a aprendre moral ha esmerçat el temps. 

Coneixements a fortuna de gran preu ha preferit 
per a ell i versos ha compost per a ells. 
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1.6  D’ESCAPAT MALET HA-LEVÍ 

[f. 97r / 1]  
 

 .ַהֵּלִוי ָמֵליט אְׂשָקָפאתנֶ  ַלחֶׁשּׁשָ  ֲחרּוזִים 

 .יְִמֶׁשה מֹותָחכְ  ֵהִׂשיר ִמּיֹום /    ,יִָעיר ִלּבֹו ִּבזְִמיר ַׂשר יֹום 1

 .1ֶׁשהמ ָלנּו ִצָּוה ֹוָרהּת /    ,ִחָּוה מּוַסר ,ָׁשנָה חֹק ּבֹו 2

TT  P: [f. 97r / 1]. 

21 Dt 33,4. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. Metre: 
עותוהתנ . Rima: AA. 

Traducció: 

Rimes que n’Escapat Malet ha-Leví va enviar. 

El dia que el príncep amb el cant del seu cor enardirà, 
de quan escollia cabdills saviesa treurà. 

Amb ell normes ha ensenyat i moral ha exposat, 
la llei ens ha manat Moixé. 

 [f. 97r / 2]  
 

 .לֹו עֹוד

 .2ֻהְׁשַל? ,ָסחּוב ,ַאְרָצה ?ִהְׁשִלי /    ַּבִּׁשיר ַׂשר לכָ  1ֶׁשהמ ָהִאיׁש 1

 .ַהֶּמֶל? ַאֲחֵרי ָאבֹא ִּכי /    ?המַ  ַוֲאנִי !ָאנִֹכי ?זֶה ִמי 2
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TT  P: [f. 97r / 2]. 

11 Ex 11,3; Nm 12,3 ǁ 12 Jr 22,19. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. Metre: 
עותוהתנ . Rima: AA. 

Traducció: 

Del mateix. 

Amb el seu poema l’home Moixé a cada príncep 
ha llençat a terra, arrossegat i abatut. 

Qui és aquest? Jo! I jo, què sóc? 
Certament entraré darrere del rei. 

[f. 97r / 3]  
 

 .לֹו עֹוד

 .ְׂשַמחַוּיִ  יִּכֹון ֶׁשהמ ,aִׁשיר  /  ־יָ a ָאז ָׁשרוַ  נֹוגֵן ּכֹל ֵהן 1

 .1רַֹמחוָ  יֵָרֶאה ִאם גֵן /    ָמ־ ֹותזּולָ  ַּבִּׁשיר ָאְמרּו 2

TT P: [f. 97r / 3] ǁ 1a-a El copista no ha tingut en compte que, per raons 
mètriques, hagués hagut de dividir el mot ישיר entre els dos hemistiquis 
del primer vers, tal com després ha fet al segon vers amb מגן ǁ P ישיר. 

21 Jt 5,8. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. Metre: 
עותוהתנ .. Rima: AA. 
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Traducció: 

Del mateix. 

Vet aquí que quan cada músic i cantor can- 
tarà, Moixé es consolidarà i s’alegrarà. 

Diuen en el cant que, tret d’ell, cap es- 
cut es veu ni cap llança. 

[f. 97r / 4]  
 

 .לֹו עֹוד

 .ָרֶפה לּכָ  ַמְׁשֵען ,2ָעֵמל אֹור /    ,1ַמְרֵּפא ֵלב ִציר לּכָ  ֶאל ַׂשר ִׁשיר 1

 .2יֶָפה ָעָׂשה ַהּכֹל ֶאת ֵהן /    ?1ֶׁשהמ ַאֲחֵרי יִַּביט ִמי עֹוד 2

TT  P: [f. 97r / 4]. 

11 Pr 14,30 ǁ 12 Jb 3,20 ǁ 21 Ex 33,8 ǁ 22 Coh 3,11. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. Metre: 
עותוהתנ . Rima: aAbA. 

Traducció: 

Del mateix. 

El poema del príncep és medecina per a cada turment del cor, 
llum del cansat, suport per a tothom qui defalleix. 

Encara hi haurà algú que miri [si] al darrere de Moixé [ve algú més]? 
Vet aquí que tot ho ha fet bell. 
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1.7 DE BONJUDÀ MERCADELL 

[f. 97r / 5]  
 

 .ֵדילֶמְרקָ  גּוָדהֹונְּ́ב ֹוןּד ַלחּׁשָ ׁשֶ  ֲחרּוזִים 

 .1ִאּיִים יְִׂשְמחּו ָּב? ,ַהִּׁשיר ְבסֹוד aַּדנְּתָ  /    !ֶׁשרע ְל: ֵמרֹאׁש !ַההֹוד ְּכִליל רּׂשַ הַ  1

 .aַחּיִים תֹוְצאֹותa ִמֶּמ־ּנּו ֲאֶׁשר ֵעץהָ  /    ,נְֶחַמד ְמאֹד ראֹוצָ  ַפְרֵּדס :ִעּמְ  ֵהן 2

TT  P: [f. 97r / 5] ǁ 1a P escriu i ratlla una י a l’inici d’aquest mot ǁ 2a-a El 
copista ha senyalat aquests mots amb dos puntets oblics al damunt de 
cadascun d’ells. 

11 Sl 97,1. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre:  .Rima: AA . מתפשט גה

Traducció: 

Rimes que don Bonjudà Mercadell va enviar. 

Al príncep, tota la glòria! Des de l’inici la riquesa és per a tu! 
Has jutjat en la deliberació del cant, en tu s’alegraran les illes. 

Vet’ aquí que amb tu hi ha un tresor de verger, molt delectable, 
l’arbre que d’ell brota és Qüestions de vida. 
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1.8 DE BONJUDÀ VIDAL 

[f. 97r / 6]  
 

 .ִויָדל ַאנְבֹונָפֹוׂש ַלחֶׁשּׁשָ  ֲחרּוזִים 

 .ֶצַמח יֲַעֶׂשה ,נַָטע ַחּיִים /     ֵעץ ּנֹוּגַ  ּתֹו? 1ֶּפֶרץ ּגֹוֵדר 1

 .1רַֹמח ַקחַוּיִ  ָקם ֹוּמעַ  /    ּוְלֶעזְַרת ֵאל ִקנְַאת ִקּנֵא 2

TT  P: [f. 97r / 6]. 

11 Is 58,12 ǁ 21 Nm 25,7. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. 
Metre:  .Rima: AA . עותותנה

Traducció: 

Rimes que en Bonjudà Vidal va enviar. 

El reconstructor de muralles al mig del seu jardí l’arbre 
de la vida ha plantat i ha tret brot. 

Ha sigut zelós de zel diví i en auxili 
          del seu poble s’ha aixecat i ha pres la llança [o: els 248 proverbis]. 
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1.9 DE POETES ANÒNIMS 

[f. 97r / 7]  
 

ֹ  ְלטֹוב ,ְׁשָמם יֹוֵדעַ  יְוֵאיּנִ  ֲאֵחִרים ָׁשְלחּוּׁשֶ  המַ    .ריִזְּכ

 .1ַוֶרֶפׁש ְלִטיט אֹוִפיר זְַהב לִּכְמׁשֹו /     יֲַערֹו? ְונְַחנּו ַהַּׂשר ֲאֶׁשר ִאיׁש לּכָ  1

 .ַהּנֶֶפׁש ְוהּוא ַהָּדם ָרְפאּו ֵהם /    :1ֱאִליל ְלֻעָּמתֹו גְִלָעד רֹוְפֵאי לּכָ  2

TT  P: [f. 97r / 7]. 

11 Is 57,20 ǁ 21 Jb 13,4. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre: שלם ב ה . Rima: AA. 

Traducció: 

El que li van enviar altres dels quals no sé els noms, en bona memòria. 

Qualsevol que compari el príncep amb nosaltres 
és com si equiparés l’or d’Ofir al fang i al llot. 

Tots els metges de Galaad davant d’ell són no-res: 
ells han curat la carn i ell, l’ànima. 

[f. 97v / 1]  
 
 .נִָביא ָחְכָמה ֵלב ַלַדַעת /    ּוְצִבי ַהֵחן עֹוֶפר רֵספֵ  1

 .2אַהּנִָבי aנָָתן 1ֶׁשהמa ָהִאיׁש /    ,זֶה ָהרֹוֶאה דעֵ  נּוֻּכּלָ  2

TT  P: [f. 97v / 1] ǁ 2a-a El copista ha senyalat aquests mots amb dos 
puntets oblics al damunt de cadascun d’ells. 
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21 Ex 11,3; Nm 12,3 ǁ 22 2Sa 7,2. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. 
Metre:  .Rima: aAbA . עותותנה

Traducció: 

Un llibre fort graciós i bell 
perquè conegui el cor saviesa portem. 

Tots nosaltres som testimoni que ell és un vident, 
que l’home Moixé Natan és un profeta. 

[f. 97v / 2]  
 
 ,ִאּיִים ָקוּו ּוְלתֹוַרָת? /     ָּבִאים ָחְכַמָת? ֵׁשַמע ֶאל 1

 .aַחּיִים תֹוְצאֹותa ִמֶּמּנּו ִּכי /    ,1ֵלָבב ִלנְצֹור ִמְׁשָמר לִמּכָ  2

TT  P: [f. 97v / 2] ǁ 2a-a El copista ha senyalat aquests mots amb dos 
puntets oblics al damunt de cadascun d’ells. 

21 Pr 4,23. 

Anàlisi: Apariat de versos de 16 síl·labes amb cesura medial. 
Metre:  .Rima: aAbA . עותותנה

Traducció: 

A l’anomenada de la teva saviesa vénen [els pobles] 
i la teva llei esperen les illes, 

per protegir el cor de tota presó, 
ja que d’ell brollen les Qüestions de vida. 

[f. 97v / 3]  
 
 .ָריוּוְדבָ  ַמֲעָׂשיו ְמִעיִדים ,יִעּלִ  /    נֹוזְָליו הֹוד ְׁשמֹו ִמן ְּפָעִלים ,ַרב ִאיׁש 1

 .ָריוֵאיבָ  aַמחרְ  נֶגֶד ְוֵהם יְֶחַּכם /    ֱאנֹוׁש םּבָ  ,ִמְׁשָליו ֶאת ְוֵתן ַחֵּקר 2
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TT  P: [f. 97v / 3] ǁ 2a El copista ha senyalat aquest mot amb un punt al 
damunt de cada consonant. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre:  .Rima: AA . שלם גה

Traducció: 

És home important, més per les obres que flueixen d’ell que pel seu nom  
      [gloriós 

i superior, tal com testimonien els seus actes i les seves paraules. 
Examina i transmet els seus proverbis, amb ells un home 

serà savi i s’ajusten als seus 248 membres. 

[f. 97v / 4]  
 
 .יְִתרֹון ְל: ֲעֵליֶהם קֹוֵרא ;1ְּתהֹום ֶאל יָם /    ְמִליַצָּת? ַּגֵלי ,ֹורִצּנ ְלקֹול רַהּׁשָ  1

 .1ַאֲחרֹון bְליֹום aַוִּתְצַחק ְּתַדֵּׁשן ָּבֶהם /    נֶֶפׁש ֲאֶׁשר ֹותראֹוצָ  ָל? ּוְבַמֲעָלה 2

TT  P: [f. 97v / 4] ǁ 2a El copista ha senyalat aquest mot amb dos puntets 
oblics al seu damunt ǁ 2b A P manca la darrera consonat d’aquest mot. 

 

11 Sl 42,8 ǁ 21 Pr 31,25. 

Anàlisi: Apariat amb cesura medial. Metre:  .Rima: AA . מתפשט גה

Traducció: 

Qui recita [versos] al murmuri del salt d’aigua, les ones de la teva 
        [poesia 

[el duran] mar endins; qui les llegeix, gràcies a tu exultarà. 
En la teva excel·lència hi ha tresors amb què l’ànima 

se sadolla i es riu del dia de demà. 


