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I	 PRIMERAME:-:T comenssa lo tractat de la 
pedre qui és apellada diamant, del qual 
són tres maneras. La prima és atrobada 
en Sicpia. La seguona en Alandros. La 

~	 terça en la illa no abirahla. Lo preciós dia
mam e [O[S los altres an comenssament 
de cristall. E tots rerrahen a color de 
ferra ho a color d'aygua de mar. E és ari 
dur que no pot ésser rrenchar ni per foch 

10	 destruïr sinó ab sanch de bach que sia bé 
untada e sia passada sobre nna auclusa, e 
ab nu fon: martell sia trencada, e de les 
sues pesses puys en talla hom rotes les 
altres pedres preciosses, la qnal pedre és

l' arrobada magor d'una avellana. E en Ara
bia és nat e atrobar un altre diamaur d'al
[ce línarge qui no és tan dur e pot-se 
trenchar sens sanch. e no és de tan bella 
color mes és magcr e pus pessanr. 
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I I!.	 De Ja cOTlaxeTlrJa e 'Virtut del rerç 
Diamant 

Lo terç diamant és arrobat en la illa 
no abirabla, la qual illa és apellada Xipra. 

S Encara n'i a altre qui és apellat ho és 
trobar en silira regió. Tots aqnests han 
hugual virtut de tirar [erra devés ells. E 
sàpías que la pedre diamanr qui és apella
da caramida, si lo diamant serà après la 

10 caramida no aurà poder de rirar lo ferro, 
qne-I diamant [o l'i tolrà e-I citarà a ssi. 
E sàpias que-l diamant ha virtut en art 
qni és apellada màgica. E qui-l portara no 
por ésser vensut en batata ni ab son ana

lS" m.ich, e fa fugir fantasme de nit e defen 
hom de terrible somprri e val contra verí; 
encara val quil porta ha hom qui pert la 
memòria. E val conrra enamichs e encara 
que fa ball cor e fa hom ardit, e qniI 

20 porra no pot ésser encantar ne farurar, e 
crex la força han aquell qui-l porta, e té 
los membres sans, e conserva castedat e 
fa amar Dén e rembre aquell, e deu ésser 
comprat ho hagut leyalmenr, e deu ésser 
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25	 encastat en ferra e pnys en aur, e deu 
ésser portar en la sinesrra part del curs, e 
deu ésser posada e mesa en lo loch un la 
pedra sia encastada, desats la petlra, la erba 
qm és apellada ellèbor. E aqnesra erba 

)D	 conserva-f la virtut, car axi com lo dia
mam és la pus fort pcdre del món, nj 

aoucsta erba és la pus fort que-I m6n sia. 

III. De la conerenssa e virtut: del Rubís 

Rnbís és una pedre la qual en altre 
manera és apellada carboncla, la qual pe
dre ha ayral color com a ca.rbó de foch 

s	 ardent, e per negun girament qne hom 
li fassa la sua color no-s amagua que tota 
veguade resplendex. E le sua virtut és de 
créxer riquesses, e fa hom axalsar en ho
nor. Aquesta pedra és de natura de sol, e 

re	 val en hamer de Reys e d'altres barons, 
e deu esser encastar en fin aUT, e deu ésser 
portat en la dreta part del cors, e deu 
ésser posada o mesa sots la pedre del anell 
una erba qui-s apella sicoval, ço és la terra 

IS	 magor. 
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lV. De /0. cona:ren!1a e sxruu del 8a1ays 

Balays és una pedre qui-a color de en
bis, mes is pus foseha de color que retrau 
a rosseta coiot, e és de natura de rubís. 

~	 Aquesta pedre ha aytal virtut que tol ma
les cogitacions e tol lutxcria en aquell 
quil pana e fa pau entre dos enarníchs. 
E ha ayral propietat que és contra verí, 
que si la acostau en un calàpat cu dret 

10	 de la vista que la deu perdre, e fa ésser 
temem aquell qui-I pana entre sos ena
michs. E per temps ella muda color. E 
aquesra pedre deu ésser posada en aur fi. 

I	 V. De la cotuxenssa uertadeta dels Ba
ltUos e com són de tres namras 

Sàpies que los balaxos son de eres na
ruras, los huns, ço és los primes són rus 

~ lo robí, lo segon . 
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VI. De la contUe1lssa e virtut del Safir 

Safir és semblant a color de cel serè, 
e és apellat cines per ço com és trobat 
en les pettides de Sirià. E aquells qui són 

j	 trobats en India, ço és en lo flam de pe
tays han coiot d'atzur e no són tram
pertius, son de magor virtut car Deus lus 
ha dada virtut <Jue és sobre les altres pe
dres tores. E qui-l pana conforta lo cors 

10	 e ré los membres saus, e val contra mal 
d'ulls, e qui-I porta no por ésser enguanat. 
E tol envege e dcsliure hom de presó, e 
dóna gràcia han aquell qui-I ponll de Reys 
e de grans senyors, e fa ésser plasent e fal 

IS	 ésser amat d'aquells senyors, e dóna-li 
gràcia de totes gents, e fa-li ésser lo se
nyor favorabla a las suas preguarias, e 
conserva pau, e val canera art de gromàn
cia, e fa-li somiar divina responça, e sana 

2{)	 malaltia de cors, e refrena la calor e res
treny la suor. E si d'aquella pcdre serà 
picada e posada sobre nafre, sànala, e sa
na los nervis e tol dolor de fronr, e sana 
mal de gucla e de lengua inflada, e sana la 
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l:l	 apoStema e la naxenssa un que sia. E 
aqueSta pedre deu ésser de leyal compre 
ho aguda leyalment, e qui-I aporta deu 
ésser cast menys de lutxúria e deu ésser 
cast en tot peccar de sutzura. E aquest 

JO	 safir deu ésser posat en firi aur, e deu ésser 
posada desoe aquella pedre Iii. han aque
lla pedre serà encastada una erba qui-s 
apella prassig, que en altre manera és ape
llada malrubí blanch, e aquesta erba con-

as	 serva-li la virtut. 

VII. De la conaxmssa e virtut del Cres
fdU 

Crestall és una pedre la qual ha aytall 
virtur que val COntra sperits malignes e 

j contra mals venes, e val que fa somiar e 
revelar sacrers amaguats. E si la sua pól
vare és donada a beura ha nodrissa fa-li 
créxer e abuodar la Ier. E aquesta pedra. 
deu ésser encastada en fin argent, e deu 

10	 ésser mesa sots la pedra una erba qui és 
apellada fonoyl. 
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J	 VIII. De 1¡J conaxenssa e virtut del Beril! 

Berill és una pedre qui és clara a ma
nera de crestall en color de bruenta ax¡ 
com aygua de mar. E la sua virtur és 

j	 aytal que dóna gran honor e gran ben
volenssa han aquell quil porra, efa pau 
e eoneordia entre Reys e altres hòmens. 

E aquesra pedre deu ésser encastada en 
aur fi, e si aquesta pedre serà Jevada en 

10	 aygua e serà donada en algun hom lm 
fcmbre ren gran és la sua virtut que aque
lla aygua tol sospirs e febre e dolor de 
Fergc. e fa honor entre gents han aquell 
qui-l porra. E deu ésser posada là hnn la 

jj	 pedre sia encastada una erba qui-s apella 
savina. E encara hi-a altre beril! qui ha 
color d'oli he ha virtut que fa pau e con
cordia entre marit e muler, e fa amahla 
l'om qui-I porta. E. assò és trobat al Iibre 

10	 de simple medecina, e val encara ha hulls 
lagrimoscs. E d'aquestes pedres han-i de 
-vii maneras, e den ésser mesa là no 

aquesta pedre sia encastada una erba qui 
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és apellada ginebre si de h sevina no porà 
2~ ésser aguda. 

I IX. De la C()tIaxrt/SJa e virtut de Acatn 

Acates és una pedre qui és arrobada 
de moltes diversitats de colós; los uns 
són trobats grochs, los aleres blanchs, 

3	 mes són rots verguats de diversas colors. 
e són les verguas hugualment posadas les 
nnas après les alcees de primesa d'un ca
bell, e són formades a manera de hundas 
de mar, e dc negres ho d'altres di~'ersas 

LO	 figures. Altres noi a qui han gctas sem
blants de iaspi e són de color de sanch, 
[os altres qui són goras de color de co
ral, los altres de color de aur, los aleres 
de color de cera. E qui-I porta conforta 

15	 valesa e conforta la vista e conforta lo 
fortalesa e conforta boua voluntat e dóna 
gràcia ab Den e ab hòmens e fa-lo gra
oiós, e dóna gràcia ab los espits del haer. 
E és dir que qui·l porra castament surà 

20	 rores aquestas virtuts. E deu ésser posada 
là un la pedre sia encastada una erba qui 
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és apellada solgira, e és serr que qui-I 
portarà castament ne pure en la mà amb 
la erba qui és apellada solgira que no deu 
ésser visr. 

I X. De la conaxenssa e virtut de Gi-r
¡{01lra 

5 

LO 

Cirgonça són qni n'i a en rnauera de 
gra de rnegrana, e a n'i d'altre manera 
qui són tan solament vermells. E la lur 
virtut és que rcnen I'ahcr temprat e dó
nan bona gràcia en aquell qui-I porta. E 
val contra verí a fa l'om graciós a les 
hostes, e deu ésser encastat en aur fi. E 
deu ésser posada là han la pedre sia en
castada -j- erba qui és apellada seldoni o 
seldònia, e aqnesta crba conserva-li la 
virtut. 

XL Dl' ta COI1,lXl'1IJJ,1 

TC/cd" 
e '('¡Ttut del ¡\1e

Meracda ha color de verdor e són de 
moltes colors, mas aquells qui han presa 
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s	 bé color de verdor. E si són al solo a 
la hombre tinyan l'aher la un elis se estan, 
e aquests meracdas són los milers e los 
pus naturals, e la lur virtut és aytal que 
qui-l pona en aur ñ que fa créxer riqoe

10	 ses e tol l'om de angustia e de ror mal 
e dona-li alegranssa e fa la sua peraula 
agradable e dóna bona fama. E tol febre 
e tol lutxúria, e si hom la porta, e Ment
la ell, hus ab fembre deu fer la pedra 

J3	 molts rrosscs de si marexa. E si és levat 
ab vi ho ab holi, dona-li milor color. E 
aquesta pcdre deu ésser encastada en fi 
aur. E deu ésser posada là han lo merac, 

da 5Í.1 encastat una erba qui ha nom sàl
20	 via, e aquesta erba conserva-li la virtut. 

I	 XII. De la. C01lJUenJS¡f e viTtut del laspís 

Iaspis són de molrs Iinarges e de diver
ses colós, car los uns són vens, los altres 
vermells, los altres gorars de goras verme
lles, e d'altres moires colors. E la lur virtut 
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és molt gran d'esranchar sanch de tot 
membre, e tol febres. E sil vertader jaspi 
serà posat en taula han sian posades mera
nas, tantost deu suar aquella pedre. E 

JO aquestas són aquellasqui s6n verdes e ver

s mellas e d'alrres diversascolós, mas aquells 
qui són gotats de goras sanguineas són mi
llors. E aquests muden la lur color per 
verí, e val centra fantasmes, e ha virtut de 

I S crèxer riqueses, e desliure fembre de pren
yat e desliura-la de la dolor aprés 10part, e 
tol envege. E fembre mentre que la porr 
nos enprcnyarà. E aquesta pedre deu és
ser encastada en argent, e deu ésser posada 

20 là hon aquesta pedre sia encastada una 
erba qui és apellada pleutage, e aquesta 
erba conserva-li la virtut. 

I XIII. De la conaxenssa e virtut de Mag
nete 

La pedre qui és apellada map:ne[e és 
apellada diamat, ha color de ferre e 

j aquest tira lo ferro a ssi. E ha propietat 
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que demostra lo pali del món, ço és la luna e dels vents, e muda sovent la color, 

tramuntana. Aquesta pedre ha gran virtut 10 e la sua natura és de fredor e col voluntat 

en ancantaments e dóna gràcia han aquell de fembre e fa l'om cast e dóna amor de 
qui-l porta e fa-l agrcdabla de fet e de rots hòmens. E qui-i portarà no haurà 

JO peraule. E si algú volrà saber la sua fem pahor de la malaltia qui és apellada tich, 
bre si és casta, la pedre sia posada sots lo he si ja ha la malaltia no pot crérer. E 
capsal del hr hon ella jaurà, e si la fembre 15 deu ésser encastada en rin aur. e deu ésser 
és casra abrassarà l'om en durment, e si posada ab la pedre una crba qui és ape
no és casta caurà del lir així com si hom llada rementerola, e aquesta erba conser

15 Je enderrocave. E aquesta pcdrc deu ésser va-li la virtut. 
encastada en ferra ho en argent. E ab Lm eseopaçis han la propietat se
aquesta pedre den ésser posada nna erba zo guenr: com la persona sc comenssara a 
qni ha nom sicorea, en altre manera ape sentir la glànola, promrarnenr sian pre
llada sclgira. sos mig qnart dels dits csropasis e sien 

mesos han un moner de metall que sia 

I XIV. De la COllaxrnHa e virtut del Es ben net que no-y hagc rovell nc altre 

topaçi .15 brurissia, e los dits estopassis sian ben pol
vcrirzats e mesos en una ascudella de 

Estopaçi és una pedre la qual ha color rcrra o tassa d'argent, e sia y mesa un 

d'or hrunir groga. Altres n'i a qui són diner d'aygua cordial, so és de arbós o de 

5 grochs e han al mig de la pedre unas bnglossa o altre aygna cordial, e sia mes

gotes semblants de fin aur. E la sua virtut 30 ciada ab la dita pólvora dels dirs estopa

és que val conrra mal de morenes qui fan çis e sia beguda per lo passient, e ab Déu 
sanch. Aquesta pedre sem [o cors dc la gorrà, car sens Déu res no és fer. 
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I XV. De la COlllUf7I!Sa e virtut de Ama E an-i d'altres qui han semblansse d'aygua 

tÏJta de mar, e la lur virtut és molt gran en 
espevenrar los dimonis, e ha virtut con

Amarsra és de color de violeta, e tra fentasmes qui-s van demonstranr de 

ab aquc~ta color ha mesclada la pedre 10 nies, e dóna fortalesa de cor. E aquesta 

s qui ha nom sardíus, és ab la pedre del pedre deu ésser encastada en aur fi, e deu 

amatisra semhlanrmenr. Aquesta pedre ha ésser porrada en la part sinestra del cors, 

virtut que fa fer bon sornprri. E aque~ta e deu ésser messa là han aquesra pedre 

pedre ha color de vi rosar. La Mut del sia encastade una erba qui és apellade S'a

amatista és que restreny los dimonis, els rs turegia, e conserva-li la sua virtut. 

10 fa fugir, e no poden ha hombrar ho en
conar aquell qui-l porta, ne vi no li por 
noure, e la sua virtut és que dóna ala
granssa han aquell qui·l porra. E deu és

I XVII. De 111 COnl1Ze7JJJa e virtut de Cal
sedonia 

IS 

ser posada ab aquesta pedre una erba qui 
és apellada aristologia, e aquest:!. erba deu 
ésser posada ab ella, e conserva-li la virtut. 5 

Calsedònia és la sua color entre gir
gonça e beril!, ço és quax color de gra 
de megrana e de crisral bruneta. E an! 
d'ab-res moltes colors, car 'Ini de blanchs 

I XVI. De la conaxenssa e virtut de Cri
sotims 

com a 1et e dc color de blanch d'ou e de 
color bruna, emperò tots han distàncies 
d'avguas ax¡ com és la color del blanch 

La pedre qui és apellada cnsolitus ha. ID del hou, e la sua virtur és que dóna bona 

color de semblansse d'aur luent e gita. gràcia han aquell qui-l porta, e deu ésser 

5 raygs de color de sol, e ha uetura de foch. posada ab aquesta pedre un que sia encas
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rada una erba qui ha nom moradux, e 
aquesta erba conserva-li la virtur sua. 

J XVIl1. DI! la conaxenssa e virtut del 
HOllídll 

Honicle ha color negre, c és semblam 
ab una veta blave e altre rossa. E la sna 

5 virtut és que fa l'oma yrós e fa somiar 
terribles sompnis e fa l'oma ab fon co
ratge e fa·1 fon ardit e fa fon cogitació 
e fa fugir los dimonis. E deu ésser posada 
ab aquesta pedre un que sia encastada 

lO	 una erba qui és apellada lapassa rnagor, e 
aquesta erba conserva-f la virtut. 

I	 XIX. De la COllaXemSII e virtut de Elec
tarius 

Eiecrorius és una pedre qui és atroba
da al ventrell del capó despuys que ha 

5 viscut .vii. anys, la qual no crex magor 
d'una avellana, e és semblam a cristall ho 
aygua neta e clara., o a blanch d'ou. E 
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la sua virtut és aytal que aquell qui la 
portarà no por ésser vensur en baralla 

JO per son anaruich, e quil cendrà sors la 
lcngua no haurà sec, e conserva les en
rigues riqueses e conquer riqUC5a, e fa 
la fembre amar son marit, e ha moltes 
d'altres virtuts, e deu ésser panada ama

j~	 guadamenr. 

I	 XX. De la conaxenssa e virtut dels lac
cíns 

Iaccins són de tres naturas, los uns 
són apellats granats, los altres vaners, los 

5 altres citrins. rors aque~ts són de narure 
que son confortarius e fugen tristors e 
vans sospirosos. Los granats són vermells 
e són pus preciosos, los vaners han color 
de sera., los cirrins han coloro de sefrà, e 

10	 tocs aquests muden la color per temps 
núvol, e qui-I portarà al col ho al dit fa 
hom anar salve e segur per camí e fa ha
ver bon aculimenr als hosras, e aquests 
són rrobats Siopia Regió. 
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I XXI. De la cO'1lUe7fJSt1 e qualitat e vir , vermella, e és trobat en moltes partides 
tut delr Iaccim de la mar. La sua virtut és contra tem

S 

LO 

l' 

1 

Sàpias que dels iaccins n'i a de tres na
tures, e ab los del Puv sóc quotre. Em
però dels tres parla Jo gran Albert, diu 
que n'i a sus lo primer qne és lo robí. Lo 
seguen sus lo astopasi. Lo terç sus lo 
granat. De tots aquests enperò ha més vir
tut lo primer, que és rus lo robí. E sàpias 
que 10 gran Albert diu o parla molt de 
tots aquests que han moltes propietats, en 
espesciel contra pestilèuçia portant lo dit 
iacci serà preservar de pestilènssia. Irem 
si és tocat de la glànola sien-ne presos 
tres tots enregres e sien menjats, e valen 
contra le dita pestilènssia, e sien rengurs 
en asmenr; car lo passient los farà. rots en
regrés per dejús. 

XXII. De la C071aZe1lHa e ssrrut del Cc

"I 

Coral nex en fons de mar e com se 
esdevé sobre la terra torne dur e de color 

10 

J' 

I 

S 

pestat de mar e de Vent e de pluge e cou
rra [amp del sel. E si serà escampat eu 
vinya ho en camp noy deu rochar neula 
ne pedra. E momiplica los fruyts dels ar
bres e fa fugir dimonis han aquell qui-l 
portarà, e dóna bona fi e bon comenssa
ment. Encara és trobat per los savis mes
tres que qui-l portarà fa bona bocha e 
bon ventrell. E en tot loch ho casa hon 
sia no-y pot lamp tochar. 

XXIII. De la con¡nemra e virtut de la 
-pedre SardiUJ 

Sardius és una pedrc la qual la sua 
color és e ressembla rosa mesclada ab ne
groc. E fa fer han aquell qui-l porta bon 
sompni en durrnent, e fa cessar mal pen
sament e fa tomar alegre la persona hirosa 
e fa-la ésser suau e ensenyada. 
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I XXIV. De JtJ conaxenssa e virtut de Jt1, I XXVI. De la C071axe1Hra e virtut de la 
pedre Cornenina pedre Cermius 

5 

Corncllína ha color de sanch. La sua 
virmr és estrecriva ho resrrecriva e fa es
tanchar sanch de tot membre e a sanch 
flux de nas. E aquella qui ha color de 
sanch de carn és sacra e millor, e val 
moJr a fembre qui la aporr com ha de 
son remps ho de se flor. 

I XXV. De ltJ contJxenssa 
Carboneu 

e virtut del 

~ 

10 

Carboncla és sobre rores les aleres pe
dres preciosses de claradar per ço com 
ella ha ran gran claradar que hom por 
estar sens Iuz devem ella, per ço com la 
sua color és axf com a foch ardent, e 

crebe-s en Libia, e és dir que de rores les 
aleres virturs de les alnes pedres són en 

ella. 
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Cerancus és la pedre del lamp qui \"C 

ab foch del çel, e la on lo foch fer, ço 
és lo Iamp, ella roman aquí. E és fnsque 
de verdor e an·i de molres colors. E en 
nau han ella sia no pot perir, e encara 
qui la aura en batalla no serà venssur, e 
fa roma bé cantant e ab dolça e plasent 
Veu. E un-i de dues colors, e és rrobar en 
Brer~n.n. E an·i d'alrres semblant a cris
rall. E an·i de rnescladas ab vermella co
ior, e són trobars en Espanya. E an-í d'al
rres qui han color de foch. 

I XXVII. De Ja ¿·onl1XenJsa e uirtttt de la 
pedre Eliotropia 

:5 

Eliotropia és de tal nerura que si serà 
posada en aygua dins Ull ba'i.Si, ret color 
sanguínea , envés lo sol en poch de remps 
fa I'aygua calenta. E ha virrut que fa de
vinà les coses e fa bona fama e consrrenc 
lo san flux e val ccnrra veri. E si eu 
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aquesta pedra serà hajustada aquella ema 
10	 qui és apellada eliotropia e serà aportada 

en la mà, farà l'oma envisibla. Aquesta 
pedre ha color de meracda, és gotada de 
gotas rossas assernblansse de color de 
sanch, e deu ésser posade en pur aur ab 

l'	 Ja erba demont cira. 

1 XXVIII.	 De III conasenssa e virtut de 
/11 Turquesa 

Tnrquesa són de dues colors, les unes 
rerrahen a verdor e les altres a blavor, e 

, aquesras són les millors e són trobades en 
les pans d'Orient. E la lur virtur és ayral 
que tot cavaler qui·n roch la civada o la 
viande o l'aygua al cavall ho a quolquc 
bèstia que ell haga, no pot ésser senfusa. 

10 Ne null horna qui la aport no farà male 
viande, e fa alegrar la vista e conforta 
I'esromach. E no pot ésser ombrat de di
monis ne de mal vent ne de núvol mala 
ne de ambre, e val contra fatiles, que 

1~ aquell a qui un les farà no pcran noure, 
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e tornaran dessús aquell qui les farà. E 
aquesta pedre deu ésser encastada en pur 
aur e que sia -xii- rancs de pes de la pedre. 

I E deu aver 111. han la pedre serà encastada 
20 de la erba qui ha nom pologuon, qui és 

dit poliol. 

E sèpies que alrres naruras hi-a de rur
quesas. Han·i qui són trobades en la Tur
quia e aquesres són millors e pus celes

2~	 tinas, car la turquesa deu rirar a color de 
çel serè en la marinada hans que-l sol 
hrsque.j 

Altra natura de turquesa hi 'a la qual 
es trobada en Castella e en Portogual qui 

30 no és tan viva e és enperò molla. Totas 
enperò han hngual virtut, e en lo gran 
Albert ho atroba.ràs larguamem, e les sues 
virtuts entre les altres propietats te'n diré 
una Ic qual tor jorn ésprovada e saben-ho 

)'	 cornunamenr los cavalers e totes les altres 
persones qui les aportau, so és, si serà en
castada en aur e portanr-Ia algú e cau en 
qualsevol manera es deu trenquar ossos, 
la turquesa se rrenchs en tants lochs com 

40	 aquell qui la aportava se devia trenchar 
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dels dits ossos e la persona o cavall no
 
se'n rrencharà negú. E aquesta proprictar
 
e les altres li-a donades nostre senyor
 
Déu, car sens ell res no és fet.
 

1 XXIX.	 De la conexemsa e virtut dc la 
pedre Aquilinus 

La pedre qui és dirà aquílinus, que vol 
dir pedre d'àguila, ho pcdre sonant o 

3 pedre prenys, e és de color de alman
guana e pus ascure assemblanssc de pcdre 
sanguina ho a color de ferre rovellat. e 
és pedrc qui és fera axl com amella. E 
quanr hom le percur ella sona per uua 

10 pedre qui és dins en manera de fembre 
qui és prenys, e per ço ha nom pcdre 
prenys. E la sua virtut és aquesta: que 
deu ésser envolcada en fill d'argent. e 
aquesra pedre ha ran gran virtut que fcm

13 bre prenys qui la apart llOS pot affcllar 
de SOll infant, e fembre qui ha sanch rlux 
per devall esunqua l fonmem, la qual 
cosa és molt preuada. E qui la aporta 
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dóna gran gràcia de rotes fembres, e val 
10 contra dimonis, qui no poden hombrar 

negú qui la apono 

XXX.	 De la conasenssa e oirruc de 1,7 
pedre Sebayda 

La pcdre qui és atrobada en moltes 
partides e ha nom sebayde, e és negrc e 

s Iaugera com a carbó, e si serà [reguada 
ab ~rap tro que sia calenta rire les pales 
a sn, e aquella qui no tira [es pales no és 
bona. Aquella qui és trobada en Bretanya 
és millor que aquella qui és trobada Cll 

10	 Portognal e en Castella. Es que val COll

rra mals d'ulls, e per ço és comenada 01

portar als infants, e val contra hombre 
de diables. 

I	 XXXI. De la conaxenssa e virtut de /,1 
oedre Amatites 

La pedre qui ha nom [apis amantes 
és de color de ferro e és arrobada en 
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,	 terra castellana. E si aquesta pedre serà 
freguada a la mola ab aygua fa tornar 
l'aygua ax¡ com a sanch. Aquesta pedre 
picada e baguda estancha sanch fiux qui-s 
fa per lo membre e per la natura. 

XXXII.	 De ld COlltU:C1JfJd e lliTtut de la 
pedre Lengw dc bou 

Una natura és de pedres qui són for
rI12des ax¡ com a lengua de bou e són de 

s color blava assemhlansse de ven. E an i 
d'altres que són blancbas e són de color 
de Iee o de blanch d'ou quOnt és cuye 
en aygua. Aquestes lenguas se troban en
tre altres pedres que com los mestres rom-

JO	 pen les pedres en mig de la rocha ha un 
se fa, e aquí hom creba aquestas. Es molt 
preuada per los fitis de Israel en Egipta, 
que se adeliraven molt en adobar la pedre 
com eran en lo desen. 

[26J 

I	 XXXIII. De la C01JtU:e1JHa e 'l..¡rrut de 
la -pedre Ml1Tquesita 

Una pedre qui és apellada marquessita 
la qual és de color semosa e rrohe-s en 

, moltes pam. An·i qui són formades a 
forma de dau, e les altres qui són tro
bades en les pans de Guillinissa són for
mades de -iiii- cayres e son hagudes en 
la punta, e és tan gran la lur virtut que 

10	 jamés alquímia no-s por fer sens ella, e 
val contra dimonis, e deu ésser posada 
en drap grcch de sendar e deu ésser por
tada en la dreta p1n del cors. 

1	 XXXIV. De la COllQXe1JHa e virtut deis I	 Sapbis 

Los sapbis del Puis son trobats en AI
vèrnia e són de molt gran virtut e molt 

, mcrevellosa, los quals foran pon:l.ts per 
los àngels d'orienr en ponent en nuu del 
çel e plcgucran en aquell loch per la 
virtut de la ymaga de nostre dona Sancta 
Maria del Puys. E rrobanse-n de moltes 
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10	 rnaneras, los uns son clas com los d'Orient 
e son pus carreguats e pus tints de colors 
celestials, lm aleres són escnrs, no són 
transparems mes són dc nobla color c de 
diversa, ço és color pressa e clara de mol

rs	 tes colors, e són de fon vcsiblc virrut. E 
ani d'altres qui són verguats de rnolrcs 
colors e listars axí com los cabels del cap, 
e ani d'altres qui rerrahen a color d'indi. 
E altres qui son quax de color negre, e 

20	 la lur virtut demostre-s {OIT en malaltia 
d'ulls, e és aytal la lur virtut com d'aquells 
d'Urienr, e den ésser encastat en pur e 
en fi aur. E qui-I porrara dóna amor de 
senyor c d'altres prínceps, e fa l'oma ben 

25	 ésser aculit per los osrals e dóna gràcia 
dc totes gents. E conforta tots los rnem
bres cn salvamenr e tol una malaltia qui-s 
fa en los vulls qui és dita obtalmia, quc 
és malaltia de soffocasció de la vista. E 

JO	 qui d'aquesta pedre tochara los hulls, que 
la pedre sia levada ab aygua de foutaua, 
sana la malaltia e rer la vista. E sàpías 
que-I safir qui hociu lo verme qui és apel
lat aranya. E aquest és lo millor, el pl\S 
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n vertader. Oue si hom pren lo verme, 
aqucst el met en una bèstia e li posa la 
pedre dessús, tantost deu morir la aranya. 
E si la pólvora del safir serà donada a 
menjar ho a beura han alguna persona, 

40 sdpias quc val a mal de cor. 

¡ XXXV.	 Dl> la conessmsa e '1)irtut de fa 
pedre Atabastrum 

Alabasrrurn sàpies qui és una pcdre 
de color de blanch d'ou e é<; fon molt 

s axí com a marbre, e clara fcsquc ax¡ com 
lo blanch del hou. E la sua virtut és con
tra mal d'ull, de quolscvol malalria sia e 
si la pòlvcra serà mesa en colliri. Encara 
val la sua pólvora si serà mesclada cn 

10	 anguenrs que sana les nafres e val a ner
vis. De la qual pedrc se fa un anguenr 
lo qual és apellat alabastrurn. 
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XXXVI. De /11 C07Z4Ze1!!!¡J e 'Virtut de 111. 
pedre Cl1lJedònil1 

Celsedòníe és una pedre qui-s arroba 
al ventre de la horonella. E aquesta pedre 
no és molt bella mes vers les altres pedres 
de bondat, car qui aquesta pedre portarà 
guorrà de mal de ydropia. 
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