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Ni la corona de la saviesa,
ni el ceptre del poder,
ni el tron de l'experiència,
plegats, 
igualen una mirada innocent.
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El registre d'eclipsis en els Annals de la Família Rivipullense

El registre d'eclipsis en els Annals de la 
Família Rivipullense

Sumari:
S'analitzen  les  anotacions 

d'eclipsis presents en els Annals de la 
Família  Rivipullense.  De  l'anàlisi  es 
desprèn la possibilitat de la utilització 
de  fonts  astronòmiques  alienes  als 
Annals,  d'origen  probablement  jueu  o 
musulmà.

Introducció

Els  Annals  de  la  Família  Rivipullense,  que  formen  el 
corpus  annalístic  més  antic  dels  annals  catalans,  estan 
formats per cinc sèries: Els  Annals de Ripoll I, els  Annals 
de Ripoll II, els Annals de Roda, els Annals de Tortosa II, i 
els  Annals de Marsella.  Dirigim el  lector  a l'edició crítica 
moderna  feta  per  Cingolani246,  per  a  una  anàlisi  en 
profunditat dels aspectes historiogràfics de cada una de les 
sèries i de la Família Rivipullense en conjunt.

En  aquest  treball,  ens  centrarem exclusivament  en  el 
registre dels eclipsis solars i lunars que figuren en cada un 
dels annals.  Per això,  en l'apèndix  A,  s'han disposat  les 
entrades  rellevants  de  cada  una  de  les  sèries,  i  se'n 
comenta  la  seva  precisió.  Excloem d'aquesta  anàlisi  les 
(poquíssimes)  referències  a  fets  astronòmics  de  difícil 
catalogació,  per  no  desdibuixar  l'objecte  de  l'estudi.  Per 
consignar la precisió de les entrades, ens basarem en les 

246 (Cingolani:2009)  Agraïm molt  especialment  a  l'autor  l'accés  a 
l'obra abans de la seva publicació.
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taules d'eclipsis solars i lunars pre-calculades per la NASA, 
i que són accessibles a:

http://eclipse.gsfc.nasa.gov/SEcat5/catalog.html i 
http://eclipse.gsfc.nasa.gov/LEcat5/LEcatalog.html. 

La zona d'observació dels eclipsis, es defineix de manera 
aproximada com les terres catalano-occitanes.

Tipologia i caracterització
El  conjunt  dels  Annals  de  la  Família  Rivipullense 

consigna un total de 18 eclipsis, 7 de solars i 11 de llunars, 
expressats en un total de 23 entrades, desglossades en: 1 
en els Annals de Ripoll I, 13  en els de Ripoll II, 1 en els de 
Tortosa II i  8 en els de  Marsella. Els  Annals de Roda no 
descriuen cap eclipsi.

La distribució temporal dels esdeveniments registrats és:

Se-
gle

Solar Lunar Total Ripoll 
I

Ripoll 
II

Mar-
sella

Torto-
sa II

IX 1 0 1 0 0 1 0

X 1 0 1 1 1 0 0

XI 0 0 0 0 0 0 0

XII 2 8 10 0 10 2 1

XIII 2 2 4 0 2 3 0

XIV 0 0 0 0 0 0 0

XV 1 1 2 0 0 2 0

7 
eclip-

sis

11 
eclip-

sis

18 
eclip-

sis

1 
entra-

da

13 
entra-
des

8 
entra-
des

1 
entra-

da

Les entrades presenten dues formes de datació, una de 
genèrica  on  només  es  constata  l'any  de  l'esdeveniment 
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astronòmic, que es documenta en 6 ocasions, i una de més 
precisa, que en detalla el dia i el mes i que en forneix les 
17 entrades restants. Les 6 entrades genèriques només es 
registren en els Annals de Ripoll II (4) i els de Marsella (2), 
que també són les dues úniques sèries que descriuen més 
d'un eclipsi.

Els  7  eclipsis  solars  registrats  es  descriuen  en  11 
entrades repartides entre els quatre Annals, mentre que els 
11  eclipsis  lunars  es  descriuen  en  12  entrades  en  els 
Annals de Ripoll II (8) i  els  de Marsella  (4). Cal recordar 
que  els  eclipsis  solars  solen  ser  esdeveniments  molt 
fàcilment perceptibles que només situacions atmosfèriques 
extremes poden arribar a emmascarar; cosa que no passa 
en el cas dels lunars, que una simple nit boirosa pot fer de 
molt difícil observació. Altra cosa és el fet de que la tècnica 
de càlcul astrològic ja estava suficientment formada abans 
del  primer  mil·lenni,  com  per  permetre  calcular  amb 
antelació  tant  els  eclipsis  solars  com  els  lunars247.  En 
aquest  sentit,  cal  assenyalar  que  la  mitat  dels  eclipsis 
lunars que presenta la sèrie de  Ripoll  II,  tal  com veurem 
ben aviat, tenen senyals de ser interpolacions amb fonts de 
procedència musulmana o jueva, que eren les cultures que 
més avançades estaven en el càlcul astrològic.

En l'apèndix B, es presenten les taules corresponents a 
cada  una  de  les  categories  que  es  descriuen,  amb  les 
seves entrades seleccionades.

Quant a les descripcions. Els eclipsis solars es descriuen 
amb el terme 'eclipsi' en 8 de les 11 entrades, en 2 casos 
es descriuen com 'obscuratus est  sol'  i  en  el  restant  és 
esmentat com a 'sol in tenebris conversus est'. Els eclipsis 
lunars només són esmentats en les seves 12 entrades com 
a  'eclipsis'  en  3  ocasions,  totes  elles  dels  Annals  de 
Marsella; totes  les  altres  9  entrades  fan  servir  el  terme 
'luna'  seguit  d'alguna  combinació  dels  qualificatius 

247 (Samsó:2008, 286) (Roth:1994, 97)
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'mortua'(6) 'obscurata'(5) 'sanguinea'(4) o 'nigra'(1).

Els  Annals  de  Marsella fan  servir  el  terme 'eclipsi'  de 
manera gairebé sistemàtica (7 de les seves 8 entrades), 
mentre  que  els  de  Ripoll  II,  fan  servir  el  terme  'eclipsi' 
només per els eclipsis solars (4 entrades), excepte en la 
que repeteix l'eclipsi de sol de Ripoll I, que és descrit com 
'obscuratus est sol'.  Quant als lunars, en cap cas dels 8 
que Ripoll II presenta es fa servir el terme eclipsi.

En copiem el quadre de resum global:

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

809-VII-16 Solar
Mar-
sella

809-
VII-16

Eclypsin solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

939-VII-19 Solar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1 any 0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1 any 0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11
Lunar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1161-II-12 Lunar
Ripoll 

II
1161-
II-12

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0 anys 0 
mesos 0 dies

1168-IX-19 Lunar
Ripoll 

II
1168-
IX-19

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0 anys 0 
mesos 0 dies

242



El registre d'eclipsis en els Annals de la Família Rivipullense

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.
1171-
VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lunar
Ripoll 

II
1171 Luna oscurata -1 any

1178-IX-13 Solar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1178 Eclipsis solis 0 anys

Torto
sa II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0 anys 0 
mesos 0 dies

1179-
VIII-19

Lunar
Ripoll 

II
1179-
VIII-19

Luna aparuit 
mortua et 
sanguinea

0 anys 0 
mesos 0 dies

1191-VI-23 Solar
Ripoll 

II
1191-
VI-23

Habet eclipsis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1193-V-18 Lunar
Ripoll 

II
1193-
V-18

Luna 
obscurata et 

omnino mortua

0 anys 0 
mesos 0 dies

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lunar
Ripoll 

II
1194

Luna 
obscurata et 

omnino mortua
+1 any
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Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lunar
Ripoll 

II
1196 Luna mortua -1 any

1222-X-22 Lunar
Mar-
sella

1222-
X-22

Eclipssis lune
0 anys 0 
mesos 0 dies

1226-II-14 Lunar
Mar-
sella

1225-
II-14

Eclipsin lune et 
fuit quasi 

sanguinea

-1 any 0 
mesos 0 dies

1239-VI-3 Solar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1241-X-6 Solar
Ripoll 

II
1241-
X-6

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1428-IX-23 Lunar
Mar-
sella

1428-
IX-23

Eclipsis lune 
universalis et 
fuit tota nigra 

quasi non 
apparens

0 anys 0 
mesos 0 dies

1433-VI-17 Solar
Mar-
sella

1433-
VI-17

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

18 eclipsis
23 

entra
des

7 errors

La  columna  Data  esdeveniment mostra  les  datacions  reals  dels 
eclipsis candidats a ser identificats per les entrades annalístiques; si 
hi ha més d'un candidat, es ressalta l'esdeveniment seleccionat.

244



El registre d'eclipsis en els Annals de la Família Rivipullense

Els errors en les datacions

Copiem de l'apèndix B la taula d'eclipsis consignats en la 
Família Rivipullense que presenten errors de datació.

Eclipsis amb errors de datació

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

939-VII-19
So-
lar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1 any 0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1 any 0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lu-
nar

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.

1171-VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lu-
nar

Ripoll 
II

1171 Luna oscurata -1 any

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lu-
nar

Ripoll 
II

1194
Luna 

obscurata et 
omnino mortua

+1 any
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Eclipsis amb errors de datació

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lu-
nar

Ripoll 
II

1196 Luna mortua -1 any

1226-II-14
Lu-
nar

Mar-
sella

1225-II-14
Eclipsin lune et 

fuit quasi 
sanguinea

-1 any 0 
mesos 0 dies

6 eclipsis 7 
entra
des

7 errors

Un primer cop d'ull permet veure com tots els errors en la 
datació del Annals, es poden reduir a errors en l'adjudicació 
de  l'any  de  l'esdeveniment  comentat,  ja  sigui  amb  1 
d'excés  o  1  de  defecte.  Aquesta  especificitat  en  l'error, 
sumada  a  la  precisió  global  de  les  entrades  detallades, 
aporta  un  primer  indici  de  l'existència  d'alguna  mena 
d'esbiaxament procedimental. Al mateix temps, la hipòtesi 
d'un error humà com a gènesi d'aquestes errades, ja fos en 
el  moment  d'anotació  original,  ja  fos  en  el  de  còpia  o 
trasllat posterior, es veu al seu torn debilitat, donat que un 
tal origen hauria de ser més procliu a una distribució dels 
errors més aleatòria; sense que, això no obstant, vulgui dir 
que no es pugui en algun cas concret atribuir l'errada al 
factor humà.

Una simple ullada a la taula d'errors permet discernir-ne 
tres grups:
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El primer està format per les entrades que a Ripoll I i a 
Ripoll II consignen l'eclipsi de Sol del 19 de Juliol del 939. 
La literalitat d'ambdues entrades mostra que la de Ripoll II 
hauria de ser una còpia de la de  Ripoll I,  però l'error en 
l'any de la datació en canvi, aporta una primera pista per a 
suposar  l'existència  d'una  font  anterior  comuna.  La 
descripció de l'esdeveniment, així com el dia i el mes són 
copiats de l'un a l'altre, però no així l'any, que passa del 
940 de  Ripoll  I al  938 de  Ripoll  II.  El  fet  que anul·la  la 
possibilitat  d'un  simple  error  de  còpia  és  que  ambdues 
dates estan errades justament en l'any, ja que l'eclipsi fou 
el 939. Aquest fet fa pensar que en l'acte de còpia de Ripoll  
II es re-processà la font original, de manera que si en el 
moment de confecció de Ripoll I ja es va introduir un error 
d'un any d'escreix, en la refacció posterior de Ripoll II l'error 
es repetí, però amb un any de defecte.

Aquesta datació errònia només de l'any, i no del mes o 
del dia, fa pensar que la font original que els escribes dels 
Annals de Ripoll feien servir estaria utilitzant un calendari 
diferent al cristià. Donat l'entorn cultural, hem de pensar en 
l'ús  d'una  font  ja  sigui  musulmana  o  hebrea,  i  s'ha  de 
ressaltar que, a més, aquesta font no era convenientment 
entesa per els annalistes. El detall que el mes i el dia sí 
que estiguin ben consignats ens decantaria d'entrada per 
una font hebrea, ja que el  calendari  hebreu es soli-lunar 
mentre que el musulmà al ser purament lunar el fa de més 
difícil  conversió; tot i  així, la datació del esdeveniment al 
segle  X  sí  que  faria  pensar  en  les  taules  de  càlculs 
astronòmics musulmans.

El  segon  grup  d'errors  el  formen  la  totalitat  de  les 
entrades de Ripoll II que presenten una datació només per 
any (4), i que descriuen totes elles eclipsis lunars. De nou, 
l'error és d'un any; de defecte en tres dels casos i d'escreix 
en el restant. En aquest cas hem de pensar que l'escrivà 
féu  servir  de  nou  una  font  aliena,  ja  sigui  hebrea  o 
musulmana, i que a semblança de l'error de l'eclipsi solar 
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del 939, tenia dificultats per fer la conversió dels anys. Un 
tercer  indici  de  l'existència  d'aquesta  mena  de  fonts  no 
cristianes, el trobem en què en els Annals de Marsella les 
dues entrades datades només amb l'any, una d'un eclipsi 
solar i una d'un de lunar, a diferència de les de Ripoll II, sí 
que estan ben datades. 

De manera que sembla factible pensar en l'existència de 
com a mínim unes fonts no cristianes, que presentaven les 
efemèrides dels eclipsis, tant solar com lunars especificant-
ne  només  l'any.   Tal  vegada  n'existissin  que  sí  que 
detallessin els dies i els mesos, ja que l'eclipsi del 939 bé 
que erra l'any, però no el dia ni el mes; però evidentment 
l'escassetat de les dades no fa possible portar més enllà la 
suposició.

El tercer grup d'errors es limita a l'entrada que als Annals 
de Marsella descriu l'eclipsi lunar del 14 de febrer de 1226, 
i que de nou erra l'any i el col·loca al 1225. No l'hem ajuntat 
al primer grup ja que creiem que, a diferència d'ell, aquest 
error  sí  es  pot  interpretar  com  un  error  humà.  Dues 
consideracions  ens  porten  a  aquesta  interpretació.  La 
primera és que la literalitat entre MCCV i MCCVI és molt 
semblant  (només es diferencien en una I  romana),  cosa 
que no passava en el cas de eclipsi del 939 (Ripoll I escriu 
DCCCCXXXX,  i  Ripoll  II CMXXXVIII).  I  la  segona  és 
l'exactitud global dels Annals de Marsella; aquest és l'únic 
error que presenten, i tal com hem dit, fins i tot les entrades 
datades  només  amb  l'any,  que  podrien  ser  d'una  font 
aliena,  les  consignen  correctament.  De  manera  que  en 
aquest cas ens inclinem per pensar en un error humà i no 
sistèmic com semblen ser la resta d'errors presents en els 
altres Annals (Ripoll I i Ripoll II).

Cal ressaltar que les entrades amb datacions només per 
any,  suposadament  d'origen  no  cristià,  es  limiten  a 
descriure cinc eclipsis, quatre de lunars i un de solar, tots 
ells del segle XII (1117-1197), fet que suggereix també més 
un  origen  jueu  que  no  pas  musulmà.  No  podem  però 
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excloure un origen musulmà, o tal vegada la influència de 
més d'una font no cristiana, ja que com comentàvem, els 
errors de datació de l'eclipsi del 939 a Ripoll I i Ripoll II, sí 
podrien  fer  pensar  en  l'ús  de  taules  astronòmiques 
musulmanes.
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Anotacions compartides

Dels 18 eclipsis anotats a la Família Rivipullense, quatre 
es troben consignats en més d'un Annal.  Tres d'ells  són 
solars,  i  només  un  és  lunar.  Coherentment  amb el  que 
dèiem de la dificultat d'observació, el lunar és datat només 
per l'any i per tant es pot pensar ser fruit d'una interpolació 
amb taules astronòmiques d'origen no cristià, i per tant tal 
vegada no ser fruit de l'observació directa del fenomen. 

Dels  altres  tres,  els  solars,  només  el  del  segle  X  és 
copiat entre les sèries de Ripoll I i  II, i donat que presenta 
un  error  sistèmic  en  l'any  de  la  datació,  fa  pensar  que 
també fou fruit d'una interpolació i no d'una observació. Els 
altres dos eclipsis, el de 1178 i el de 1239, sí que pogueren 
ser tal vegada fruit de l'observació directa múltiple, tret de 
l'anotació  del  de  1178  als  Annals  de  Marsella,  que,  en 
datar-se  només  per  any,  fa  pensar  de  nou  en  una 
interpolació amb una font no cristiana.
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Eclipsis consignats en més d'un Annal

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

939-VII-19
So-
lar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1 any 0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1 any 0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lu-
nar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1178-IX-13
So-
lar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1178 Eclipsis solis 0 anys

Torto
sa II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0 anys 0 
mesos 0 dies

1239-VI-3
So-
lar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

4 eclipsis
9 

entra
des

3 errors
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Conclusions

De  les  sèries  que  formen  els  Annals  de  la  Família 
Rivipullense, tan sols les sèries dels Annals de Ripoll II i de 
Marsella presenten  informacions  sobre  eclipsis  més  o 
menys  sistematitzades.  Els  Annals  de  Roda ometen 
completament aquesta mena d'informació. Els de Ripoll I i 
els de  Tortosa II en presenten una sola entrada cada un 
d'ells; correctament en el cas de Tortosa II i amb error en el 
cas de Ripoll I.

El  Annals de Ripoll  II són els que presenten un major 
nombre  de  descripcions  d'eclipsis  (13),  centrades  la 
majoria en el segle XII (10), si bé amb una gran quantitat 
d'errors  (5)  d'origen  sistèmic,  ja  que  tots  ells  es  poden 
atribuir a errors de translació d'unes suposades efemèrides 
d'origen no cristià, pretesament jueves, o musulmanes.

Els  Annals  de  Marsella descriuen  un  nombre  menor 
d'eclipsis  (8),  però  amb una  gran  precisió,  ja  que  l'únic 
error  que  presenten  es  pot  suposar  ser  de  transcripció. 
També cal remarcar que la majoria d'entrades se situen en 
els segles XIII i  XV (5), i que per la resta sí sembla que 
transcriguin  en les entrades  que només consignen l'any, 
unes fonts no cristianes similars a les de Ripoll I i Ripoll II si 
bé en aquest cas, sí que foren correctament convertides al 
calendari cristià.

Les  aportacions  a  la  Família  Rivipullense  d'origen 
presumptament  no  cristià  es  concentren  en  5 
esdeveniments del segle XII, i tal vegada 1 del segle X.

Dels  18  eclipsis  consignats,  potser  només  dos  dels 
solars,  els  de  1178  i  el  de  1239,  foren  anotats  per 
observació  directa  en  més  d'un  Annal.  Cal  considerar, 
doncs,  que  entre  els  dos  grups  majors  d'anotacions 
astronòmiques de la  Família Rivipullense,  els  Annals  de 
Marsella i  els  de  Ripoll  II,  hi  hagué  un  baix  nivell  de 
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transvasament  de  dades  astrològiques,  que  fins  i  tot  es 
detecta  en  la  poca  coincidència  (un  sol  cas)  en  les 
anotacions  suposadament  provinents  de  fonts  no 
cristianes.

...
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Apèndix A

Registre  i  comentaris  de  les  entrades  que  descriuen 
eclipsis als Annals de la Família Rivipullense. Les entrades 
són  copiades  de  l'edició  crítica  de  Cingolani,  “ELS 
ANNALS  DE  LA  FAMÍLIA  RIVIPULLENSE  I  LES 
GENEALOGIES  DE  PALLARS-RIBAGORÇA”  de  la 
col·lecció,  ”MONUMENTS D’HISTÒRIA DE LA CORONA 
D’ARAGÓ” n.3248.

Annals de Ripoll I, anys 27-1191 – 1 eclipsi

Entrada Comentari

Anno   DCCCCXXXX.   In 
ipso anno XIIII kalendas 
[augusti],   feria   VI, 
obscuratus   est   sol   et 
facta   est   nox   et 
aparuerunt   stellae,   et 
fuit   inter  horam I et  III, 
luna   XXVIIII.   Obiit 
Carolus rex.

L'entrada  descriu  un 
eclipse de Sol un 19 de 
juliol de l'any 940. El dia 
i  el  mes  són  correctes, 
però l'any hauria de ser 
el 939, un any abans

248 (Cingolani 2009)
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Annals  de  Ripoll  II,  anys  38  aC-1302  –  13 
eclipsis

Entrada Comentari

Era   CMLXXVI,   anno 
Domini   CMXXXVIII.   In 
isto anno XIIIIº kalendas 
augusti   feria   VIª 
obscuratus   est   sol,   et 
facta   est   nox   et 
aparuerunt   stelle.   Et 
Benedictus   VIIus  sedit 
annis IX mensis VI.

L'entrada  descriu  un 
eclipse de Sol un 19 de 
juliol de l'any 938. El dia 
i  el  mes  són  correctes, 
però l'any hauria de ser 
el  939,  un  anys  més 
tard.

Era   MCLVI,   anno 
Domini MCXVIII. In hoc 
anno   aparuit   luna 
mortua et [sanguinea].

L'entrada  descriu  un 
eclipsi total de lluna l'any 
1118. En aquest any, no 
es  registrà  cap  eclipse 
lunar  total  visible  des 
d'aquestes  terres.  L'any 
següent, el 1119, tots els 
eclipsis  llunars  són 
només  penombrals. 
Només  l'any  anterior, 
l'11  desembre  de  1117 
trobem  un  eclipsi  lunar 
total  i  visible,  o  bé  un 
altre  el  16  de  juny  de 
1117, total  també, si  bé 
de  menor  durada  en  la 
seva fase màxima.
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Entrada Comentari

Era   MCXCIX,   anno 
Domini MCLXI. Luna et 
obscurata   et   sanguinea 
visa   est,   IIº   idus 
februarii,   die   dominica, 
luna   XIIIª   circa 
gallicantum. 

Eclipsi  de  Lluna  del  12 
de frebrer de 1161. Any, 
mes i dia correctes.

Era   MCCVI,   anno 
Domini MCLXVIII. Luna 
obscurata   et   sanguinea 
visa   est,   XºIIIº   kalendas 
octobris,   feria   VIª,   luna 
XIIIª. 

Eclipsi  de  Lluna  del  19 
de  setembre  de  1168. 
Any, mes i dia correctes.

Era   MCCIX,   anno 
Domini   MCLXXI.   Hoc 
anno   Ugo 
archiepiscopus 
Tarrachonensis   gladio 
occisus   est.   Artallus 
episcopus   Elenensis. 
Luna oscurata.

Entrada  dubtosa.  L'any 
1170 n'hi ha haver un de 
penombral  el  3  de 
febrer;  l'any  1171,  dos 
de parcials, un el 23 de 
gener  I  l'altre  el  18  de 
juliol.  L'eclipsi  total  de 
Lluna  més  proper,  el 
trobem  el  13  de  gener 
del 1172.
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Entrada Comentari

Era   MCCXVI,   anno 
Domini   MCLXXVIII. 
Obiit   Guillelmus   Petri 
Ilardensis   episcopus   Ius. 
Idus   septembris,   feria 
IIII,   hora   VIª,   luna 
XXVIII,   eclipsim   solis 
aparuere et tenebre facte 
sunt   per   universam 
orbem   ita   ut   stelle 
aparuerunt.

Eclipsi  solar  del  13  de 
setembre de 1178.  Any, 
mes i dia correctes.

Era   MCCXVII,   anno 
Domini   MCLXXIX. 
Concilium   Alexandri 
papa Rome, MCXXXIIIbus 

episcoporum.   Luna 
aparuit   mortua,   et 
sanguinea visa est,  XIIII 
kalendas septembris, die 
dominica,   luna   XIIII, 
hora gallicantum.

Eclipsi  de  Lluna  del  19 
d'agost  de  1179.  Any, 
mes i dia correctes.

Era   MCCXXIX,   anno 
Domini   MCXCI.   Obiit 
Clementissimus   papa 
IIIus.   In hoc anno vigilia 
sancti   Iohannis   habet 
eclipsis,   aparuit   luna 
XXVII.

Eclipsi  solar  del  23  de 
juny de 1191. Any, mes i 
dia correctes.
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Entrada Comentari

Era   MCCXXXI,   anno 
Domini   MCXCIII.   Luna 
obscurata   et   omnino 
mortua   visa   est,   XV 
kalendas   iunii.   Obiit 
Poncius   Dertosensis 
episcopus   et   abbas 
Sancti Iohannis.

Eclipsi  de  Lluna  del  18 
de  maig  de  1193.  Any, 
mes i dia correctes.

Era   MCCXXXII,   anno 
Domini  MCXCIIII.  Obiit 
Berengarius 
Tarragonensis 
archiepiscopus   qui 
gladio  occisus est.  Luna 
ob[s]curata   et   omnino 
mortua visa est.

Entrada  incerta.  L'any 
1194  hi  va  haver  dos 
eclipsis  llunars  parcials, 
un el 7 de maig I  l'altre 
el  31  d'octubre.  L'any 
1195  tots  van  ser 
penombrals.  L'eclipsi 
total  de  Lluna  més 
proper  és  el  del  10  de 
novembre de 1193.

Era   MCCXXXIIII,   anno 
Domini   MCXCVI.   Hoc 
anno   luna   mortua 
aparuit,   et   sterelitas   et 
fame valida,   ita  ut  equi 
e[t] muli a vulgo carnem 
edebantur,   et   magna 
hominum   mortalitas 
fuit.   Obiit   Illedefonsus 
inclitus Aragonensis rex, 
et   comes   Barchinone   ac 
duc   Provincie,   filius 
Raymundi   Berengarii 
incliti   Barchinone 
comitis.

Entrada  incerta.  L'any 
1196  hi  va  haver  un 
eclipsi  de  lluna  paracial 
el  16  de  març.   L'any 
1195  tots  van  ser 
penombrals.  L'eclipsi 
total  de  Lluna  més 
proper  és  el  del  5  de 
març de 1197.
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Entrada Comentari

Era   MCCLXXVII,   anno 
Domini   MCCXXXIX.   III 
nonas   iunii,   feria   VIª, 
hora   VIª,   luna   XXªVIII, 
eclipsis   solis   aparuit,   et 
tenebre   facte   sunt   per 
universum orbem  ita  ut 
stelle aparuerunt.

Eclipsi  solar  del  3  de 
juny de 1239. Any, mes i 
dia correctes.

Era   MCCLXXIX,   anno 
Domini   MCCXLI.   Hoc 
anno   obiit   Gregorius 
papa   VIIIIus.   Obiit 
Berengarius   Barchinone 
episcopus.   Eodem   anno 
IIº   nonas   octubris,   die 
dominica, hora VIª, luna 
XXVIIª,   eclipsis   solis 
aparuit.

Eclipsi  solar  del  6 
d'octubre de 1241.  Any, 
mes i dia correctes.

Annals de Roda, anys 1-1205

Entrada Comentari

No tenen cap referència astronòmica o astrològica.

Annals de Tortosa II, anys 1097-1210 – 1 eclipsi

Entrada Comentari

Era   MªCCªXVI,   anno 
MºCLXXVIII,   idus 
septembris.   Sol   in 
tenebris conversus est. In 
mense iulio et rex Petrus 

Eclipsi  solar  del  13  de 
setembre de 1178.  Any, 
mes i dia correctes.
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Entrada Comentari

natus est.

Annals de Marsella, anys 539-1542 – 8 eclipsis

Entrada Comentari

Eodem   anno,   ...   anno 
incarnationis   Dominicę 
DCCCVIIII, indictione II, 
XVII kalendas augusti, II 
feria,   incipiente   hora 
quinta diei eclypsin solis 
apparuit luna XXVIIII.

Eclipsi  solar  del  16  de 
juliol de 809. Any, mes i 
dia correctes.

MCXVII.   In   isto   anno 
apparuit luna mortua.

Datació  incerta.  L'any 
1117  hi  hagueren  dos 
eclipsis llunars, un el 16 
de juny i l'altre el 11 de 
desembre.

MCLXXVIII. 
Tholonensis  urbs a rege 
Maiorice   debellata   et 
capta   est,   et   Ugo 
Gauzfridi   vicecomes 
Massiliensis   et   nepos 
eius et  multi  alii  captivi 
Maioricam   ducti   sunt. 
[10]   Eodem   anno   fuit 
eclipsis solis.

L'any  1178  tingué  un 
eclipsi  de  sol  visible,  el 
13 de setembre.

Anno   Dominice 
incarnationis 
MºCCºXXºIIº,  mense 
octobris,   die   XIº 
kalendas   novembris, 

Eclipsi  de  Lluna  del  22 
d'octubre de 1222.  Any, 
mes i dia correctes.
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Entrada Comentari

luna   XIIII,   fuit   eclipssis 
lune,  et   in  eodem  anno, 
XVI   kalendas   madii, 
similiter   fuit   eclipssis 
lune.

Anno   [MCC]XXV,   XVI 
kalendas  marcii,   luna 
XIII, fuit  eclipsin  lune et 
fuit quasi sanguinea.

Eclipsi  de  Lluna  del  14 
de  febrer de  1226.  Any 
equivocat en un d'excés. 
L'any 1225  només hi ha 
dos eclipsis parcials, un 
el  24  de  febrer,  que 
seria  les  VI  Kalendas 
Mars,  i  l'altre  el  19 
d'agost,  o XIV Kalendas 
septembrii.  L'any  1224, 
tots  els  eclipsis  visibles 
són només penombrals.

MCCXXXVIIII,   [III] 
nonas   iunii,   VI   feria, 
luna XXVIII, fuit eclipsis 
solis. 

Eclipsi  solar  del  3  de 
juny de 1239. Any, mes i 
dia correctes.

Anno   a   nativitate 
Domini 
MºCCCCºXXVIIIº,  et die 
iovis   de   vesperis   post 
solis   occasum,   inter 
horam   VI   et   septimam, 
prima   hora   noctis,   que 
fuit   dies   XXIII   mensis 
septembris   fuit   eclipsis 
lune   universalis,   et   fuit 
tota   nigra   quasi   non 
apparens.

Eclipsi  de  Lluna  del  23 
de  setembre  de  1428. 
Any, mes i dia correctes.
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Entrada Comentari

Anno   a   nativitate 
Domini   mllesimo 
CCCCºXXXIII,   et   die 
XVII   mensis   iunii,   fuit 
parva   ecplipsis   solis   in 
civitate   Massilie,   licet 
secundum   quosdam 
astrologos   dicta   eclipsis 
debuisset   esse   magna 
tamen non fuit verum.

Eclipsi  solar  del  17  de 
juny de 1433. Any, mes i 
dia correctes.

Obituari de Roda

Entrada Comentari

No conté cap referència astronòmica o astrològica.

Memoria Comitum et Episcoporum 
Ripacurcensium II

Entrada Comentari

No conté cap referència astronòmica o astrològica.
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Apèndix B

Resum total d'eclipsis consignats a la Família Rivipullense

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

809-VII-16 Solar
Mar-
sella

809-
VII-16

Eclypsin solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

939-VII-19 Solar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1 any 0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1 any 0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11
Lunar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1161-II-12 Lunar
Ripoll 

II
1161-
II-12

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0 anys 0 
mesos 0 dies

1168-IX-19 Lunar
Ripoll 

II
1168-
IX-19

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0 anys 0 
mesos 0 dies

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.
1171-
VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lunar
Ripoll 

II
1171 Luna oscurata -1 any
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Resum total d'eclipsis consignats a la Família Rivipullense

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

1178-IX-13 Solar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1178 Eclipsis solis 0 anys

Torto
sa II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0 anys 0 
mesos 0 dies

1179-
VIII-19

Lunar
Ripoll 

II
1179-
VIII-19

Luna aparuit 
mortua et 
sanguinea

0 anys 0 
mesos 0 dies

1191-VI-23 Solar
Ripoll 

II
1191-
VI-23

Habet eclipsis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1193-V-18 Lunar
Ripoll 

II
1193-
V-18

Luna 
obscurata et 

omnino mortua

0 anys 0 
mesos 0 dies

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lunar
Ripoll 

II
1194

Luna 
obscurata et 

omnino mortua
+1 any

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lunar
Ripoll 

II
1196 Luna mortua -1 any

1222-X-22 Lunar
Mar-
sella

1222-
X-22

Eclipssis lune
0 anys 0 
mesos 0 dies

1226-II-14 Lunar
Mar-
sella

1225-
II-14

Eclipsin lune et 
fuit quasi 

sanguinea

-1 any 0 
mesos 0 dies
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Resum total d'eclipsis consignats a la Família Rivipullense

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font Data 
Anna-
lística

Expressió Error

1239-VI-3 Solar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1241-X-6 Solar
Ripoll 

II
1241-
X-6

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1428-IX-23 Lunar
Mar-
sella

1428-
IX-23

Eclipsis lune 
universalis et 
fuit tota nigra 

quasi non 
apparens

0 anys 0 
mesos 0 dies

1433-VI-17 Solar
Mar-
sella

1433-
VI-17

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

18 eclipsis
23 

entra
des

7 errors
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Eclipsis a Ripoll I (1) 27 - 1191

Data 
Esdeve-
niment

Tip
.

Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

939-VII-19
So-
lar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est sol
+1  any  0 
mesos 0 dies

Eclipsis a Ripoll II (13) 38aC - 1302

Data 
Esdeve-
niment

Tip
.

Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

939-VII-19
So-
lar

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est sol
-1  any  0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lu-
nar

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1161-II-12
Lu-
nar

Ripoll 
II

1161-
II-12

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1168-IX-19
Lu-
nar

Ripoll 
II

1168-
IX-19

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.

1171-VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lu-
nar

Ripoll 
II

1171 Luna oscurata -1 any

1178-IX-13
So-
lar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1179-
VIII-19

Lu-
nar

Ripoll 
II

1179-
VIII-19

Luna aparuit 
mortua et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies
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Eclipsis a Ripoll II (13) 38aC - 1302

Data 
Esdeve-
niment

Tip
.

Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1191-VI-23
So-
lar

Ripoll 
II

1191-
VI-23

Habet eclipsis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1193-V-18
Lu-
nar

Ripoll 
II

1193-
V-18

Luna obscurata et 
omnino mortua

0  anys  0 
mesos 0 dies

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lu-
nar

Ripoll 
II

1194 Luna obscurata et 
omnino mortua +1 any

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lu-
nar

Ripoll 
II

1196 Luna mortua -1 any

1239-VI-3
So-
lar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1241-X-6
So-
lar

Ripoll 
II

1241-
X-6

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies
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Eclipsis a Marsella (8) 539 - 1542

Data 
Esdeve-
niment

Tip.
Fon

t

Data 
Anna-
lística

Expressió Error

809-VII-16
So-
lar

Mar-
sella

809-
VII-16

Eclypsin solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lu-
nar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

1178-IX-13
So-
lar

Mar-
sella

1178 Eclipsis solis 0 anys

1222-X-22
Lu-
nar

Mar-
sella

1222-
X-22

Eclipssis lune
0  anys  0 
mesos 0 dies

1226-II-14
Lu-
nar

Mar-
sella

1225-
II-14

Eclipsin lune et fuit 
quasi sanguinea

-1  any  0 
mesos 0 dies

1239-VI-3
So-
lar

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1428-IX-23
Lu-
nar

Mar-
sella

1428-
IX-23

Eclipsis lune 
universalis et fuit 
tota nigra quasi 
non apparens

0  anys  0 
mesos 0 dies

1433-VI-17
So-
lar

Mar-
sella

1433-
VI-17

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

Eclipsis a Tortosa II (1) 1097 - 1210

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1178-IX-13
So-
lar

Torto
sa II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0  anys  0 
mesos 0 dies
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Eclipsis solars

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

809-VII-16 Solar
Mar-
sella

809-
VII-16

Eclypsin solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

939-VII-19 Solar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1 any 0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1 any 0 
mesos 0 dies

1178-IX-13 Solar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1178 Eclipsis solis 0 anys

Tortos
a II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0 anys 0 
mesos 0 dies

1191-VI-23 Solar
Ripoll 

II
1191-
VI-23

Habet eclipsis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1239-VI-3 Solar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1241-X-6 Solar
Ripoll 

II
1241-
X-6

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

1433-
VI-17

Solar
Mar-
sella

1433-
VI-17

Eclipsis solis
0 anys 0 
mesos 0 dies

7 eclipsis
11 

entra
des

2 errors
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Eclipsis lunars

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lu-
nar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1161-II-12
Lu-
nar

Ripoll 
II

1161-
II-12

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1168-IX-19
Lu-
nar

Ripoll 
II

1168-
IX-19

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.

1171-VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lu-
nar

Ripoll 
II

1171 Luna oscurata -1 any

1179-
VIII-19

Lu-
nar

Ripoll 
II

1179-
VIII-19

Luna aparuit 
mortua et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1193-V-18
Lu-
nar

Ripoll 
II

1193-
V-18

Luna obscurata et 
omnino mortua

0  anys  0 
mesos 0 dies

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lu-
nar

Ripoll 
II

1194 Luna obscurata et 
omnino mortua +1 any
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Eclipsis lunars

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lu-
nar

Ripoll 
II

1196 Luna mortua -1 any

1222-X-22
Lu-
nar

Mar-
sella

1222-
X-22

Eclipssis lune
0  anys  0 
mesos 0 dies

1226-II-14
Lu-
nar

Mar-
sella

1225-
II-14

Eclipsin lune et 
fuit quasi 

sanguinea

-1  any  0 
mesos 0 dies

1428-IX-23
Lu-
nar

Mar-
sella

1428-
IX-23

Eclipsis lune 
universalis et fuit 
tota nigra quasi 
non apparens

0  anys  0 
mesos 0 dies

11 eclipsis
12 

entra
des

5 errors
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Eclipsis datats només amb any a Marsella

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lun
ar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

1178-IX-13
Sol
ar

Mar-
sella

1178 Eclipsis solis 0 anys

2 eclipsis 0 errors

Eclipsis datats només amb any a Ripoll II

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lun
ar

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.

1171-VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lun
ar

Ripoll 
II

1171 Luna oscurata -1 any

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lun
ar

Ripoll 
II

1194 Luna obscurata et 
omnino mortua +1 any
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Eclipsis datats només amb any a Ripoll II

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lun
ar

Ripoll 
II

1196 Luna mortua -1 any

4 eclipsis 4 errors

Eclipsis datats amb any, mes i dia

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

809-VII-16
Sol
ar

Mar-
sella

809-
VII-16

Eclypsin solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

939-VII-19
Sol
ar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1  any  0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1  any  0 
mesos 0 dies

1161-II-12
Lun
ar

Ripoll 
II

1161-
II-12

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1168-IX-19
Lun
ar

Ripoll 
II

1168-
IX-19

Luna est 
obscurata et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies

1178-IX-13
Sol
ar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

Torto
sa II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0  anys  0 
mesos 0 dies

1179-
VIII-19

Lun
ar

Ripoll 
II

1179-
VIII-19

Luna aparuit 
mortua et 
sanguinea

0  anys  0 
mesos 0 dies
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Eclipsis datats amb any, mes i dia

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

1191-VI-23
Sol
ar

Ripoll 
II

1191-
VI-23

Habet eclipsis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1193-V-18
Lun
ar

Ripoll 
II

1193-
V-18

Luna obscurata et 
omnino mortua

0  anys  0 
mesos 0 dies

1222-X-22
Lun
ar

Mar-
sella

1222-
X-22

Eclipssis lune
0  anys  0 
mesos 0 dies

1226-II-14
Lun
ar

Mar-
sella

1225-
II-14

Eclipsin lune et 
fuit quasi 

sanguinea

-1  any  0 
mesos 0 dies

1239-VI-3
Sol
ar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1241-X-6
Sol
ar

Ripoll 
II

1241-
X-6

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

1428-IX-23
Lun
ar

Mar-
sella

1428-
IX-23

Eclipsis lune 
universalis et fuit 
tota nigra quasi 
non apparens

0  anys  0 
mesos 0 dies

1433-VI-17
Sol
ar

Mar-
sella

1433-
VI-17

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

14 eclipsis
17 

entra
des

3 errors
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Eclipsis amb errors de datació

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

939-VII-19 Solar

Ripoll I
940-

VII-19
Obscuratus 

est sol
+1  any  0 
mesos 0 dies

Ripoll II
938-

VII-19
Obscuratus 

est sol
-1  any  0 
mesos 0 dies

1117-VI-16 
o

1117-XII-11
Lunar Ripoll II 1118 Luna mortua -1 any

1170-II-3 
Penum.

1171-I-23 
Parc.

1171-VII-18 
Parc.

1172-I-13 
Total

Lunar Ripoll II 1171 Luna 
oscurata -1 any

1193-XI-10 
Total

1194-V-7 
Parc.

1194-X-31 
Parc.
1195 

Penum.

Lunar Ripoll II 1194

Luna 
obscurata et 

omnino 
mortua

+1 any

1195 
Penum.

1196-III-16 
Penum.

1197-III-5 
Total

Lunar Ripoll II 1196 Luna mortua -1 any

1226-II-14 Lunar
Mar-
sella

1225-
II-14

Eclipsin lune 
et fuit quasi 
sanguinea

-1  any  0 
mesos 0 dies

6 eclipsis 7 
entrad.

7 errors
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Eclipsis consignats en més d'un Annal

Data 
Esdeve-
niment

Tip. Font
Data 

Anna-
lística

Expressió Error

939-VII-19
Sol
ar

Ripoll 
I

940-
VII-19

Obscuratus est 
sol

+1  any  0 
mesos 0 dies

Ripoll 
II

938-
VII-19

Obscuratus est 
sol

-1  any  0 
mesos 0 dies

1117-VI-16
o

1117-XII-11

Lun
ar

Mar-
sella

1117 Luna mortua 0  anys

Ripoll 
II

1118 Luna mortua -1 any

1178-IX-13
Sol
ar

Ripoll 
II

1178-
IX-13

Eclipsim solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

Mars
ella

1178 Eclipsis solis 0 anys

Torto
sa II

1178-
IX-13

Sol in tenebris 
conversus est

0  anys  0 
mesos 0 dies

1239-VI-3
Sol
ar

Ripoll 
II

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

Mar-
sella

1239-
VI-3

Eclipsis solis
0  anys  0 
mesos 0 dies

4 eclipsis
9 

entra
des

3 errors
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