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ABSTRACT 
Since the great contribution of Rubió i Lluch to the history of medieval cul- 
ture in Catalonia, a big number of studies on late medieval period rela- 
ted with the book has been made by some researchers as J.  Mas, J. Rius i 
Serra, J. Rubió i Balaguer, J. M. Madurell i Marimon, LI. Batlle i Prats 
and muny others. The author does a review of these studies main contri- 
butions and justify the need to elaborate a Corpus Bibliothecarum Medii 
Aevii Cataloniae. 

El perqui? d'un estudi sobre el llibre a Xa Catalunya baix-medieval 

Són moltes les aportacions que pot oferir el coneixement dels cathíegs 
de biblioteques medievals. Poden indicar-nos els recursos intel.lectuals 
existents en un lloc i en una &poca determinats, les classes de lectors i els 
seus interessos, els termini ante quem o la data aproximada de composició 
dels textos -fins i tot d'exemplars concrets- que s'hi esmenten, l'auge de de- 
terminats moviments, com l'humanisme, el preu dels llibres, els títols d'o- 
bres en llengua catalana o llatina ara no conegudes, indicacions d'obres ig- 
norades d'autors ja coneguts, l'enriquiment de la nbmina d'escriptors i de 
traductors (no s'ha d'oblidar que les traduc;cions van ser també un important 
element de fixació de la llengua, juntament amb la creació original) i un llarg 
etc&teral. 

' Abans de res, m'agradaria deixar constancia que aquest estudi s'ha desenvolupat gracies ais 
beneficis &una beca de FP1 de la Universitat Autbnoma de Barcelona. Agraeixo al professor 
Dr. J. Alturo la revisió de l'original i els seus suggeriments per millorar-10. 

A. DEROLEZ, Les catalogues de bibliothdques, Typologie des Sources du Moyen Age Occi- 
dental, L. Genicot, Turnhout, 1979, fasc. 31, esp. pp. 66-71. En aquesta exposició podem tro- 
bar aquestes possibilitats en detall, a més d'una bibliografia basica, precisions sobre I'evolució 
dels catllegs ai llarg de I'edat mitjana i un estudi dels problemes crítics que planteja el seu Ús. 



Des del final del segle XIX s'aprecia un interbs creixent en molts pa'isos 
d'Europa per recollir i editar els vells cathlegs de biblioteques. Espanya es 
va beneficiar d'aquest corrent gracies a l'obra Handschriftenschatze Spa- 
niens, de l'austríac Rudolf ~ e e r ~ .  Aquesta admirable i encara indispensable 
obra ressenyava en 616 apartats, organitzats topogrhficament, totes les bi- 
blioteques antigues i modernes de qui: Beer tenia notícia, recollia quasi tota 
la documentació anterior i donava un resum sumari del seu contingut; de les 
biblioteques antigues publica extensos extractes dels inventaris. Malaura- 
dament, aquest esfors no va tenir continultat en l ' hb i t  espanyol. Mentre que 
en altres pdisos es publicaren importantissimes edicions col.lectives de cath- 
legs antics3, a Espanya no va haver-hi res de semblant. Aixb no vol dir, com 
veurem en aquest estudi, que no s'estudiessin els catdegs medievals catalans 
i espanyols. De fet, hi ha una aflubncia d'edicions parcials i completes d'in- 
ventaris de biblioteques medievals i, a una escala menor, d'estudis sobre 
aquestes biblioteques. El problema és que tota aquesta obra quedava essen- 
cialment fragmentada, sense el consegüent estudi que articulés tot el que s'ha 
fet i que elaborés una síntesi sobre aquesta base. No és un desig nou: un dels 
estudiosos destacats de la histbria del llibre a Catalunya, Jordi Rubió i Ba- 
laguer, ja va expressar el 19554 la convenibncia de reunir un corpus d'antics 
inventaris de biblioteques. La seva publicació alllada té poca efichcia i 
obliga a multiplicar la tasca d'identificació de llibres i d'autors; tot i que es- 
bossava un programa d'investigació sobre la cultura del segle xv, creiem que 
les paraules de Rubió defineixen el que s'ha fet i el que s'hauria de fer per a 
la realització, algun dia, d'una histbria completa de la cultura a Catalunya: 
sense l'existbncia prbvia d'aquest corpus, instrument de treball imprescin- 
dible, aquest projecte és impossible de dur a terme. 

Dels estudis i les edicions fetes fins ara, se'n pot treure una primera con- 
clusió: tenim moltissima informació sobre les biblioteques de l'anomenada 
Corona d'Aragó davant la relativa escassetat pel que fa a la Corona de Cas- 
tella. En part, aixb és conseqübncia del primerenc establiment dels arxius 
notarials a Catalunya -font inesgotable d'aportacions libriuies-; perb també 
és degut al fet que, a Catalunya especialment, hi ha hagut una sbrie constant 
de professors, d'arxivers i d'erudits locals que s'han dedicat pacientment i 
afectuosament a desenterrar aquests antics documents, activitat que no ha 
trobat un paral.lelisme a Castella. Cal esmentar noms com els Bofarull, els 

Aquesta obra, publicada entre 1891 i 1894 en una publicació alemanya, va ser reimpresa 
I'any 1894 a Viena. 

Exemples com la monumental Mittelalterliche Bibliothekskataloge Osterreichs, Akademie 
der Wissenschaften, Viena, 1915-1971,5 vols., o Mittelalterliche Bibliothekskataloge Deutsch- 
lands und der Schweiz, Bayerische Akademie der Wissenschaften, Munic, 1918-1979,4 vols. 

<<Sobre la cultura en la Corona de Aragón en el siglo xvn, dins Actas del IV Congreso de 
Historia de la Corona de Aragón, Ponencias 7, Palma de Mallorca, 1955, p. 13. 



Rubió (Antoni i Jordi), Josep Maria Madurell i Marimon, Josep Mas, Ga- 
briel Llabrés, Pere Pujol i Tubau, Josep Rius i Serra, Josep Gudiol, J. E. 
Martínez Ferrando, Ramon d'Alós, Pascual Galindo, Manuel Seirano i Sanz, 
Joaquim Miret i Sans, Joan Segura i Valls, Ricard Carreres i Valls, Lluís 
Batlle i Prats, Eduard Junyent, Manuel Betí, Josep Sanchís i Sivera, Gabriel 
Llompart, Tomas i Estanislau K. Aguiló, i altres, sense comptar els erudits 
estrangers que també han fet aportacions valuoses, com Jacques Monfrin, 
Jocelyn N. Hillgarth i A. Maier. En aquest estudi tractarem amb més pro- 
funditat aquelles figures que creiem indispensables per a la hipotktica ela- 
boració d'un Corpus Bibliothecarum Medii Aevii Cataloniae, referit a la 
baixa edat mitjana5. 

Cronologia dels estudis sobre la histbria del llibre a Catalunya 

Entre els erudits esmentats, voldríem remarcar l'aportació destacada 
d'alguns d'ells per la qualitat i continuació ininterrompuda dels seus treballs 
en relació amb la histbria del llibre a la Catalunya baix-medieval. 

Cal parlar, primer, de Josep Coroleu i Inglada, de Josep Mas i de Josep 
Rius i Serra. Pel que fa al primer, ja des d'un primerenc article publicat el 
187@ ofereix dades sobre la petita biblioteca del rei Pere de Portugal7, pos- 
sei'dor, entre altres obres, d'un Tito Livio i d'uns llibres intitulats Ethica de 
Aristotil, Tulli de Oficiis e de Viris Zllustribus de l'any 1464. Un inventari 
de la capella de Jaume I (1258?) ens transmet la notícia d'un Missale i d'un 

Des d'aquest moment faig constar que, per a aquest status quaestionis, no ens estendrem 
gaire en els estudis que puguin referir-se a la biblioteca dels reis o nobles catalans, com també 
a personatges cblebres del món de la cultura baix-medieval estudiats a través de les seves lec- 
tures i que diposen d'una implia bibliografia (per exemple, Arnau de Vilanova o Francesc Ei- 
ximenis). Nosaltres intentarem cenyir-nos a un grup social més heterogeni, com era la burge- 
sia de l'bpoca. Inevitablement, van ser aquells qui des d'un primer moment van atreure l'atenció 
dels estudiosos -molts dels quals són representats aquí. 

((El Condestable de Portugal, rey intruso de Cataluñaw, Revista de Gerona, I1 (1878), 
pp. 410-420,449-458.500-509. 

Aprofitant els materials donats sumiriament per COROLEU, J. E. MART~NEZ FERRANDO en 
féu ús per donar detalls més complets i exhaustius sobre tot all6 relacionat amb el condestable 
Pere de Portugal: a Pere de Portugal, "rei dels catalans", vist a través dels registres de la seva 
cancelleria, Barcelona 1936, pp. 164-170,239-240, doni 21 referhcies a llibres (1464-1466), 
i a Tragedia del insigne condestable don Pedro de Portugal, Madrid, 1942, pp. 229-234, en 
proporcioni 36 referbncies per al mateix període. Tot i ser una biblioteca particular, no espe- 
cialitzada, hi trobem tot tipus de matkries. Del mateix MART~NEZ FERRANDO tenim altres tre- 
balls que donen importants referbncies per al nostre treball, per bé que centrats en el regnat de 
Jaume LI: Jaime II de Aragdn: su vida familiar, Barcelona, 1948, 2 vols., amb sis mencions 
librbies, i (<La cárnara real en el reinado de Jaime iI (1291-1327). Relaciones de entradas y sa- 
lidas de objetos artísticosn, Anales y Boletín de 10s Museos de Arte de Barcelona (ABMAB), 
11 (1953), p. DL-XM, 1-230, amb 42 esments. 



0J3ciarium8 i, finalment, la correspondbncia familiar al segle x1v9 també ens 
dóna una gran quantitat de dades per al nostre estudi: les cartes reials con- 
servades als registres de Cancelleria permeten observar l'interbs biblibfil de 
monarques com Pere el Cerimoniós o Joan I ;  malauradament, perb, no hem 
conservat epístoles de particulars en un nombre suficient per fer un estudi 
comparable al realitzat per Coroleu en aquests dos regnats. Així, tenim re- 
ferbncies de llibres des del 137 l (amb un Paulo Orosio) fins al 1394 (Lo 
Porgatori de Sent Patrici). 

Creiem que va ser l'insigne i prolífic Josep Mas'O (1860-1942), amb els 
seus estudis monografics sobre bibliologia, qui va donar un nou impuls a la 
histbria del llibre a Catalunya (ja abans, l'obra de Rubió i Lluch, que veu- 
rem hmpliament després, va fer altre tant). Recull interessantíssiml' de no- 
tes relatives a compres i deixes de llibres a distintes esglésies i persones, 
totes tretes del nostre arxiu catedralici, permet conbixer aspectes referents 
a la biblioteca de la Seu. Així, veiem com la nota més antiga és de l'any 1016 
-per la qual, el febrer d'aquest any, el bisbe Deodat permuta unes cases per 
copiar uns Decretalia Pont$cum- i no pas la del 1046 donada per Beer 
(op. cit., p. 65, on el bisbe Guislabert ven un casal a canvi de libros duos ob- 
timos Gramatice artis, unus qui vocatur Priscianus maior et alter qui 
vocatur Construcciones Prisciani Gramatice artis)12, que era considerada 
fins aleshores la més vella noticia conservada de l'existbncia d'aquella lli- 
breria. Dades sobre el preu dels llibres (les notes anteriors al segle XII són 
relativament abundants i permeten observar, ultra la permuta del 1046 ja 

~Colección de documentos catalanes históricos y hasta hoy iniditos,, Revista de Ciencias 
Históricas, 5 (1887), pp. 367-378,405-418. 

Documents historichs catalans del sigle XIV: colecció de cartas familiars correspondents 
als regnats de Pere del Punyalet y Johan I,  Barcelona, 1889, amb vint mencions pel periode 
1350-1394. 

'O Erudit autodidacte, des de molt jove es dedica a la recerca histbrico-arxivística als fons 
dels arxius Diocesi, de la Corona &Aragó, i Histbric de la Ciutat. L'importantissim Notes histh- 
riques del Bisbat de Barcelona, Barcelona, 1906-1921, 13 volums, també conté breus mencions 
de llibres esparses: vegeu, per exemple, II (1907): p. 114; 111 (1909): pp. 37-38; X (1914): 
p. 12; XIII (1921): p. 231; mencions d'un arc cronolbgic molt ample: anys 931-1500. 

I '  ({Notes documentals de llibres antichs a Catalunya,), Boletín de la Real Academia de Bue- 
nas Letras de Barcelona (BRABLB), 8 (1915-1916), pp. 155-167,238-251,330-345,400-406, 
444-463. L'any abans ja s'havia publicat un altre treball seu, (<Notes sobre antichs illuminadors 
a Catalunyan, ibíd., 7 (1913-1914), pp. 280-284, on recollia vuit esments entre el 1391 i el 
1500. 

l2 Ambdues escriptures es poden veure a I'obra de S .  PUIG I PUIG, Episcopologio de la Sede 
Barcinonense, Barcelona, 1929, pp. 374-375,385-386. J. E. MARTÍNEZ FERRANDO dedica al do- 
cument del bisbe Guislabert un breu article: ((Un contrato excepcional en la Barcelona del si- 
glo XID, Barcelona. Divulgación Histórica (BDH), III (1947), pp. 134-138. Tot i que en aquest 
treball puguem donar esments libraris alto-medievals, hem de recordar que aquest no és el nos- 
tre objectiu. L'estudi d'aquella Bpoca mereixeria un tractament distint del que hem donat en 
aquestes línies. 



assenyalada, el canvi d'un llibre -ips0 libro, no especificat- per una vaca 
amb la seva vedella l'any 998; com veiem, tots dos canvis es van fer en espB 
cie), les matbries i llengües dels llibres, contractes de copistes, llibreters i 
il.luminadors, enquadernadors, etc. Una altra pega important d'aquest treball 
és l'inventari dels llibres de la Seu de IBarcelona, fet el 1421, amb motiu 
d'una visita pastoral, el més antic dels conservats, on es detalla la seva ubi- 
cació: així, anotem com el famós cartulari de la Catedral (els quatre volums 
dels Libri Antiquitatum) romana custodiat a la sagristia; no hi figura un sol 
llibre en catalh i hi manquen també els textos clhssics i els llibres d'arts: tots 
són llibres estretament relacionats amb l'ofici diví. 

Dels estudis de J. Rius i Serra (1891-1966) relacionats amb la histbria 
del llibre, hem de prescindir en el nostre treball dels referits a Castella13 i a 
l'bpoca alto-medieval de Catalunya14. Sobre la seva primera aportació amb 
esments libraris baix-medievals, clarament inspirada per l'obra del gran 
mestre de medievalistes Rubió i Lluch15, en parlem en phgines següents. Un 
dels pocs inventaris libraris tarragonins conservats va perthyer a l'arque- 
bisbe d'aquesta ciutat Arnau Ces~omes'~: el 1346, uns noranta volums, de 
temhtica variadíssima, constitu'ien la seva biblioteca. 

Sense deixar aquesta temhtica, Rius dedica un treball17 a les bibliote- 
ques que es trobaven als inventaris dels béns &Antoni de Colell (bisbe de 
Mallorca, 1363), Pere de Luna (bisbe &Urgell, 1370), Bartomeu de Virgili 
(patriarca de Jerusalem, 1400), Bartomeu Peyró (bisbe &Elna, 1408) i 
G. Fernández de Heredia (bisbe de Saragossa, 1412), amb un bon grapat de 
dades interessants per al nostre treball, tot i que algunes depassen els límits 
espacials definits. 

l 3  <Subsidios para la historia de nuestra culturas, Archivo Español de Arte y Arqueologia, 5 
(1929), pp. 87-106.247-273, amb 24 esments de biblioteques entre el 796 i el 1473; uBiblio- 
tecas medievales espaiiolas)), Revista Eclesiástica, 2 (1930), pp. 318-326, dóna els inventaris 
de tres biblioteques castellanes entre el 1364 i el 1:370, dues d'elles dels bisbes de Segovia i de 
Lisboa; <<Un full visigbtic del segle IX*, Analecta Sacra Tarraconensia (AST), 12 (també a 
l'Homenatge a Antoni Rubió i Lluch, 11, Barcelona, 1936), pp. 441-50, amb un inventari de 22 
volums de Sigüenza de I'any 1242; i, finalment, i'dnventario de 10s manuscritos de la Catedral 
de Sigüenza,,, Hispania Sacra (HS), 3 (1950), pp. 431-465, amb quatre esments de llibres de 
1190 ca-1339. 

l4 <<Cartes antigues de Sant Martí Sacostan, AST, 4 (1928), pp. 343-394. Conté tres re- 
ferkncies a llibres d'aquesta vila gironina datats entre el 1064 i el 1152, i els poquíssims esments 
-ue donen una idea del treball en va que es pot fer en buidar un cartulari alto-medieval per 
buscar aquestes referkncies-, trobats a l'obra més coneguda de I'autor, el Cartulario de Sant 
Cugat del Vallés, Barcelona, 1945-1947, 3 vols.: I (1945): p. 158, iI (1946): p. 248. Les bi- 
blioteques del Besbs (986) i 01krdola (1045), cadascuna amb cinc volums, només contenen Ili- 
bres litúrgics. 

l5 Vegeu la nota 24. 
l6 &'inventari dels béns d'Arnau Cescomes, Arquebisbe de Tarragona,, Estudis Universi- 

taris Catalans (EUC), 15 (1930), pp. 231-249. 
l 7  <Inventaris episcopalsn, ibíd., 17 (1932), pp. 221-233. 



Si a ell devem dades de la histbria librh-ia a Tarragona, el mateix podem 
dir pel que fa a la ciutat de ~ l e i d a ' ~ :  els llibres inventariats el 1339 a Ferrer 

bisbe de Lleida, permeten observar una petita biblioteca particu- 
lar amb obres de cikncia, dret (com a reflex de la seva formació de jurista, 
trobem present el dret canbnic i el dret romh, amb unes Institutiones, a més 
del dret propi, representat pels Usatges) i hagiografia. 

Un últim article de Rius i Serraz0, resultat de les seves recerques a 1'Ar- 
xiu Vatica (com gran part dels que hem extractat aquí) presenta vuit docu- 
ments que contenen mencions librhries compreses entre els anys 1321 i 
1423; entre ells, n'hi ha un referit a l'inventari de béns de Dalmau de Pon- 
tons -procedent de 1'Arxiu de la catedral barcelonina i ali5 a aquesta mis- 
cel.lhnia. 

La histbria de la cultura medieval a Catalunya i el treball 
de Rubió i Lluch 

No es pot parlar de la histbria del llibre i de les biblioteques al nostre 
país sense esmentar el gran fundador dels estudis sobre histbria de la cultura, 
que no és altre que, com tots els lectors ja deuen haver suposat, el profes- 
sor, historiador i home de lletres Antoni Rubió i Lluch (1856-1937). La seva 
obra, única en molts aspectes, que tingué un gran ressb dins i fora de Cata- 
lunya, no ha perdut encara la seva vigkncia: Documents per l'histdria de la 
cultura catalana mig-eval, publicada en 2 volums (1908 i 1921). Deixeble 
de Milh i Fontanals, hereu intel.lectual seu a la ckedra de Barcelona, el 1904 
inicia la seva docbncia de literatura catalana als cursos anomenats Estudis 
Universitaris Catalans (EUC), inesgotable pedrera de bona part dels millors 
historiadors medievalistes posteriors. Com ja és sabut, dues grans línies 
d'estudi ocuparen la major part de la seva activitat: la dominació catalana a 
Grbcia (per a la qual dedica diverses publicacions i el seu conegut Diplo- 
matari de 1'Orient catald (1301-1409), obra pbstuma apareguda el 1947) i 
la literatura catalana medieval. Defensa sempre que, paral.lelament a la 
investigació bibliogrhfica i a l'obra crítica, s'havia de fer recerca arxivística, 
la qual cosa proporcionaria també una valuosa documentació per a la histb- 
ria de la literatura i la cultura catalanes. Des de la seva docbncia als 
EUC, com ja hem dit abans, fomenta en els seus deixebles l'interks per 
aquesta mena de recerques i formi una escola que forní notables col.labo- 

l 8  Tot i ser seu del primer Estudi General a Catalunya, no disposem de cap treball d'histb- 
ria del llibre comparable als que s'han fet per a Barcelona i Girona, com veurem més endavant. 

l9 <La colectoria de Almaraz Cabrespi con el inventario de 10s bienes del obispo Ferrer Co- 
lom (1334-1340)~, AST, 15 (1942), p. 361-396: esp. p. 371. 

20 aMiscelánea vaticanan, ibíd., 22 (1949), pp. 179-202. 



radors a l'Institut &Estudis Catalans -alguns dels quals són tractats breument 
en pagines següents-. Aquesta és la sblida base del seu monumental estudi. 

En una publicació del segle passat, amb motiu de l'homenatge a Me- 
néndez y Pelayo21, aquest autor cita en el breu apbndix documental esments 
de llibres relacionats, tots, amb una figura que qualifica de cepredecesor de 
10s grandes Mecenas del Renacimiento clásico, un émulo de 10s Bercheure 
y Colluccio Sallutato, si no por sus propios trabajos, por 10s que inspiró, 
compiló o mandó traducir>>: el gran mestre de Rodes, Juan Fernández de 
Heredia, propietari també d'una biblioteca desitjada tant per reis com per hu- 
manistes. Una carta de Joan I a aquest mestre aragonbs datada el 1383 
recull la queixa del rei perqub un exemplar del dibro clamado Juseffus, De 
bel10 judayco>>, que aquell li havia enviat, era incomplet. Més tard, en una 
altra epístola (1384), on demana aus de falconeria i gossos de caGa -no obli- 
dem que aquest rei és conegut amb l'epítet d'el Ca~ador- també recull la pe- 
tició d'un cclibro Trogo Pompeo e de 10s que vos translada el dit0 philosoffo 
o translado de aquellos>> (un traductor-copista estava fent aquesta tasca per 
compte del gran mestre de Rodes). Finalment, la carta de condol de Joan I 
a algun prior de l'orde de Rodes pel traspas del gran mestre Fernández de 
Heredia (1396), reclamant cdibros ... titulatum Plutarcum, Cronicam mag- 
nam Ispaniae et Cronicam Grecie et quendam alium librum vocatum dels 
emperadors>>, demostra, un cop més, l'estirna que aquell rei sentia per les se- 
ves traduccions i encimecs. 

Un segon article, aquest amb el comentari de Lluís Nicolau d ' o l ~ e r ~ ~ ,  
recull noves dades sobre els interessos dels reis catalans per les obres es- 
crites: així, per exemple, Jaume 11, el 1308, demana al conegut Arnau de Vi- 
lanova ccopus predictum seu Speculum Medicine ... pro conservatione nostre 
salutisw, i, més tard, el 1333, Alfons I11 ordena al pintor Ferrer Bassa que 
il.lustri ccquendam librum, in quo sunt scripti Usatici Barchinone, et con- 
suetudines Cathalonie>>. 

Com a complement provatori de l'autenticitat de la crbnica del rei 
Jaume I, Rubió edita els testimonis i documents que en el segle XIV donen 
fe, d'una manera o d'una altra, de l'existbncia d'aquell llibre i la seva difu- 
siÓZ3. Per aixb, aporta cinc esments que comprenen des de l'any 1313 (on 
el rei Jaume I1 comunica al seu cosí, el rei S a n ~  de Majorca, que ha orde- 
nat fer la cbpia que ell demana del Librum actuum felicis recordationis Re- 

2' A. RUBIO I LLUCH, ((La lengua y la cultura catalanas en Grecia en el siglo Xiva, Homenaje 
a Menéndez y Pelayo en el año vigésimo de suprofesorado, Madrid, 1899, vol. I: pp. 95-120. 

22 A. Rus16 I LLUCH i L1. NICOLAU D'OLWER, (Cartes literkries del segle XN,,, EUC, 1 
(1907), pp. 40-42. En aquest breu article ja es parla d'una ((Coleccib (en premsa) de documents 
del XIV sigle referents a la nostra cultura literaris),, que sembla la monumental obra de Rus16 
I LLUCH, Documentsper l'historia ..., apareguda i'any següent. 

23 aLa Crbnica del Rey en Jaume en el XIV segle,, ibid., 1 (1907), pp. 349-357. 



gis Jacobis) fins al 1371 (on, explícitament -com es veu per l'incipit trans- 
crit- hi ha la referbncia al Libre dels Feyts que ens ha pervingut). 

L'indispensable, encara avui, Documents per lfhist&ria de la cultura 
catalana migeval24, abraqa la histbria de la cultura catalana des de la da- 
rreria del segle XIII (amb el regnat de Jaume I) fins al comenqament del se- 
gle xv, en qub s'extingeix la dinastia catalana, i comprbn els regnats &Al- 
fons 11, Jaume 11, Alfons 111, Pere 111, Joan I i Martí lfHumb Per determinar 
la seva extensió es va prendre com a punt de partida l'aparició del fet lite- 
rari en llengua vulgar, encara que no es van deixar de banda altres aspectes 
culturals importantsper se. Així, la bibliografia catalha no es presenta, en 
rigor, en els registres de l'Arxiu de la Corona &Aragó (ACA) fins a la da- 
rreria del segle XIII: la primera dada important que registra en aquest ordre 
de la producció és la traducció catalana de la Biblia feta per Jaume de Mont- 
ju'ic per enckec  &Alfons I1 el 128725. Com l'autor mateix indica, les dues 
grans bases per a la confecció del seu diplomatari són la bibliografia ja pu- 
blicada i el treball d'arxiu. Molts altres autors --que seria prolix d'enume- 
rar ara- van publicar documents amb esments libraris, perd molt sovint 
aquestes dades, per la seva dispersió o per la restringida difusió de la pu- 
blicació, romanen encara en l'oblit per part dels estudiosos; per aixb, alguns 
dels documents aquí reprodu'its no són inbdits. En tot cas, a l'hora de reco- 
llir-los, les transcripcions han estat compulsades amb els originals, i s'han 
omplert buits i esmenat errades. Perb aixb no resta valor a la gran tasca d'ar- 
xiu portada a terme per Rubió i els seus importants col.laboradors, dels quals 
parlaré més endavant. Tres anys els van permetre un buidat sistematic dels 
registres i de milers de cartes reials, conservats a l'ACA, del període cro- 
no¡bgic ja esmentat: uns dos mil registres des del final del segle xIIr fins al 
principi del segle xv. Com l'autor reconeix, aquesta tasca feixuga, superior 
a l'esforq individual, va ser possible grhcies a la col~laboració d'un entusiasta 
i emprenedor grup d'estudiants de la seva classe de literatura catalana dels 

24 Creiem que cap ressenya d'aquest estudi no pot superar la feta per un dels seus col.labo- 
radors més estrets, el seu fill Jordi R U B I ~ I  BALAGUER, publicada al Butlletíde la Biblioteca de 
Catalunya (BBC), VI (1920-1922). al qual remeten per la seva exposició didactica sobre as- 
pectes com els llibreters, els copistes i il.luminadors o el preu dels llibres, tots ells elements pre- 
sents en aquesta abundosa i sorprenent informació documental: bbviament, els esments libra- 
ris més interessants surten en aquesta ressenya. 

25 6s el doc. IV del Diplomatari, vol. I, pp. 6-7. Datat el 25 de desembre de 1287, va ser do- 
nat a conkixer per F. CARRERAS I CANDI, <Primera traducció catalana de la Biblia (segle x~n)n, 
Revista de Bibliografia Catalana, 4 (1904), pp. 48-58, anticipava en més de mig segle les dades 
que sobre la seva existkncia es tenien fins aleshores. Després d'aquest estudi primerenc, altres han 
aprofitat el testimoni: per posar només uns exemples, sense Bnim d'exhaustivitat, podríem 
esmentar P. BOHIGAS, <<La Bíblia a Catalunya>, II Congrés Litúrgic de Montserrat, 11, Montserrat, 
1967, pp. 125-140; J. PERARNAU,  aportació al tema de les traduccions bíbliques catalanes me- 
dievals,, Revista Catalana de Teologia (RCT), 3 (1978), pp. 17-98, o el volum monogr*c de 
P. RICHB & O. LOBRICHON, Le Moyen Age et la Bible, París, 1984. 



mítics Estudis Universitaris Catalans (IEUC) des del curs 1905-1906~~. 
Alumnes avantatjats, com demostra la seva trajecthria intel.lectual posterior: 
parlem del seu propi fill, Jordi Rubió i R a l a g ~ e r ~ ~ ,  de Ramon &Albs i de 
D O U ~ ~ ,  de Francesc Martorell i Trabal129 o de Ferran Valls i ~ a b e r n e r ~ ~  - 
no podem deixar d'esmentar que altres alumnes destacats d'aquests cursos 
als EUC van ser Lluís Nicolau d'Olwer3', Ferran S ~ l d e v i l a ~ ~ ,  Ramon d'A- 
bada133 o A. Duran i S a n ~ e r e ~ ~ :  tots plegats constitulren l'equip de <<macips 

26 En paraules de RUBIO I LLUCH: <<Tal es l'origen del present Diplomatari. Be's pot dir que 
ell, en el seu pensament y en el seu desenrotllament, es fruit dels Estudis Universitaris Cata- 
lans; es obra més aviat colectiva que personal, obra de compenetració entre'l mestre y els dei- 
xebles, obra d'altruisme cientifich, modesta y abnegada ... n (Documents ..., op. cit., I, p. XII). 

27 Sobre la contribució a la histbria del llibre i les biblioteques d'aquest autor en parlarem 
en pagines successives. Aquí volem donar, només, la referbncia bibliografica sobre el volum 
IX de les seves obres completes, titulat Mestres, companys i amics, Barcelona, 1991, que re- 
cull 43 treballs, d'extensió i d'abast molt diferents, en els quals el Dr. Rubió es refereix a mes- 
tres, amics, companys i deixebles, tot comentant-ne algun aspecte, entre els quals consta la gran 
influbncia que, en un primer moment de les seves trajectbries personals, va representar el mes- 
tratge de Rubió i Lluch. En donarem alguns exemples en notes successives. 

28 Ibíd., p. 58. Com recorda Rubió, <(Ramon &Albs i de Dou, que després va anomenar-se 
Ramon &Albs-Moner, (p. 185), va escriure una sbrie d'articles on les biblioteques i esments 
libraris tenen un important paper expositiu. 

29 Ibíd., pp. 57-58. Sol o en col.laboraci6, va continuar també amb qüestions relacionades 
amb el tema que ens ocupa en una sbrie d'articles. 

30 Ibíd., pp. 81-84, 125. Que se sipiga, el primer estudi original &investigació del gran his- 
toriador del dret catala és una petita col.lecciÓ de documents de carlcter cultural del regnat de 
Jaume I, trobats a l'arxiu antic de Poblet, conservat a I'AHN de Madrid: uDocuments de cultura 
del regnat de Jaume I, en 1'Arxiu de Poblets, EUC, 4 (1910). pp. 476-482. Encara que amb 
resultats molt pobres -incorporats al Ii volum del Diplomatari de Rubió i Lluch, amb referbn- 
cies a tres biblioteques en 1232-1242-, aquest estudi és important per un doble motiu: significa 
el primer contacte amb el treball d'arxiu, un dels eixos de la seva vida posterior, i, a més, serví 
per posar-10 en contacte amb Guillem Botet, l'autor de Costums de Lleida, qui seria objecte de 
la seva tesi doctoral (1912). Sense oblidar en cap moment les seves preferbncies, juntament amb 
F. MARTORELL I TRABALL, publici una llarga i documentada membria sobre <<Pere Becet 
(1365?-1430)~. Anuari Institut d'Estudis Catalans (AIE Cat.), 4 (191 1-1912), pp. 576-656. 
Aquest alt funcionari del primer quart del segle xv era un biblibfil propietari d'una biblioteca 
de 144 volums, segons l'inventari fet a la seva mort l'any 1430. 

3' Ibíd., p. 177. Com se sap, la dedicació d'aquest autor a la cultura alto-medieval fa que també 
presti atenció, si escau, al fenomen de la lectura en una bpoca ja allunyada del nostre estudi. 

32 Ibíd., p. 160. Veiem com en un primer moment de la seva trajectbria intel.lectua1, Solde- 
vila s'inclina pels estudis d'histbria cultural, com quan, apassionat per la projecció literhria del 
drama conjugal de la reina Maria de Castella, muller &Alfons el Magnhim, decidí dedicar la 
seva tesi doctoral (1916) a la biblioteca de la reina. 

33 Juntament amb J. RUBIOI BALAGUER, el gran historiador de la Catalunya alto-medieval pu- 
blica l'article <(Notes sobre la formació de les compilacions de "Constitucions y altres Drets de 
Catalunya ..." >>, EUC, 4 (1910), pp. 409-445, on hi ha tretze referhncies a llibres compostos o 
copiats entre 1415 i 1424. 

34 Ibíd., p. 177. No podem deixar de mencionar els seus estudis sobre esments libraris a lo- 
calitats concretes o sobre els primers temps de la introducció de la impremta. 



de l'Institut>>, com els anomena Rubió i Lluch. Els 512 documents que conté 
el primer volum són un reflex d'aquesta col~laboració modblica entre in- 
vestigadors de diferents inquietuds. 

El segon volum d'aquesta important obra, elaborat a partir de les ma- 
teixes fonts i metodologia, conté 426 documents i un llarg prbleg que parla 
dels gustos literaris del Casal de Barcelona i que analitza detalladament la 
cultura en cada regnat; a més, dedica apartats al tema de l'ensenyament 
(amb notes sobre Estudis Generals a Catalunya i un apkndix sobre estudiants 
protegits pels reis dtAragÓ); l 'avan~ imparable del catala com a llengua de 
la Cancelleria i un complet índex de noms propis (onomhstico-toponímic i 
d'obres) tanquen aquesta insuperable, ara per ara, obra de realització quasi 
benedictina. Hem d'afegir que aquest segon volum esta integrat exclusiva- 
ment per documentació inbdita, no perqub abans no s'haguessin fet contri- 
bucions que encaixarien perfectament amb el plantejament d'aquesta obra, 
sinó simplement per qüestions d'espai, ja que s'hauria allargat notablement 
si haguessin donat cabuda a totes les notícies documentals d'interks per a 
l'objecte extensíssim de la histbria de la cultura. Per cloure aquestes notes 
sobre aquesta aportació cabdal per a la histbria del llibre a Catalunya, cal as- 
senyalar que els 938 documents serien molts més si aquells que han estat in- 
dicats, extractats o copiats en breus notes a peu de pagina, innombrables, 
s'haguessin posat com a elements integrants d'aquest diplomatari. 

Un treball d'aquestes característiques no podia passar desapercebut. Si 
més no, va estimular la redacció d'altres treballs que, amb una mateixa visió 
general sobre la cultura en un determinat període histbric o espai físic, van 
fer historiadors tan diversos com Josep Rius i Serra35, Jeanne V i e l l i ~ d ~ ~ ,  
Ricard Carreres i Valls37, Amada López de M e n e ~ e s ~ ~ ,  Josep M. Madurell 
i M a r i m ~ n ~ ~  i, darrerament, Martí de Barcelona40. 

35  més documents sobre la cultura catalana medieval)), EUC, 13 (1928). pp. 135-170. 
Aquest petit repertori documental aplega onze instruments (d'un total de setanta-cinc) que con- 
tenen noticies libriries compreses entre el període 1064 i 1372, de diferents poblacions de l'an- 
tiga Corona &Aragó. Entre altres, s'esmenta el llegat fet a la Catedral el 1078 per Joan, cabis- 
col de Girona, d'un Librum Expositionis Apocalipsim, que podria ser I'actual Beatus en 
escriptura visigbtica encara conservat a la Seu. 

36 xNouveaux documents sur la culture catalane au Moyen Age,, EUC, 15 (1930), 
pp. 21-40. D'un total de 25 documents, datats entre 1372 i 1421, divuit contenen mencions 
libriries explicites. Són interessants una reclamació de la reina Iolanda a Ramon Alamany 
de Cervelló d'un Morals de Job en romanG (marc de 1382), els documents que confirmen 
el monestir cartoixi de Sant Pol del Maresme com un centre intel.lectua1, amb un scripto- 
rium on es feien cbpies (agost de 1387), o les indicacions que l'esmentada reina Iolanda 
doni al mestre predicador Antoni Canals per a la traducció dels Evangelis, encirrec que 
sembla que no va poder realitzar-se (novembre de 1413). 

37 El llibre a Catalunya, 1338-1590, Barcelona, 1936. Com a director tkcnic de 1'Arxiu Histb- 
ric de Protocols de Barcelona, Carreres fou el primer que explori, de forma sistemitica, les pos- 
sibilitats que per a una histbria del llibre i de les biblioteques pot donar i'estudi de la docu- 



Un estudi de la cibncia a la Catalunya baix-medieval no pot obviar les in- 
teressants aportacions fetes per la comunitat jueva en aquest camp abans del 
pogrom del 1391. Eren ells qui dominaven camps tan diversos com l'astro- 
nomia, la medicina, la cirurgia o la cartografia. I el millor vehicle de difusió 
de coneixements, el llibre, també hi era present: en temps de Jaume 1141, 
veiem que escriu el 1297 al cblebre metge de Montpeller, Ermengol Bla- 
sis, demanant-li un llibre <<de cura infirmitatis emorroydanum>>, o com, el 
1301, feia rescatar un Avicena empenyorat pel seu cirurgii, Berenguer 
Sariera. Moltes obres en kab  o hebraiques, d'alt contigut cientific a l'bpoca, 
eren buscades amb afany per alguns personatges del moment, com demostri 
el rei Jaume 11. 

Un estudi molt ben elaborat sobre la cultura en el regnat de Joan 142, 
aprofitant molts dels documents del seu gran diplomatari, també permet la 
inserció d'alguna nota inbdita, com la facilitada pel seu antic deixeble F. 
Martorell, referida a les Epístoles de S&neca en romanG, que el rei Alfons 
el Magninim demanava el gener de 1433 al seu lloctinent de Cotlliure, 
Pere Bou. 

Pere 111 és un altre dels reis catalans que sembla mostrar una gran cu- 
riositat pel llibre i la lectura. La seva cultura i les seves afeccions s'estenien 
a totes les manifestacions del saber. Ho volia abastar tot i portar-ho al do- 
mini de la llengua catalana; i en el seu regnat podem dir que la cultura s'en- 
riqui amb els més preuats trofeus de la cultura europea. Es l'bpoca clissica 
de les nostres traduccions d'importants obres antigues i estrangeres. Se'n fe- 
ren de totes les llengües, entre elles el castella ens consta documentalment, 
a la concessió d'una biblioteca histbrica al monestir de Poblet (1380), l'e- 
xistbncia d'un llibre sobre el Cid, que molt probablement era el conegut can- 

mentació notarial. És una obra important pel nombre de referkncies fins al 1481 (data en quk 
apareixen per primera vegada uns llibres de stampa), per6 on es veu I'interks preferent de i'au- 
tor per la problemitica de la impremta. Cal destacar I'aportació dels inventaris del cirurgil de 
Jaume 11, Bernat Serra (1338), i el parcial del jurisconsult Jaume Callís (1434). 

38 <Documentos culturales de Pedro el Ceremonioso,,, Estudios Edad Media de la Corona 
de Aragón, 5 (1952). pp. 669-771. De les 113 escriptures donades per la investigadora, només 
tres contenen esments libraris: un Psalteri illurninat (1368), 10 libre de Godofre de Billo (1382) 
i una istorialia opera (1384). Després dels treballs dels autors abans citats, juntament amb 
aquest, el panorama cultural del regnat de Pere III de Catalunya sembla f o r ~ a  complet. 

39 aDocuments culturals medievals (1307-1485). Contribució al seu estudi,,, BRABLB. 38 
(1979-1982). pp. 301-473. Vegeu els comentaris fets a la nota 59. 

40 aLa cultura catalana durant el regnat de Jaume IIn, Estudios Franciscanos, 91 (1990). 
pp. 213-295; 92 (1991).pp. 127-245.383-492. 

41 <<Notes sobre la cikncia oriental a Catalunya en el xrvkn sigle,, EUC, I11 (1909), 
pp. 389-398; 485-488. Dins d'aquest article hi ha més referkncies libriries, compreses entre 
1301 i 1381, perb hem cregut convenient citar aquestes dues a títol d'exemple. 

42 *Joan I humanista i el primer període de i'humanisme catalb, EUC, 10 (1917-1918), pp. 
1-118. Vegeu esp. p. 66. 



tar de gesta Liber de Cid Roy Diez in ydiomate castana (sic) in volumine 
uno43. 

L'empremta de Rubió i Lluch per als estudis d'histbria de la cultura 

Un dels millors col.laboradors de Rubió i Lluch va ser el seu fill Jordi 
Rubió i Balaguer (1887-1982), que s'inclinh també pels estudis de literatura 
catalana medieval des de la seva joventut. Professor, bibliotecari i investi- 
gador, entre altres mbrits destacables va ser director, entre el 1914 i el 1932, 
del Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, que, a més de difondre arreu 
l'obra d'aquesta biblioteca, fou una contribució important als estudis biblio- 
grhfics i bibliolbgics: tenia, per exemple, una secció dedicada a la histbria 
del llibre a Catalunya; tanmateix, dirigí entre 1925 i 1936 la revista homb- 
nima als cursos en qub s'inicih en la investigació: Estudis Universitaris 
Catalans. Com el seu pare, l'obra de Jordi Rubió, tant si es tracta d'estudis 
bibliolbgics com literaris, recolza en una sblida base documental: alguns 
dels treballs d'arxiu van tenir la col~laboració de Josep M. Madurell i Mari- 
mon, estudiós del qual parlarem en phgines següents. 

Juntament amb els seus companys Ramon &Albs i Francesc Martorell, 
el 1907 estudih els inventaris de béns de l'orde del Temple a C a t a l ~ n y a ~ ~ ,  
segons la documentació conservada al riquíssim Arxiu de la Corona &Ara- 
gó. El breu per6 interessant apbndix documental conté referbncies a setze 
biblioteques que posseien els castells d'aquest important orde, amb dates 
compreses entre 1300 i 1326; entre les mencions librhies, cal destacar les 
dues referides a obres en catalh (les Costums de la ciutat de Lleyda i una ver- 
sió del Secretum secretorum d'Aristbti1, traslladada a la nostra llengua), i una 
a un fragment de 1'Epistola ad Pisones del clhssic llatí Horaci. 

Del 1910 data la seva col~laboració amb el seu condeixeble als EUC Ra- 
mon quan tractaren el tema de la composició i cbpia d'unes 
obres jurídiques de gran circulació a la baixa edat mitjana. 

Unes notes de les seves recerques a la Biblioteca Capitular de Tor- 
tosa46 permeten intuir les possibilitats d'un estudi en profunditat sobre la for- 
mació i composició de la llibreria del Capítol tortosí, que les escasses dades 

43 <<Significaci6 de l'elogi de 1'Acrbpolis d'Atenes pel rei Pere'l Cerimonibs*, Homenaje ofre- 
cido a Menéndez Pidal, Miscelánea de estudios ..., Madrid, 1925, 3 vols., 111: pp. 37-56. Ex- 
tracte parcial (p. 53), on també s'esmenten uns libris historiarum regum Aragonum ac Comi- 
fum Barchinone usque ad tempora nostra providimus. 

<Inventaris inkdits de I'Orde del Temple a Catalunya,,, AIECat., I (1907), pp. 385-407. 
45 Vegeu la nota 33. 
46 <<La Biblioteca Capitular de Tortosa),, BBC. 5 (1918-1919), pp. 119-131. Són mts d'un 

centenar els esments libraris de qu8 disposariem si els inventaris fossin transcrits i no es cités 
només el nombre de llibres. 



aportades per l'autor, amb extractes i molts inventaris només consignats, 
sense editar, no arriben a fer realitat. 

Un Alaxandríe doctrinal (es refereix a una mateixa obra: el Doctrinale 
dtAlexandre de Villedieu, el llibre de text oficial de l'ensenyament del llatí 
des de les darreries del segle XIII fins ben entrat el segle xv) es recull el 133 1 
en els registres de la Cancelleria per a I'educació de l'infant Joan; a més, dins 
dels textos de gramatica documentats a la cort reial, tenim un Tobies (1334) 
i un Llibre de parts e de regles (1414)47. Recordem que fou una gramatica 
llatina, la de Perotti, tan elogiada per Erasme, el primer llibre que coneixem 
estampat a Barcelona. Impresa a Itllia el 1473, n'arribava novel.lescament 
un exemplar a les nostres platges i despertava l'adrniració de diversos litte- 
rati homines i, sobretot, de Joan Peyró, ccvir etsi hispanus, latinus tamen et 
in Latio educatus,,. Tot seguit, acorden de fer-la estampar a Barcelona, 
l'any 1475, per amor a la phtria i perqub crex horrida culta fieret et pro bar- 
barie latinitatem indueret,,, segons consta en el colofó. 

Un biblibfil de la segona meitat del segle xv també va atreure l'aten- 
ció de Jordi Rubió: Pere Miquel ~ a r b o n e l l ~ ~ .  Un inventari parcial inbdit de 
la seva biblioteca (1484), amb només llibres de clhssics llatins -amb un 
total de 54 volums- donats per aquest a Gaspar d'Arinyo, secretari reial, 
mostra els interessos d'un dels primers humanistes de la Catalunya del se- 
gle xv. 

La catedra de literatura catalana dels EUC (on va succeir al seu pare) i 
de la Universitat Autbnoma de Barcelona també va induir Rubió i Balaguer, 
com ja va fer aquell, a tenir present el treball d'arxiu. Unes lli~ons sobre crb- 
niques catalanes generals van donar lloc a l'article aparegut el 1936 a l'ho- 
menatge tributat al seu pare49, on va donar un document inbdit relacionat 
amb la Crbnica general de Catalunya i Aragó: una escriptura del registre 
cancelleresc, datada el novembre de 1375, parla de la traducció del catala al 
llatí d'unes ccantiquas croniquas regum Aragonum et cornitum Barchinone>>, 
que complementava les noticies que sobre aquesta mateixa obra ja havia do- 
nat el seu antecessor. 

Una de les contribucions més importants de Jordi Rubió a la histbria del 
llibre és la seva col~laboració amb Josep M. Madurell i Marimon per a l'e- 
laboració, el 1955, de Documentos para la historia de la imprenta y libre- 
ria en Barcelona (1474-1533)50. 

47 (<EIS textos de gramltica a les escoles catalanes medievalsn, Revista dels Llibres, ii, 13 
(1926), PP. 67-71. 

48 <<EIS autors cllssics a la biblioteca de Pere Miquel Carbonell, fins a I'any 1484n, Mis- 
cel.lirnia Crexells, Barcelona, 1929, pp. 205-222. 

49 ((La versió llatina de la Crbnica General de Catalunya i Aragón, EUC, 21 (Homenatge a 
Antoni Rubió i Lluch, I ,  1936), pp. 343-355. 

50 Vegeu la nota 55. 



Aprofitant-se d'un document ja publicat per Rubió i Lluch, elaborh un 
article monogrhfic sobre l'inventari de cent dotze llibres que van perthnyer 
a Ramon de Savarés, abat de Ripoll, el 138lS1. Intervinguts pel col.lector 
reial segurament per respondre de quantitats degudes a Pere el Cerimoniós, 
a precs del monestir, el qual li havia manifestat que els manuscrits li eren ne- 
cessaris (cosa que indubtablement demostra que els monjos s'afanyaven 
per incrementar la llibreria), el rei mani al col.lector que els tomés a Ripoll 
per l'estima que tenia al lloc crin quo tot illustrium maiorum nostrorum cor- 
pora requiescunb. No hem d'oblidar que per aquella mateixa data el mo- 
narca es preocupava de la construcció de la llibreria de Poblet, a la qual vol- 
gué portar la seva important biblioteca histbrica, i que aquest monestir 
cistercenc esdevindrh amb ell panteó reial. L'autor es dedica a estudiar i a 
identificar els llibres d'aquest inventari (on, curiosament, un petit nucli de 
cbdexs va ser propietat del jurista vigath Ramon Vinader, mort el 1351, que 
no se sap per quin mecanisme van acabar a la biblioteca de l'abat Savarés). 

L'última aportació interessant de Jordi Rubió pel que fa al nostre estudi 
esta datada l'any 197 1 i és l'edició d'una obra d'Antonio de la Torre y del Ce- 

on es recullen setze esments libraris a Barcelona entre el 133 l i el 1447. 
Un altre dels estudiosos importants que dedich bona part de la seva tasca 

investigadora a la histbria del llibre és Josep Maria Madurell i Marimon 
(1893-1983), historiador i arxiver. Autodidacte, es dedich des del 1921 a la 
recerca histbrica. La seva tasca com a arxiver des del 1942 de la secció histb- 
rica de l'Arxiu de Protocols de Barcelona -els fons del qual catalogh- li ha 
permks de con6ixer exhaustivament els seus fons més antics i realitzar, així, 
un treball el resultat del qual són més de cinc-centes publicacions entre lli- 
bres i articles. Va superar hpliament, pel que fa al tema d'aquest estudi, l'o- 
puscle de R. Carreres i Vallss3, a qui va succeir a l'Arxiu de Protocols. Els 
seus estudis tractaren temes inclosos en el camp de la histbria del llibre i de 
la cultura, la histbria de l'art (amb dades sobre la vida i I'obra de diversos ar- 
tistes), les monografies institucionals i biogrhfiques o la histbria de profes- 
sions i oficis i indústries diverses, entre altres. En les línies següents, inten- 
tarem apropar-nos a tot allb que ens interessi per a aquesta exposició d'entre 
la seva variada producció bibliogrhfica, i ho desglossarem dels diferents te- 
mes esmentats. 

La recopilació de notes disperses d'arxiu, resultat de molts anys de re- 
cerques i de pacients lectures de les més variades cal.ligrafies, mai acils de 

5' <<Els llibres de 1'Abat Savarés a la Biblioteca de Ripolb, Analecta Montserratensia, 9 
(1961). pp. 227-237. El document el publici RUBIO I LLUCH, Documents per l'histbria ..., E, 
op.cit. (doc. CCXLVIII, pp. 233-242). 

52 Documentos para la historia de la Universidud de Barcelona. I: Preliminares (1289-1451), 
Barcelona, 197 1. 

53 Vegeu p. 68, nota 37. 



desxifrar, permet oferir a Madurell una sbrie selecta de documentades re- 
ferhcies relacionades amb interessants aspectes de la histbria de les arts del 
llibre a Catalunya, abans de la introducció de la impremta, rnitjangant la pu- 
blicació d'extractes de documents, transcripcions parcials molt sovint, d'es- 
criptures al.lusives a l'existkncia d'un bon nombre de vells cbdexs redactats 
aquí, fidels exponents de la cultura catalana medieval. 

La primera gran aportació de Madurell és l'estudi sobre cbdexs tres- 
centistes i quatre cent is te^^^. En dos lliuraments, podem conkixer les re- 
ferbncies a 94 lots de llibres (ja siguin vendes, inventaris, préstecs, rebuts 
testamentaris, etc.), que sumen prop de 625 esments explícits, d'un període 
cronolbgic comprbs entre el 1360 i el 1486. Aquest estudi el complementen 
un índex d'autors per ordre alfabbtic, seguits dels títols de les seves respec- 
tives obres, un segon índex d'obres (que no especifiquen autor), classifica- 
des per un arbitrari ordre de matbries, i una llista final dels incipit i explicit 
probables esmentats en alguns textos. D'aquest estudi destacaríem l'inven- 
tari parcial dels béns relictes dels difunts notaris de Barcelona Antoni de 
Font (octubre del 1360), amb 76 volums, i Bernat Nadal (maig del 1432), 
amb 25 volums55; l'inventari de la biblioteca de la reina de Xipre, arran de 
la seva mort el desembre del 1416, amb una llista de 23 exemplars, alguns 
d'ells amb belles i riques enquadernacions, d'on cal destacar els llibres li- 
túrgics i moltes obres escrites en llatí, catal2 i franc&; el lliurament a Esteve 
Pong de Fonoilet de quatre llibres (entre els quals hi ha la Crdnica de Ber- 
nat Dez Clot) el desembre del 1425, en qualitat d'hereu universal del seu 
pare, Guillem de Fonollet; Gaspar Mieres, fill del conegut jurisconsult gi- 
roní Tomis Mieres, un cop aconseguida l'emancipació, va rebre per als 
seus estudis, mitjangant una cessió en dipbsit feta pel seu pare, un lot com- 
post per onze volums de les obres més característiques del dret rom2 i canb- 
nic, a més d'un Llibre dlHores i un altre de Salms penitencials (novembre 
del 1466); finalment, destaquem la famosa biblioteca del monestir de Sant 
Jeroni del Vall de Betlem o de la Murtra, el 1485, que va ser desmembrada 
en part, potser en temps de penúria econbrnica, d'un important lot de llibres 
compost per 36 volums, que aquella comunitat de religiosos adjudica al mi- 
llor postor, en aquest cas el notari barceloní Lluís Jorba. Entre aquells lli- 
bres figurava un exemplar manuscrit de la Methaphisica &Albert el Magne, 
aleshores considerat una rara pega bibliogrAfica, <<que rare invenitur,,, i un 
incunable titulat Eticha, d'Aristbti1. Podríem continuar, perb creiem que 

54 <<Manuscritos trecentistas y cuatrocentistas (Repertono de notas documentales)>>, HS, 4 
(1951), pp. 401-464, i 5 (19521, pp. 165-178. 

Les biblioteques dels notaris i escrivans a la Barcelona baix-medieval és el nostre treball 
de recerca de tercer cicle, llegit el setembre de 1994 a la UAB, que recull tots els catklegs de 
biblioteques dels fedataris barcelonins entre 1360 i 1500. 



aixb ja dóna una idea de les valuoses aportacions d'aquesta primera recerca 
de Madurell. 

Juntament amb Jordi Rubió i Balaguer, l'autodidacte arxiver publica una 
nova valuosíssima contribució per a l'estudi del llibre a Catalunya: es tracta 
del ja classic i esmentat Documentos para la historia de la imprenta y li- 
brería en Barcelona (1474-1533jS6, que proporciona més de cinc-centes re- 
ferbncies de llibres entre 1427 i 1553, per la qual cosa aquesta obra de títol 
equívoc també és consulta obligada per a l'elaboració de la histbria del lli- 
bre manuscrit al nostre país. 

Amb un altre investigador, Josep M. Llorens Cisteró, publica el 1956 un 
article, també monogrhfic, sobre llibres musicals dels segles XIV i xvS7. 
Aquest petit repertori conté esments de 39 llibres a diverses localitats cata- 
lanes i en el període comprbs entre 1344 i 1590. 

Si hi ha un llibre per excel.lbncia a l'edat mitjana, que es troba present 
a l'inventari de béns d'un mercader o d'un clergue o és objecte d'un encbrec 
sumptuari per part d'algun noble o dels mateixos reis, aquest és la Bíblia. Les 
descripcions tant de cbdexs com de llibres impresos apareixen amb més o 
menys minuciositat de detalls, amb breus referbncies al.lusives a les prin- 
cipals característiques d'aquests exemplars. A vegades, la transcripció de ci- 
tacions, particularment d'incipit i explicit, feta per l'escrivi, és sovint es- 
tranya i poc ajustada, degut en part al fet que aquest no copiava a vista del 
manuscrit o de l'edició, sinó al dictat d'un lector. Per al penode que a nos- 
altres ens interessa, tenim 76 documents de localitats arreu del Principat i 
amb dates des del 1336 fins al 149458. 

Amb motiu del cinqub centenari del primer llibre imprbs en catala, les 
Trobes en lahors de la Verge Maria, sortides del taller de Palmart, de Valbn- 
cia, el 1474, es va fer un llibre commemoratiu i es va pensar en la figura de 
l'erudit Madurell i Marimon. Continuant la seva tasca dins de la histbria del 
llibre, dona un treballs9 amb el regest documental referent a més de 650 ma- 
nuscrits, continguts en 147 instruments datats entre els límits esmentats al 

56 Barcelona 1955. Tot i que I'apbndii documental d'aquesta voluminosa i valuosíssima obra 
comenqa el setembre de 1474, en les notes a peu de plgina trobem referkncies sobre textos an- 
teriors a la impremta. Cal destacar la identificació detallada dels llibres inventariats. 

57 (<Documentos de archivo: libros de canto (siglos xrv-XVI)~, Anuario Musical (A. Mus.), 11 
(1956), pp. 219-232. Un segon lliurament, aquest cop treball individual, apareguk amb el poc 
original títol de (<Documentos de archivo: manuscritos e impresos musicales (siglos XIV-XVIII))), 
ibíd., 23 (1968-1970), pp. 199-221. Aquí trobem el regests parcials de trenta documents on s'es- 
menten 58 manuscrits musicals compresos en el període 1356 i 1464. 

58 (<Regesta documental de biblias manuscritas e impresas (1336-1600))), AST, 47 (1974). 
pp. 27-63. 

59 Manuscrits en catala anteriors a la impremta (1321-1474). Contribució al seu estudi, Bi- 
blioteca Profesional de Anaba, 1, Bibliografías, Barcelona, 1974. Sense cap mena de dubte, de 
gran valor, encara que només assenyala els manuscrits en catall i no identifica els textos. 



titol del treball, trets Únicament i exclusivament d'instruments d'arxiu. Sis ín- 
dexs arrodoneixen aquest excel-lent treball: el de títols dels manuscrits, una 
llista d'incipit i explicit, d'autors que ha pogut identificar, un quart 
onomhstic, un cinqub geogrhfic i un últim i sis5 índex de matbries molt 
especificades. Entre les curioses particularitats consignades en la regesta 
documental, assenyalaríem un Novel Testament en qui: s'indica que les cap- 
vives (sic) estaven totes daurades i historiades (1406); el cbdex que parla de 
<<Fets de Sgleya, go és, com 10 prevere se vist a la missa>>, i un <<Cató, en ro- 
mans>> (ambdós d'un inventari de 1432); la intervenció de Guillem Fontana, 
traductor del llati en roman$ del manuscrit De laudibus divinio, com ho cor- 
robora el text que el registra (1441); en aquest mateix inventari, al llibre a n e  
menat Lhtzer consta que el pintor Pere Rovira el tenia en présFec per Ilegir- 
10; també se certifica que un exemplar del Libre apellat dels Angells era en 
poder de Joan Catalh, escrivh de lletra rodona (1461); també trobem, per fi- 
nalitzar, el ccLibre de S2neca de les epístoles que ell trambs a Lucil, trans- 
ladades de lati en francbs e puys en cathala>> (1448), i el cclibre appellat S&- 
neca, scrit en vulgar, test e glosa,, (1474). 

Com un acte d'homenatge al gran historiador de la cultura catalana me- 
dieval Antoni Rubió i Lluch, l'últim estudi de Madurell i Marimon que no- 
saltres coneixem i que cau de ple dins de la histbria del llibre a Catalunya 
es titula Documents Culturals Medievals (1307-1485). Contribució al seu 
estudi60. 

Una part important de la codicologia, la representa l'estudi de les mi- 
niatures, il.lustracions i inicials historiades que alguns cbdexs poden pre- 
sentar. A més deis títols dels textos i el seu autor, i descripcions dels tipus 
assenyalats, els inventaris també ens forneixen noticies interessants sobre al- 
guns dels artífexs, confeccionadors i il.lustradors d'aquests manuscrits: la 
nbmina es compondria de noms com Arnau de la Pena, Rafael i Ramon Des- 
torrents, Francesc Becca, Bernard Gonter, Joan Pasqual, Jaume Cirera 
-il.lustrador del Llibre dels Angels-, Alfons Rodríguez -pintor i il.lumina- 
dor &Alfons el Magnhim-, Guillem Roger, el mestre Vicen~ Panyella i els 
seus deixebles, Joan Martorell i molts aitres més. A més, tenim una llista 
bastant h p l i a  de cbdexs il.luminats i manuscrits miniats en els 85 regests 
documentals61. Sense deixar aquest tema, Madurell ens donh divuit noticies 
més sobre llibres a la Catalunya dels segles XIII-xv en un article p ~ s t e r i o r ~ ~ .  

60 Publicat a BRABLB, 38 (1979-1982), pp. 301-473. D'un total de 170 documents, prop &un 
centenar -alguns ja publicats- recullen noticies de llibres: compres, vendes, enchecs  de cb- 
pia, plets per possessió de llibres (com per exemple el mantingut el maig de 143 1 entre el con- 
vent de la Merce i Melcior Icart per la propietat d'una Biblia), rebuts de recepció, enviaments 
de lots de llibres, etc. Els esments estan compresos entre els anys 1312 i 1485, i es comple- 
menten amb un índex Útil de matbries i noms. 

6' acódices miniados,,, Gesarnmelte Aufsatze zur Kulturgeschichte Spaniens (GAKS), 16 
(1960), pp. 85-1 14. Aprofitant aquest material proporcionat per Madurell, P. GALINDO ROMEO, 



Els estudis sobre histbria de l'art també proporcionen dades per a l'ela- 
boració d'una histbria del llibre a Catalunya: Madurell ha exhumat, de fonts 
notarials, exemples com les capitulacions fetes l'any 1418 a la Seu &Urgell 
entre els representants del capítol de Santa Maria d'Urgell i l'escrivh Guillem 
Roger, per a la confecció i il.luminaci6 d'un llibre titulat Legender Sancto- 
ral63 -al preu de 4 sous el full o carta, d'acord amb el patró o mostra 
escollida- o les acordades, el 1498, entre els jurats de la vila &Areny i l'es- 
crivh Pere dels Senyors, per les quals es comprometia a confeccionar dos lli- 
bres anomenats Responser, Santurall e Feriall, scriure, notar, capletrats e 
perfilats e religats, segons són 10s de la Seu d1Urge164. 

En la seva aportació al I Col-loqui d'Histbria del Monaquisme Catalh 
(Santes Creus, 1966), amb una comunicació so.bre les possibilitats de do- 
cumentar l'art monacal antic a les terres catalanes rnitjanqant les referbncies 
tretes dels arxius histbrics bar celo nin^^^, també dona un inventari de tres lli- 
bres teolbgics del monestir cistercenc de Santes Creus del 1318 (entre ells, 
un Liber Sententiarum). 

Els estudis monografics sobre institucions religioses també han recollit, 
en els treballs de Madurell, mencions librhries. Les recerques dutes a terme 
per il.lustrar la histbria del priorat de Santa Maria de Natzaret de Barcelona 
(1311-1660)66 permeten conbixer cinc esments, compresos en el periode 
1403-1466, relacionats amb el tema que ens ocupa: així, per exemple, sabem 
que el rei Martí l'Humh, durant la seva eventual estada a Valbncia, el 15 de 
marq de 1403, ordenava al prior de Natzaret que deixés un Missal a Joan 
de Casanova, per treure'n cbpia per al rei de Sicília67; en l'inventari de Fran- 
cesc Sirvent, fet el 2 de setembre de 1422, hi trobem inclbs <<un altre libre 
petit scrit en pergamins appellat Suma Romandi glosada>>, que tenia en 
penyora pel prior de Natzaret; fra Queralt, d'aquest monestir, adquiria a l'en- 
cant públic dels béns del mestre Felip de Malla un exemplar d'Augustinus 
de Civitate Dei de la seva selecta biblioteca, amb la intervenció del venedor 
de llibres convers Guillem Sacoma; un altre monjo natzari?, fra Joan Torrel- 

aInventarios y libros,, Suma de estudios en homenaje al Ilustrísimo  oct tor &el Canellas M- 
pez, Saragossa, 1969, pp. 459-502, intenta donar un quadre de conjunt de la cultura bibliogrh- 
fica d'aquells dos segles (1340-1540). 

62 aIl.luminadors, escrivans de lletra rodona formada i de llibres de cor),, GAKS, 23 (1967), 
pp. 147-170. 

63 aEl arte en la comarca alta de Urgeb, ABMAB, 3 (1945), pp. 298-299, 307. 
64 Ibid., 4 (1946), pp. 27, 333-334. 
65 ((Notes &art monacal antic,, I Col.loqui d'Histbria del Monaquisme Catali. Santes Creus, 

1966, Santes Creus, 1967, vol I, pp. 149-177. 
66 (<El priorat de Santa Maria de Natzaret de Barcelona (131 1-1660): notes per a la seva 

histbrian, Miscellanea Populetana, Scriptorium Populeti, 1, Poblet, 1966, pp. 267-283. 
67 Aquest fet ja el recollí A. R U B I ~  I LLUCH, Documents per. .., op. cit., I, p. 425, doc. 
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les, adquiria en encant públic, l'agost de 1439, el llibre Dialogus Gregori, 
procedent de la biblioteca del difunt canonge de la seu barcelonina Francesc 
Bertran; finalment, tenim també notícies de com fra Joan Martí, religiós d'a- 
quest monestir, el novembre de 1466, adquiria per venda en encant públic 
dels béns de Pere de Vall dos llibres, que correspondrien a la primera i se- 
gona part de l'obra de sant Agustí sobre el Saltiri (l'inventari parla d'una 
Prima parts Agostini super Psalterium i d'una segona part d'aquesta mateixa 
obra). 

Unes ((rapides i improvisades recerques (...) gracies a la [seva] condició 
de jubilat)) van permetre a Madurell la redacció d'una monografia sobre el 
monestir de Valld~nzel la~~.  Aquí, els llibres també apareixen: l'abadessa de 
Valldonzella, l'agost de 1430, convocava una reunió de la seva comunitat per 
tal de tractar com la difunta reina Margarida (vídua del rei Martí i monja 
professa d'aquest monestir després de la mort d'aquell), per 40 florins d'or 
&Aragó, tenia en penyora amb el canonge Pere Palau un Missal, segons 
ordre de la litúrgia cistercenca. L'assemblea capitular acorda recuperar el ma- 
nuscrit litúrgic per destinar-10 al servei del culte del monestir, després del pa- 
gament previ de la quantitat de diner endeutada. També tenim notícia del 
llegat fet l'agost de 1473 per domna Timbors de Cardona, religiosa d'aquest 
monestir, al qual llegava quatre llibres: Breviari, Diiirnal, Psalteri i Hores. 

Un interessant aspecte de la histbria de les arts del llibre a Barcelona és 
el de l'existbncia de jueus que integraven llestament d'enquadernadors, 
vulgarment anomenats digadors de libres)), i d'altres individus que negocia- 
ven amb manuscrits, en la seva gran majoria també jueus, fins a la destruc- 
ció del Call el 1391, reempla~ats després per llibreters conversos amb noms 
cristians. Aquesta branca del corner$ b i b l i ~ g r ~ c ,  considerada una de les més 
nobles i honroses, va adquirir un gran desenvolupament durant l'edat mitjana 
en consonhcia amb el grau de cultura literhria de l'bpoca. Les notes d'arxiu 
certifiquen una duplicitat d'activitats desenvolupades per alguns jueus i 
conversos, els quals simultanejaven l'exercici de les professions d'enquader- 
nadors i llibreters amb d'altres, idbntiques o complementiuies, com les de 
corredors o venedors de llibres. ~ a d u r e l l ~ ~  no va passar per alt aquest feno- 
men i va donar un repertori onomhstic d'enquadernadors jueus i conversos, 
seguit del de llibreters, venedors i corredors de llibres, també conversos, i en- 
cara d'aquells que, sense indicació específica del seu ofici, comerciaven 

MADURELL I MARIMON, Miscel.ldnia de notes histdriques del monestir de Valldonzella, Es- 
tudis Cistercencs, 12, Barcelona, 1976, pp. 30-31, 58-59. 

69 <<Encuadernadores y libreros barceloneses judios y conversos (1322-1458)~, Sefarad, 21 
(1961), pp. 300-338; 22 (1962), pp. 345-372 i 23 (1963), pp. 74-103. En aquest article, donat 
en un primer lliurament explicatiu i dos més d'aptndix documental, podem trobar un conjunt 
de prop de cinquanta esments libraris, amb llibres de tot tipus, no necessitiament jueus, com 
es pot O ~ S ~ N X .  



directament, o indirectament, i que per diferents motius intervenien en 
- - 

transaccions de cbdexs manuscrits, especialment de llibres hebraics. 
La comunitat jueva també va ostentar, a la Barcelona baix-medieval, el 

comerg de la seda. I un nou repertori70 alfabbtic-onomastic de mercaders ne- 
gociants en seda i seders pot proporcionar, de passada, aspectes interessants 
per a la histbria del llibre, com per exemple el testament del seder Marc d'A- 
vinyó, el qual, l'octubre de 1445, disposava, entre altres coses, que en pa- 
gament del deute de 100 florins contret amb la seva germana Leonor, li ce- 
dia wnum librum in pergameno scriptum vocatum Biblia et duos libros 
vocatos Catholicon, unum in pergameno et alium in papiro scriptos, et alios 
eciam libros meos ebraice scriptos>>. 

Els estudis 1ul.listes de Madurell també ofereixen noves dades librhries. 
Un dels protectors de l'Escola Lul.liana de Barcelona, Felip de Ferrera, dis- 
posa al testament (ca. 1425) que la seva Bíblia, entre altres béns, fos donada 
en concepte de llegat al monestir de Santes Creus, per a l'ús comú dels 
monjos de la comunitat cistercenca. L'adquisició, el 1494, d'un lot de lli- 
bres per part del conegut biblibfil i arxiver Pere Miquel Carbonell, que 
passa a engruixir la ja nodrida biblioteca d'aquest personatge, és una prova 
més de l'interbs per la lectura o, si més no, pel col~leccionisme, de certs 
sectors de la societat barcelonina de la darreria del segle xv71. Noves apor- 
tacions per a la histbria del 1ul.lisme a la Ciutat Comtal donen notes docu- 
mentals d'inventaris de béns relictes de persones de diferents classes i 
condicions (des d'un batxiller en arts i medicina fins a un argenter, passant 
per un mercader i un misser), amb esments de 22 cbdexs i impresos 1ul.lians 
fins al 1500, originals o a p b c r i f ~ ~ ~ .  Finalment, un últim lliurament sobre 
aquest tema73 ens permet conbixer l'inventari dels béns del prevere i pro- 
tector de 1'Escola Lulsliana de Barcelona Bartomeu Bols, que el 1438 
disposava d'una biblioteca ben fornida composta per uns noranta volums, 
amb un nombre important d'obres del mestre mallorquí. Aquesta biblioteca, 
com moltes altres, no passa a una persona o institució, sinó que fou 
subhastada en encant públic pocs dies després de la seva defunció i repar- 
tida entre diferents compradors (corredors i venedors de llibres, normal- 
ment). A més, tenim el testament de Margarida Safont, noble dama barce- 
lonina, que declara hereva universal dels seus béns 1'Escola Lul.liana de 

70 (<El arte de la seda en Barcelona entre judíos y conversos. Notas para su historia)), Sefa- 
rad, 25 (1965), pp. 247-281. El testament és el doc. 10 de l'aptndix, pp. 279-281. 

7' <<La escuela luliana de Barcelona (Nuevos datos para su historia))), AST, 23 (1950), 
pp. 31-66. L'esment librari testamentari es pot veure a la p. 40, i el lot de llibres, manuscrits i 
estampats, adquirit per Pere Miquel Carbonell, a la nota 52, pp. 59-60. 

72 aMiscelAnea lulianas, Estudios Lulianos (EL), 12 (1958), pp. 59-76. El regest d'obres 
1ul.lianes és a les pp. 64-71. 

73 (<La escuela de Ramón Llull, de Barcelonan, EL, 6 (1962), amb indicacions sobre el pro- 
tector Bartolom6 Bols (pp. 204-205) i 8 (1964). docs. 13, 17 i 18. 



Barcelona, a la qual donava, entre altres, una nombrosa col~lecció de ma- 
nuscrits d'obres de Ramon Llull; al memorial o inventari del maig de 143 l 
hi ha consignats 77 volums. El lector d'aquella escola, Bernard Frigola, 
també deixava quatre manuscrits lul.lians a antics alumnes seus en forma- 
litzar el testament el mes de juny de 1439. 

A més del mestre mallorquí, un altre autor ha centrat les recerques do- 
cumentals de Madurell: es tracta de Francesc Eiximenis (ca. 1340-ca. 1409). 
En el seu documentat estudi74 trobem més de quaranta esments libraris 
compresos entre 1400 i 1475, referits a obres seves o atribuides a aquest 
francisca internacional, la qual cosa demostra la seva difusió, ja abans de la 
seva mort, continuada i augmentada durant el segle xv: el Llibre dels ~ n -  
gels i la Vita Christi són els seus dos textos més representats en els inven- 
taris particulars d'aquesta centúria. 

Quan Madurell i Marimon va fer estudis concrets sobre personatges 
histbrics de l'edat mitjana catalana, destacats per les seves contribucions dins 
de l'art, la religió o la literatura jurídica, tampoc no menystingué les seves 
biblioteques, si en tenien. Ja en l'article que dedica al pintor Lluís Bor- 

en els llargs apbndixs documentals que exhuma per a la confecció 
d'una nbmina dels pintors catalans dels segles XIII al XVI, trobem també es- 
campats cinc instruments notarials que contenen referbncies libriries com- 
preses entre 1403 (amb documents relacionats amb la confecció d'un Mis- 
sale mixtum per 1'il.luminador Rafael Destorrents) i 1444 (inventari de béns 
de Rafael Isern, amb tretze llibres, entre els quals hi ha el c<Lucidari fet per 
en Bernat Metge, un Donat menor o Parts (...) e 10 Cató e 10 Contentuss). 

Un gran personatge, el bisbe de Barcelona Francesc de Blanes76, deixa 
en testament, el 1410, llibres seus especificant els destinataris i usos possi- 
bles. 

Els contractes d'aprenentatge també esmenten referbncies libriries: l'oc- 
tubre de 1441, el magister scribendi Viceng P a n ~ e l l a ~ ~  en signava un amb 
el clergue de la dibcesi de Tarazona Pere Eximeno, aveinat a la ciutat de 
Barcelona i resident a la casa del seu oncle, el mercader Martí Eximeno, pel 
qual l'alurnne es comprometia, un cop acabada la practica d'aquest ofici i per 
tal que se li confirmés el títol professional de mestre d'escriure, a presentar 

74 <<Manuscrits eximinians: petit repertori documentab, Martínez Ferrando, Archivero: 
miscelánea de estudios dedicados a su memoria, Barcelona, 1968, pp. 291-313. 

75 <<El pintor Lluís Borrassa: su vida, su tiempo, sus seguidores y sus obrasr, ABMAB, 7 
(1949), pp. 7-325; 8, (1950), pp. 7-387; 10 (1952), pp. 7-365. 

76 e testament os e inventarios episcopalesn, AST, 34 (1961), pp. 103-40, 305-40; és el do- 
cument 10 i la distribució la fa de la manera següent: a Pere Sagarriga, arquebisbe de Tarra- 
gona, un llibre a la seva elecció; al seu g a m i  fra Vidal de Blanes, monjo de Santes Creus, si 
viu el dia del seu traspls, el Llibre dels Angels &Eiximenis; en les mateixes condicions, a fra 
Jaufred de Blanes, germl seu, amb els llibres d'ubertinus, Vita Christi i Viciis et Virtutibus, etc. 

77 <<Vicente Panyella, maestro de escribir cuatrocentistax, BRABLB, 22 (1948), pp. 183-192. 



com a peqa de passantia, per tal de demostrar la seva suficibncia, {{de pro- 
pia manu ... in pergamenis unum Salterium perfectum cum antifonis et res- 
ponsos et dues dotzenes de Psalms Penitencials,,. 

Ell també va intentar provar, per mitja de l'exhumació d'escriptures pd- 
bliques notarials, que Rafael Destorrents, il.luminador de llibres, fill del 
cblebre miniaturista i pintor de la cort de Pere el Cerimoniós, Ramon Destor- 
rents, era l'autor del conegut Missal de Santa EuMlia de la Seu de Barcelona, 
regal del bisbe Joan Armengol pel servei cultual del temple que seria encar- 
regat el marq de 1403 i que es realitzaria el setembre d'aquest any78. Obra 
seva seria també la il-luminació d'un Missale mixtum, no especificat, encar- 
regat per un contracte del juny del mateix any. 

Un segon lliurament de Madurell a Scrinium intentava, amb noves re- 
cerques sobre aquest personatge, identificar Rafael Gregori, sacerdot i mi- 
niaturista artífex de la il.lustraci6 policroma el 1410 del Missal dels Con- 
sellers, amb el ja estudiat Rafael ~ e s t o r r e n t s ~ ~ .  

{{Micer Jaume Callis y su biblioteca jurídica,,80 és el títol significatiu 
d'un altre estudi de l'inquiet arxiver Madurell i Marimon. Un inventari es- 
pecial exclusiu de la biblioteca del conegut jurisconsult misser Jaume Cal- 
lis, fet arran de la seva mort durant el mes de febrer de 1434 i conservat 
quasi íntegrament a l'AHPB, permet de conbixer la gairebé totalitat dels cb- 
dexs que la integraven, indubtablement nombrosa i especialitzada, la gran 
majoria dels quals són relatius al dret roma, canbnic i civil, amb algun 
exemplar aillat de les lleis germiniques, i un grup format per obres del dret 
catala lleis i constitucions de la terra, obres de Guillem de Vallseca, etc., al- 
guns llibres de medicina i cirurgia (amb obres d'Arnau de Vilanova), 
d'histbria natural, i, pel que fa a literatura, tenia alguns llibres del gay saber 
i obres litúrgiques i teolbgiques, un exemplar de la Bíblia i altres de con- 
cordances d'aquesta, a més d'una secció de varia o cbdexs indeterminats. La 
biblioteca de Jaume Callis estava formada per un conjunt de 118 cbdexs, 

78 aEl iluminador de libros Rafael Destorrents, jartífice del Misal de Santa Eulalia?~, Scri- 
nium, VIII-X (1953), pp. 1-8.La prova aportada per Madurell és un contracte notarial del 8 de 
mar$ de 1403 per a la realització, per part d'aquest il.luminador, d'un <<misale ... de letres per- 
filades et florejades et daurades et de ystoriis>,. Aquest enckrec del bisbe Joan Armengol es 
complementa amb una carta de pagament signada, el dia següent, per aquest il.luminador, acre- 
ditativa de I'abonament efectiu en rnethl.lic rebuda de mans d'un canbnic procurador general 
de l'esmentat bisbe 

79 Les seves conclusions es poden veure a <<Rafael Destorrents, sacerdote y miniaturista,,, 
ibíd., XI-XV (1954-55), pp. 1-5. Aquest prevere tindria l 'enchec d'ailluminar d'aur, d'azur e 
d'altres collors, ab estbries e en altre manera solemnament 10 missal, en pergamí confeccio- 
nat prkviament per l'escrivh de lletra rodona Arnau Decoll, artista que ja havia treballat en la 
factura del llibre intitulat Valerio Mavimo i en la transcripció dels privilegis de la ciutat. 

Anuario de Historia del Derecho Espaiiol, 33 (1963), pp. 539-607. L'inventari és trans- 
crit a les pp. 571-582. 



com es pot comprovar a l'inventari, minuciosament detallat: per exemple, si 
eren en paper o pergam', tipus d'enquadernacions, amb transcripcions frag- 
menthies de textos -que en general encapgalaven el segon corondell o co- 
lumna i els de l'últim de la darrera carta--. Alguns volums comprenien tex- 
tos d'una o més obres i, tal com apareixen descrits en l'inventari, no faciliten 
la seva identificació, enumerats sense cap ordre, amb grafies diverses de 
noms d'autors i varietat de títols, possiblement quan foren catalanitzats i, per 
tant, molt desfigurats, fet que dóna lloc facilment a confusions lamentables. 
A l'inventari trobem també les prbpies obres manuscrites de Jaume Callís 
(Glosas dels Usatges, Pragmatiques, Obra de pau e treva...). 

Madurell dedica, així mateix, un apartat on es recull la partició d'aquesta 
biblioteca entre els dos fills de Jaume Callis, Antoni i Joan. Un índex al- 
fabktic d'autors dels manuscrits i una classificació per matkries de la selec- 
cionada llibreria del conegut jurista complementen aquest estudi. A peu de 
pagina també trobem algunes notes aclaridores que donen més referkncies 
sobre llibres esmentats en aquest inventari que es troben en altres protocols. 
La biblioteca del gran jurisconsult i primer compilador del nostre dret dóna 
una k p l i a  idea de les fonts jurídiques del seu temps i contribueix, junta- 
ment amb altres inventaris semblants, indubtablement, a l'elaboració acurada 
i fidedigna de la histbria del dret catalh. 

Un altre personatge important de mitjan segle XIV a Catalunya, el poli- 
facktic sacerdot barceloní mestre Felip de Mallas1, és objecte de I'atenció del 
nostre investigador. El seu inventari de béns del 1431-1432 permet constatar 
l'existkncia de 64 manuscrits posteriorment venuts en encant públic, també 
conservat. Amb obres de cikncia, classics, dret, escolhstica, filosofia, italianes 
(un <<Dant en ytalib), litúrgiques, patn'stiques, teolbgiques, etc. 

Finalment, un Últim article dedicat monograficament a una figura és el 
dedicat a l'impressor Joan Rossenbachs2. 

Després de la lectura dels treballs de Madurell i Marimon, es té la sen- 
sació d'haver constatat, com un mateix document, pot ser estudiat des de 
perspectives diferents i ser present en diversos treballs. En tot cas, en podem 
treure un seguit de conclusions aplicables a tot tipus de recerca en aquesta 
línia, que donen elements propis de la codicologia i la paleografia: en parh- 
grafs successius intentarem establir-10s. 

De l'examen de les notes de les transcripcions documentals, compro- 
vem clarament com aquelles indicacions bibliografiques es mostren en 
formes més o menys precises quant als títols de les obres, noms i cognoms 

8' <Mestre Felip de Malla,,, BRABLB, 30 (1963-1964), pp. 499-625. L'inventari de llibres 
es troba a les pp. 557-562. 

82 <han  Rossenbach y la ediciÓn del breviari0 tarraconense de 1522n, Boletín Arqueológico 
Tarraconense, 52 (1952), pp. 59-65. Com que són referhncies a llibres lit~írgics impresos ja al 
final del segle xv, no ens estenem gaire sobre aquest personatge de la tipografia catalana. 



dels seus respectius autors, aquests omesos en gran part. Amb tot, en de- 
terminats casos no és possible filiar-les degudament, sobretot quan estan 
mancades dels corresponents títols i noms dels autors, principalment, a 
causa de les sensibles mutilacions dels manuscrits o, millor dit, de llibres 
de difícil identificació per la vaguetat de les notícies dels documents coe- 
tanis examinats. Algunes descripcions detallades de cbdexs ja ens parlen 
coetaniament del seu mal estat de conservació, com en el cas d'algun d'ells, 
per exemple el de la <<Lectura de paper rosegada de rates>> esmentat en un 
lot de llibres venut en encant públic el 1400. Un detall petit i interessant, 
digne de nota, es relaciona amb les transcripcions del comenpment (inci- 
pit) i final de parhgrafs (explicit) de determinades pagines dels cbdexs, ob- 
jecte avui de la nostra atenció; tot i aixb, la identificació dels textos per 
mitja d'aquestes dades -si, a més, hi manca el títol i el nom de l'autor- 
és molt difícil. 

No manquen referkncies documentades al.lusives als cbdexs, escrits 
indistintament en pergamí o en paper, i, fins i tot, sobre la seva forma i dis- 
posició, com també detalls precisos de relligats de llibres, cobertes de per- 
gamí, paper, oripell, albadina blanca i vermella, aludes blanques, blaves, ne- 
gres, verdes i vermelles, cordova negre florejat, i cuirs o pells de diferents 
colors. 

Pel que fa als pergamins, comprovem com eren utilitzats indistintament 
tant per a l'escriptura com per a la relligadura; així, per exemple, coberta 
blanca de pergam' (<<cohoperta alba de pergamenb). També s'indiquen les 
variades formes o formats dels folis: de full de paper, de quatre cartes el full, 
a més de la forma, la major i la mitjana. 

Quant al paper, trobem indicades mides de llibres, o sigui de les formes: 
comuna, de full, de quatre cartes el full, major, menor, mitjana i de tot el full. 
Observem també que com a relligadura era emprat el paper engrutat. 

Les enquadernacions, en general, eren de cuirs blancs, blaus, negres, 
vermells, verds, i també de vedell vermell, de vedell pelós i ras empremtat. 
També s'aplicaven albadines blanques, verdes i vermelles, i aludes, també 
verdes i vermelles. A vegades hi ha referkncies a vellut i a cobertes de posts 
nues. 

Si hem de fer deduccions a partir de les minucioses descripcions, els rel- 
ligats dels llibres manuscrits serien més o menys artístics, entre els quals n'hi 
hauria de rics i modklics, generalment decorats amb gafets o tancadors d'ar- 
gent, argent sobredaurat, llautó, cuir o seda; boles galonades de llautó, 
bolletes, botons de perles amb flocs de seda blanca i verda; claus, escudets 
i platons, també de llautó i d'argent daurat; giradors de seda, de tredossa 
verda i vermella, tot complementat amb bagues, trossos de tela, seda blava 
i vermella, i corretges de cuir blanc i vermell, i, fins i tot, cantoneres. 

D'altra banda, es donen detalls curiosos relacionats.amb la transcripció 
dels textos, amb notes de classes i tipus de lletra: antiga, grossa, bolonyesa, 



francesa,  et^^^. Es donen noticies de tintes negres i vermelles, amb les quals 
s'obtenien belles i llegibles cal-ligrafies, inalterables per l'acció destructora 
dels segles. 
. Bona part de les descripcions dels cbdexs explícitament declaren la 
llengua en qub estan descrits: en pla, romanq, catali vulgar i, alternativa- 
ment, en pla i en llatí, o en romanq i en llatí, i, fins i tot, en llemosí i en pla 
aragonbs. A més, també s'indica quan es tracta de llengua francesa o ita- 
liana, etc. 

Finalment, tant en les escriptures de venda particular o privada de ma- 
nuscrits, com en els d'aquells adjudicats en encant o subhasta pública, no 
manquen les indispensables referbncies sobre els preus dels llibres objecte 
de transacció, ja en forma global o parcial d'aquests llibres. El seu preu 
també és una dada a tenir en compte en el moment de fer una valoració del 
fenomen de la lectura i la formació de les biblioteques. 

Per6 Barcelona no va ser l'únic centre preocupat per la histbria del lli- 
bre a l'edat mitjana; Girona també tingué un interessat en aquesta matbria. 
Lluís Batlle i Prats (1909-1983), arxiver municipal de Girona, és conegut es- 
pecialment per la seva tasca investigadora sobre els llibres que van enriquir 
en altre temps les biblioteques i els arxius dels monestirs i esglésies gironi- 
nes, fins al punt que pot afirmar-se que aquesta va constituir la seva espe- 
cialitat dins del camp general de la investigació. 

Un dels seus primers estudis, en col~laboració amb Josep M. Millhs i 
Vallicrosa, va fixar-se en la important comunitat jueva del call de Girona84. 
El treball és resultat del descobriment, per part de Lluis Batlle, a l'amiu de 
la cúria episcopal d'aquesta ciutat, de dos petits llibrets o quaderns que con- 
tenen inventaris de llibres, especialment religiosos i litúrgics, d'un total de 
dinou biblioteques dels principals jueus gironins del comenqament del se- 
gle xv (l'autor dóna una data del 1415 a quo). Batlle va comptar amb la 
col~laboració de ltil.lustre Millis i Vallicrosa per a la transcripció hebraica 
i la identificació i el comentari bibliogrhfic dels títols. 

Del 1931 és un segon articles5, en qui3 parla de la donació de llibres del 
bisbe Arnau de Montrodó a la seva casa pairal el 1344, molt poc interessant, 
tant pel nombre com per la qualitat (bhsicament obres de Gregori IX: De- 
cretum, Decretales i Gregoriane Constituciones); una part d'un inventari del 
segle xv, que no s'ha pogut identificar ni datar, conté una llista de 61 vo- 

Aquest tipus d'indicacions també pot prestar servei a la paleografia, a l'hora d'emprar un 
qualificatiu o un altre per designar un tipus d'escriptura. J. TRENCHS I ODENA, *El llibre i l'es- 
criptura en inventaris catalans i valencians del segle xv,, L'Espill, 13-14 (1982), pp. 71-85, ho 
fa aplicant-ho a l'escripura anomenada catalana. 

84 <Inventaris de llibres de jueus gironins,, BBC, 8 (1928-1932), pp. 5-45. 
85 (<Notícies de llibres d'antics inventaris del bisbat de Girona>,, EUC, 16 (1931), pp. 333-339. 



lums, de tematica variada, en paper i pergamí, entre els quals destacaríem 
un llibre de paper anomenat Arnau de Vilanova i un altre d'Hores de Santa 
Maria beles historiades. I, finalment, un altre inventari del 15 12, que ja surt 
dels límits proposats al nostre treball, dels llibres de cor i de la biblioteca que 
posse'ia l'església parroquial de Sant Esteve d'Olot en efectuar una visita par- 
roquial el bisbe de Girona. 

El cardenal Berenguer d'Anglesolag6, important figura de la segona 
meitat del segle XIV i comenqament del xv, l'any 1406 mana fer inventari 
dels llibres conservats al seu estudi, i tot seguit ordena traslladar-10s de 
cambra (ell no va morir fins al 1408, raó per la qual es desconeix el motiu 
real de l'inventari: Batlle dóna com a possibilitat un cpossible enamorament 
del monarca>> Martí l'Humh d'algun dels llibres, que en aquelles dates visi- 
tava el Palau Episcopal). Era un personatge de gran inquietud intel.lectual, 
a qui els viatges li permeteren anar fent una biblioteca que ens fa pensar en 
un home de vasta cultura. Jurista format a Bolonya, els seus llibres són gai- 
rebé tots de dret (amb un completíssim codi dels Usatges), i hi ha un petit 
grup de medicina (hi destaca l'obra d'Arnau de Vilanova Speculum medici- 
nalium) i un sol escrit en roman$ (Speculum Historial). La detallada des- 
cripció dels llibres ofereix notes curioses sobre el tipus d'escriptura d'alguns 
d'ells: així, parla d'una cclitera satis gracili currente et cathalana, litera catha- 
lana quasi antiqua et quasi scolastica, bona litera rotunda, litera scolastica, 
parva et mala scriptura, litera currentissima bastarda,, o una reiterada cclitera 
francigena sive alamannica currentb. 

El que un dia va ser el primer hospital de Girona, 1'Hospital de Sant Pere 
o de la Seug7, va centrar l'atencib de l'inquiet Batlle i Prats. Un inventari dels 
seus béns fet el 10 de gener de 1362 permet conMxer els 33 llibres de dret, 
civil i canbnic, religió, litúrgia, teologia, medicina, etc., que formen en con- 
junt una llibreria notable. 

Batlle va dedicar la seva tesi doctoral (llegida el 1946) a estudiar la 
histbria de la biblioteca de la catedral de Girona des del seu origen fins a 
la impremtag8. Si ens cenyim al nostre període, el baix-medieval, podem ob- 
servar que el patrimoni bibliografic de la Seu s'incrementa amb donacions 
fetes per nobles, preveres, bisbes i cardenals, basicament. L'estudi conté 
prop de quaranta referbncies de llibres de totes les matkries d'un període cro- 
nolbgic molt ampli (1058-15 12), i esta complementat amb un petit apbndix 
documental i un índex onomhstico-toponímic molt útil. 

Com podrem comprovar, l'any 1947 va ser un any prolífic en publica- 

86 <<Inventari dels llibres de Berenguer d'Anglesola,,, ibid., 17 (1932), pp. 234-249. 
87 <Inventari dels béns de 1'Hospital de la Seu de Girona>>, ibíd., 19 (1934), pp. 58-80. 
88 La biblioteca de la catedral de Gerona desde su origen hasta la imprenta, Monografias 

del Instituto de Estudios Gerundenses, 1, Girona, 1947. Obra fonamental per a les biblioteques 
medievals de les comarques gironines, amb dades des del 1058. 



cions bibliogrBfiques de Batlle i Prats. Dedica un article a l'inventari de 1329 
de la biblioteca episcopal de Gironag9; als estudiants gironins dels Estudis 
~ e n e r a l s ~ ~ ;  a la llibreria del convent de Sant Dombnec de Gironag1 i, final- 
ment, a la llibreria d'un notari barceloni (1408)~~.  

Després d'un llarg silenci d'estudis sobre histbria del llibre, el 1963 
estudia la biblioteca de la Col.legiata de Sant Fblix de Girona93. Per la do- 
cumentació inkdita que aporta, sabem de vuit esments libraris litúrgics 
relacionats amb aquesta col.legiata (entre 1348 i 1391) i de la compra, el 
1369, de la Summa fratris R. de Penaforti per l'abat de Vilabertran. 

Un inventari del 1498 dels béns de la Casa del Consell de Girona94 mos- 
tra ja la rapida introducció dels llibres d'impremta en la societat gironina: al 
costat d'un Libre Vert i un altre Libre Vermell bullat, tots dos en pergamí, 
que contenen els privilegis de la ciutat (aquests noms han passat a designar, 
en la literatura histbrico-jurídica actual, els llibres de privilegis de moltes 
ciutats i viles de Catalunya fets precisament en bpoca baix-medieval), tro- 
bem dos incunables importants: el Dot22 del Xpia fet per mestre Eximenis 
(es tracta de l'incunable imprbs a Valbncia per L. Palmart el 1484, conser- 
vat encara avui a 1'Arxiu de la Ciutat), i un <<Missal de paper d'estampa,, 
(potser un exemplar incunable de la impressió contractada per Rosenbach 
el 1492 i del qual no hem conservat cap exemplar). 

89 ((Inventario de la biblioteca episcopal de Gerona y de 10s bienes propiedad de la mitra en 
el año 1329u, Anales del Instituto de Estudios Gerundenses (AIEGer.), 2 (1947), pp. 133-153. 
En aquesta data, la catedral gironina disposava de 48 llibres de diverses matbries. 

90 (<Estudiantes gerundenses en 10s Estudios Generalesx, Hispania, 7 (1947), pp. 179-221. 
Els esments libraris que apareixen de forma destacada són un Codicem ... et Inforciatum et ... 
Digesto veteri et novo (apbndix IV). 

91 aEncuadernaciones y librería del convento de Santo Domingo, de Gerona),, Revista de Bi- 
bliografia y Documentación, I (1947), pp. 269-277. La documentació conservada d'aquest con- 
vent li va permetre recollir dades sobre els enquadernadors, els llibres objecte de restauracions 
i enquadernacions, els llibres adquirits i la llibreria prbpiament dita. Hi ha catorze referbncies 
a llibres (litúrgics i patrístics, blsicament) en un abast cronolbgic del 1430 al 1456. 

92 nLibrería del notari0 Guillermo de Mallorca (1408)u, ibíd., I (1947), pp. 481-484. Aquest 
inventari, pas previ per a i'encant dels Mns del difunt, el trobh en un lligall d'inventaris i de tes- 
tamentaries de i'Arxiu Episcopal gironí. Per aquesta llista sabem que, a excepció d'un breviari, 
la resta de llibres es trobava ai lloc de la casa anomenat studi +n segurament el notari tindria 
instal.lat el seu despatx-, en el qual figuraven 22 volums, 23 comptant el breviari, que formen 
un total de 25 obres. D'aquesta biblioteca especialitzada destaca el fons que es refereix a for- 
mularis (tipus Rolandi de art de notaria o mestra Guido sobre dictats), els quals integren quasi 
una tercera part d'aquella; és, com es pot observar, una biblioteca d'un home de lletres, on hi 
ha una absbncia absoluta de llibres de cibncia. 

93 ((La biblioteca de la Colegiata de San Félix de Geronau, GAKS, 21 (1963), pp. 146-148. 
94 ((La Casa del Concell de Gerona en 1498,, AIE. Ger., 17 (1964-1965), pp. 373-383. Vo- 

lem fer constar l'existbncia d'un altre article de LI. BATLLE: aNoticias de libros de la catedral 
de Gerona (siglos XVI-XVIII)~, HS, 19 (1966). pp. 131-141, que recull esments libraris amb da- 
tes compreses entre 1499 i 1753, poc interessants per al nostre treball. 



Els llibres dels monestirs benedictins de Girona també van ser estudiats 
per Batlle95. Les referkncies són tretes de visites pastorals als monestirs de 
Sant Pere de Galligans (1368) i Sant Daniel (1474 i 1499), i només esmen- 
ten llibres relacionats amb les tasques quotidianes d'aquests monestirs (lli- 
bres necessaris per a l'ofici diví: antiphonarium, psalterium ...). 

Molt més interessant, pel seu abast territorial i pels nombrosos exemples 
addu'its, és fixar-se en el patsimoni b i b l i ~ g r ~ c  de les antigues parrbquies gi- 
r ~ n i n e s ~ ~ .  Aquesta aportació reuneix esments libraris dels segles XIV i xv que 
van posseir sacerdots dedicats al ministeri parroquial, i que ens han pervingut 
per mitjh dels inventaris que, a la seva mort, van ordenar els seus hereus i 
marmessors -executors de la darrera voluntat del difunt. Com el lector ia deu 
haver sospitat, aquests inventaris donen molt poques sorpreses i la major part 
dels llibres pertanyen a un grup que podríem anomenar de devoció i litúrgia, 
llibres que servien amb freqükncia, si no dihiament, per a la vida parroquial 
i per a la recitació de l'ofici diví: tenien una utilitat immediata per a la vida 
quotidiana a la parrbquia. Així doncs, trobem missals, breviaris, llibres d'ho- 
res, diürnals, saltiris, vides de sants, bíblics, ordinaris, antifonaris, llegenda- 
ris, consuetes, epistolaris, evangeliaris, i un -certament notable- propi de 
l'ofici de sant Carlemany, Zn nativitate sancti Caroli Magni, personatge que, 
com és sabut, va rebre culte en temps del bisbe Arnau de Montrodó 
(1335-1348), que va instituir o fundar la seva festa cap a l'any 1345. 

El clergat adscrit a la Catedral, des dels senzills preveres i clergues, pas- 
sant pels beneficiats i canonges, fins a arribar al bisbe i els seus béns libra- 
ris, tampoc no passaren per alt a la curiositat de l'investigador gironP7. Les 
seves notes, tretes al llarg de moltes investigacions i de diver~o~instruments 
(donacions, llegats, vendes, testaments i subhastes, etc.), procedeixen la 
majoria del Diocesh de Girona, i van des del 1335 fins al 1594: de l'kpoca 
baix-medieval posse'im 29 dels 30 documents donats en apbndix. Per la di- 
versitat de matkries i títols que transmeten aquests inventaris, amb un pre- 
domini aclaparador de la literatura religiosa, evidentment, només podem 
deixar consthncia dels prop de dos-cents títols consignats. 

Finalment, l'últim treball de Batlle i Prats del qual tenim consthcia d'e- 
lements per a la histbria del llibre apareix a l'inventari de béns de Guillem 

95 <<Noticies de llibres de monestirs benedictins del Bisbat de Girona,, AST, 39 (1966), 
pp. 283-290. 

96 <<Notícies de llibres d'antics inventaris de clerecia parroquial del Bisbat de Gironan, AIE 
Ger., 19 (1968-1969), pp. 231-46. Entre els 33 documents transcrits, creiem destacables, per 
la seva categoria i diversitat, les biblioteques de mosstn Enric Alemany, beneficiat del monestir 
d'Amer (octubre de 1428, amb 23 refertncies libriaies) i la de mosstn Ferrer d'Estanyo1, rec- 
tor de la capella del castell de Peratallada (maig de 1422, també amb 23 esments libraris, en- 
tre ells l'obra citada en el text). 

97 <<Noticias de libros antiguos de servidores de la Catedral de Gerona. 1335-1594n, HS, 22 
(1969), pp. 425-446. 



de Coll, benestant apotecari-especier de Girona (datat el febrer de 1454)98: 
hi apareixen un llibre Art de medecina appellat Nicolau i un altre llibre del 
dit Art appellat Receptori; probablement, els dos llibres no són més que el 
cblebre Antidotarium de Nicolau el Salerniti, veritable farmacopea on són 
expressats els medicaments i la manera de preparar-10s (i no oblidem que 
parlem d'un apotecari). 

Per tancar aquest apartat dedicat a Girona, no podem deixar d'indicar 
que, en notes esparses i articles d'altres autors, també hi ha mencions libra- 
ries que cal tenir en compte: pensem en Fidel Fita99, Jaume Marqués i Ca- 
sanovas i Josep M. Marqués i ~ l a n a ~ u r n i ' ~ ~  o Enric Mirambell i  ello oc'^'. 

Recordem que fins ara només hem parlat de les biblioteques privades de 
particulars o d'institucions (catedrals, esglésies i monestirs). Biblioteques 
privades per una sbrie de raons que no cal ni esmentar (l'elevadíssim preu 
dels manuscrits, la limitació de coneixements de la gran majoria de la po- 
blació, etc.). Perb, segons sembla, també hi va haver biblioteques crpúbli- 
ques>>. Segons un breu estudi de Joan Ainaud de Lasartelo2, de l'agost del 
1444 tenim la referkncia d'una biblioteca pública, semblant a les actuals, que 
es trobaria al claustre de la Seu barcelonina; aquesta biblioteca seria obra del 
bisbe Sapera, un dels grans constructors i artífexs de la Catedral. Al final d'a- 
quest segle, traslladada a un altre local del temple, rebé notables addicions, 
i el seu exemple no resulta infructuós, ja que el 1508 un clergue de l'esglé- 
sia del Pi funda una altra biblioteca pública a la seva parrbquia, a semblanqa 
d'aquella. Perb el tema de les biblioteques públiques no ha estat tractat (ex- 
cepte aquesta breu aportació) per la histbria del llibre fins ara. Esperem que 
la documentació ens permeti, algun dia, elaborar aquest capítol de la nostra 
histbria cultural. 

Fins aquí, les ressenyes dels treballs d'alguns dels investigadors més 
destacats de la histbria del llibre a Catalunya. A causa del caracter d'estat de 

98 <<Inventari dels béns de Guillem de Coll, apotecari-especier de Girona. 1454,,, Estudios 
Históricos y Documentos de 10s Archivos de Protocolos, VI (1978), pp. 197-213. 

99 Edició de Los reys dAragÓ y la Seu de Girona desde l'any 1462fins al 1482 d'A. AL- 
FONSELLO, Barcelona, 1873, on s'esmenten sis referhies a llibres entre 1461i 1479. A més del 
seu article (<Inventari de la tresoreria de la Seu de Girona, fet en 1470n, La Renaxensa, 4 (1874), 
pp. 45-47, 137-138: inventari de 25 llibres a Girona. 

'O0 <<Apuntes históricos sobre el palacio episcopal de Gerona,,, AIE. Ger., 14 (1960), 
pp. 263-306; amb referkncies a llibres litúrgics de 1417 i 1470. 

'O' <(El testamento de Roger de Cartellá y su notable biblioteca,,, ibid., 17 (1964-1965), 
pp. 383-403. Aquest canonge va donar el 1466 una notable biblioteca, tant per la quantitat 
(68 volums) com per la qualitat (hi predominen els llibres de dret canbnic, especialitat de l'au- 
tor). Un recent article seu, (<Biblioteques particulars gironines del segle xvn, Medievalia, 8 
(1988), pp. 25-285, també proporciona noves dades sobre llibres a la Girona baix-medieval. 

'O2 <<Bibliotecas públicas en la Barcelona medieval*, BDH, I1 (1946), pp. 117-122. Es un ar- 
ticle divulgatiu que no cita fonts. 



la qüestió i de les perspectives d'aquest treball, no ens podem estendre en la 
resta d'autors esmentats a la introd~cció '~~.  

Les línies de recerca i la histbria del llibre a Catalunya 

Actualment, sembla que els estudis sobre llibres i biblioteques s'han tor- 
nat a remprendre per part d'un grup d'especialistes, alguns d'ells molt des- 
connectats entre si, que volen continuar la rica tradició dels grans medie- 
valistes i palebgrafs del nostre segle. Curiosament, va ser un hispanista 
nord-americi qui, en una obra poc coneguda i d'escassa difusió, declarava 
que volia continuar l'obra de Beerlo4: ens referim a Charles B. Faulhaber i 
el seu treball Libros y bibliotecas en la España medieval. Una bibliografa 
de fuentes impresas105. En 666 fitxes, reuneix referkncies bibliogrifiques de 
tot Espanya (catdegs generals i particulars dels distints regnes de 1'Espanya 
baix-medieval: Corona d1AragÓ, Navarra i Corona de Castella, a més d'unes 
quantes referkncies a inventaris o testaments de personatges catalans o es- 
panyols relacionats amb Franga i Itilia), i dóna també uns utilíssims índexs 
de matbries, cronolbgic, toponímic, de possessors i d'erudits moderns que 
han treballat aquest tema. 

Es podria pensar que grhcies a l'estudi de Faulhaber haurien proliferat els 
estudis sobre llibres i biblioteques a la Corona d'Aragó o, més concreta- 
ment, a Catalunya. No ha estat pas així, de moment. Alguns balan~os histo- 
riogrhfics realitzats darrerament posen de manifest que no sols aquest tema 
no entra dins de les línies de recerca d'alguns departaments o en projectes 
d'investigació concrets (siguin tesines o tesis doctorals), sinó que, a més, ni 
tan sols és citat en els breus apunts bibliografies que donen aquests balanqos, 
encara que sense pretensió d'exhaustivitat, quan és una obra imprescindible 
per a qualsevol estudi sobre algun aspecte concret de la cultura medieval ca- 
talana, ara per ara, com ja hem indicat en la introducció d'aquest article. 

Per posar uns exemples concrets, un article molt interessant de Josep M. 
Salrach106, publicat el 1988, tot i reconkixer les aportacions dels que en al- 

'O3 Remetem a l'obra cabdal de Charles B. Faulhaber, vegeu la nota 105. 
'O4 OP. cit., vegeu la nota 2. 
'O5  Grant & Cutler Ltd., Research Bibliographies & Checklists, 25 (1987). Edició per a Es- 

panya, Valkncia, 1987. Com ell mateix declara a la introducció, aquest estudi va ser el resul- 
tat de les seves investigacions sobre referkncies a textos retbrics per fonamentar les seves afir- 
macions sobre retbrica medieval a Espanya; no va ser un projecte definit des d'un primer 
moment. D'aci, potser, les observacions que sobre aquesta obra han fet I. BECEIRO (Hispania, 
178 (1988). pp. 1119-1122) o J. DAGENAIS (La Corónica, 18:2 (1989-1990), pp. 118-120). Tot 
i les seves deficibncies, aquest cataeg bibliogrific aplega referkncies fins al 1984, i, malaura- 
dament, el primer suplement promks sembla que finalment no es far& realitat. 

'O6  aBalance critico y perspectivas de la producción historiogrtifica sobre Historia Medie- 



gun moment anomena <<historiadors documentalistes>>, com A. Rubió i 
Lluch, F. Soldevila, M. Coll i Alentorn, L1. Nicolau d'Olwer o M. de Mon- 
toliu, representants en les seves diverses especialitats de la rica tradició 
histbrica a Catalunya, entre elles la referida a l'estudi de la cultura, no de- 
dica cap apartat a parlar de l'estat i de les tendbncies d'estudi de la cultura 
catalana a l'bpoca medieval. Salrach, perb, té el gest de remetre a la revista 
Arxiu de Textos Catalans Antics (ATCA) per a qualsevol consulta relacio- 
nada amb el tema que ens ocupa, ja que aquesta publicació, de categoria in- 
ternacional, fundada per J. Peramau, recensiona minuciosament tot el que 
s'escriu sobre cultura medieval de l'hrea catalanalo7. 

El 1988, a Alcobendas (Madrid), es desenvoluparen les I Jornadas so- 
bre la Investigación Medieval en las Comunidades A u t Ó n o m a ~ ~ ~ ~ ,  on prop 
de cent medievalistes van exposar les línies de recerca per comunitats autb- 
nomes en setze ponbncies. Per parlar de Catalunya van assistir-hi C. Batlle, 
Joan J. Busqueta i C. Cuadradalo9. El Departament d'Histbria Medieval i 
Paleografia de la Universitat de Barcelona centra les seves investigacions 
-i la seva revista, Acta Mediaevalia, n'és un reflex- en la publicació de 
fonts i documents inbdits, en la histbria de la societat urbana, la histbria rural 
i l'arqueologia medievalllO. Com veiem, no hi ha una línia de recerca espe- 
cifica sobre el nostre tema, per bé que hi ha incursions individuals de 
determinats estudiosos (la mateixa C. Batlle1''). Avui podem anunciar la 
imminent aparició, dins del fons editorial de la Fundació Noguera, d'un 
estudi del professor Josep Hernando íntimament relacionat amb el nostre 
tema referit al segle XIV i fonamentat en una anhlisi exhaustiva de la docu- 
mentació notarial barcelonina. 

A més de les activitats de la Universitat de Barcelona, també trobem &e- 
balls científics d'investigadors relacionats amb altres departaments univer- 
sitaris o vinculats a centres públics i privats. Poc s'ha de dir respecte d'aixb. 
Només farem esment de la tasca que s'esth desenvolupant dins l'kea de 

val catalano-balear en la década 1975-86,,, Studia Historica. Historia Medieval, VI (1988), 
pp. 95-139. De lectura obligatbria per a tot aquell que vulgui saber qu8 passa en el medieva- 
lisme catali actual. 

'O7 Tot i aixb, a l'apartat 2.7. alengua, cultura, pobreza y mentalidades,, de la bibliografia 
que dóna Salrach trobem articles interessants i necessaris per al nostre estudi: vegeu, entre al- 
tres, C. BATLLE (1980 i 1981), G. LLOMPART (1975 i 1981), M. DERIQUER (1979) o G. TAVANI 
(1980). 

'Os Les actes d'aquestes jornades es poden consultar a C. SEGURA, ed., Presente y futuro de 
la Historia Medieval en Espaia, Madrid, 1990. 

'O9 Ibíd., <(Balmce de las actividades historiogr81cas en Cataluña durante 10s hltimos diez 
años~,  pp. 129-149. Podríem dir que és un compleinent a l'article citat de Salrach. 

"O L'Area de Paleografia de la UB també té una publicació dedicada a temes monogrifics, 
Rubrica, que fins ara no ha reflectit la histbria del llibre i de les biblioteques a la Catalunya 
baix-medieval. 

' I '  Vegeu la nota 107. 



Cibncies i Tbcniques Historiogrhfiques (Paleografia, Codicologia i Di- 
plomhtica) de la Universitat Autbnoma de Barcelona. A més d'una línia de 
recerca dedicada bhsicament a la histbria de l'escriptura i dels textos a Ca- 
talunya, ja impulsada pel professor A. M. Mundó, el professor Jesús Alturo, 
que la prosegueix, imparteix com a assignatura de tercer cicle la Histbria del 
Llibre a la Catalunya Medieva1112. 

Un exemple de les possibilitats de realització d'un treball d'aquestes ca- 
racterístiques per al període baix-medieval es pot observar en els treballs 
desenvolupats darrerament en altres indrets dels Pdisos Catalans. A Valbn- 
cia, fruit d'aquesta tendbncia és la tesi doctoral de M. Luz Mandingorra, Leer 
en la Valencia del tresc ien to^"^. Per a les Balears, deixant de banda els tre- 
balls peribdics de G. Llompart114, cal fer esment de l'obra recent de Jocelyn 
N. Hillgarth, Readers and books in Majorca, 1229-1550115. Aquesta obra 
monumental, fruit de quatre dbcades de recerca en els testaments i inventa- 

I l 2  El professor Alturo no fa sinó recollir el testimoni del seu mestre, l'erudit medievalista i 
palebgraf A. M. MUNDO, que des de fa temps s'ocupa del llibre i de les biblioteques, de la 
cultura en general, a la Catalunya d'tpoca alto-medieval, bisicament, com ho reflecteixen 
molts dels seus articles. J. Alturo també mostra interts pels estudis sobre histbria de la cultura: 
un exemple n'és la recent aportació dins les actes del Symposium Internacional sobre els Ori- 
gens de Catalunya (Segles VIII-XI), amb <<La cultura llatina medieval a Catalunya. Estat de la 
qüestiós, pp. 21-48, limitada cronolbgicament entre els esmentats segles. A <La publicació de 
col.leccions documentals*, ATCA, 5 (1986). pp. 305-324, es pot observar com no ha aparegut, 
des del 1938 enqi, cap estudi comparable al monumental Documents ... de Rm16 I LLUCH. 
També hi ha, en curs d'elaboració per J. A. IGLESIAS, una tesi doctoral sota la seva direcció sobre 
Llibres i biblioteques a la Catalunya baix-medieval. Els testaments i inventaris de clergues, 
metges, juristes i altres ciutadans. 
"' Tesi subtitulada El libro y la lectura en Valencia a través de la documentación notarial 

(1300-1410). Les dades que ara proporcionem són les que J. HINOJOSA dóna a <<La Historia Me- 
dieval en la Comunidad Valenciana: un reto al futuron, pp. 151-197, de l'op. cit. a la nota 108. 
Realitzada sota la direcció del professor J. TRENCHS, ens ha donat una mostra a <<El libro y la 
lectura en Valencia (1300-1410). Notas para su estudio,,, Anuario de Estudios Medievales, 21 
(1991), pp. 549-569. Per a Valbncia també disposem de la ja coneguda obra de P. BERGER, Li- 
bro y lectura en la Valencia del Renacimiento, Valtncia, 1987, destinada a analitzar la difu- 
sió del llibre a la societat valenciana, amb una especial incidtncia en la introducció de la im- 
premta i les seves conseqiitncies. Perb aquest estudi ja s'allunya del nostre sobre el llibre 
manuscrit. 

]I4 Com per exemple <(El llibre catali a la casa mallorquina (1350-1550)n, AST, 48 (1975), 
pp. 193-240; 49-50 (1976-77), pp. 57-114; aLecturas de ermitafios mallorquines en tomo a 
1400~,  Studia Monastica, 18 (1976), pp. 119-130, o <<Inventarios de templos medievales ma- 
llorquines~, Fontes Rerum Balearum, 2 (1978), pp. 447-452. 

'I5 Editions du CNRS, Pm's 1991.2 vols. Quan era intdita, alguna vegada va ser citada com 
Lectors i llibres a la Mallorca cristiana del 1229 al 1550. Abans de la seva aparició, l'autor ja 
doni, en diferents articles apareguts en diverses publicacions, un avanq del contingut de la seva 
obra. Vegeu, sinó, aUna biblioteca cisterciense medieval. La Real (Mallorca)>>, AST, 32 
(19S9), pp. 89-191; <<A List of Hebrew Books (1330) and a Contract to Illuminate Manuscripts 
(1335) from Majorcan, Revue des Etudes Juives, 120 (1961), pp. 297-320; etc. 



ris notarials dels mallorquins d'aquells tres segles, n'aplega, ultra els cath- 
legs de les biblioteques conventuals, més de nou-cents de particulars. 

Aixb no vol dir que des del 1984, data en qub es va tancar el treball es- 
mentat de Faulhaber116, no s'hagin fet noves aportacions al tema que ens 
ocupa. Un rephs rhpid a algun dels repertoris bibliogrhfics actuals117 o un 
buidat acurat de revistes de tematica histbrica permetria veure com la histb- 
ria del llibre s'ha pogut beneficiar amb la publicació de més inventaris i tes- 
taments, on els llibres tenen un paper important; a més, molts d'ells ja no es 
limiten a donar la transcripció de l'inventari, sinó que intenten identificar els 
textos i autors esmentats"*. 

Possibilitats d'estudi 

Un dels trets que ha caracteritzat l'estudi del llibre,a la Catalunya baix- 
medieval és l'oportunisme i la falta de sistematització. Es molt corrent la pu- 
blicació d'inventaris de llibres resultat d'una trobada inesperada en la recerca 
d'arxiu (o un recull de notes); perb, amb comptades excepcions119, no hi ha 
hagut un estudi sistemhtic del fenomen de la lectura en una ciutat i periode 
cronolbgic concret que permeti treure una drie  de conclusions de carhcter 

I l 6  Op. cit., nota 105. Malgrat tot, com ja hem indicat, aquesta obra +om qualsevol re- 
pertori bibliogrAfic- no és exhaustiva i moltes refersncies que s'hi haurien pogut incorporar 
no hi són. 

Il7 Per exemple, a ATCA, revista ja esmentada i molt important per les seves recensions i no- 
tícies bibliogrifiques, que aplega molts dels aspectes relacionats amb la cultura medieval ca- 
talana. 

[ I 8  Sense Bnim d'exhaustivitat i limitant-nos a la Catalunya baix-medieval, podem citar, en- 
tre altres aportacions: B. MARQUES, aGuillem Arnau i Patau, bisbe &Urgell (1362-1365)u, 
Urgellia, 5 (1982), pp. 281-304; R. CONDE, &'arrendament i inventari del priorat cerverí de 
Sant Pere Gros (1418))), Miscel.li2nia Cerverina, 1 (1983), pp. 53-73; J. PERARNAU, aLa 
donació de la biblioteca d'Arnau de Vilanova i la fundació de la Libraria Sedis de Girona 
(1397-141 1)n, ATCA, 2 (1983), pp. 171-239; T. GARC~A PANADBS, ~ L O S  bienes de Ferrer de 
Gualbes, ciudadano de Barcelona (hacia 1350-1423)n,Acta Mediaevalia, 4 (1983), pp. 149-204; 
A. MASOLIVER, <<Qui: llegiren i escriviren els monjos de Poblet durant sis-cents anys 
(1 150-1835)),, Actes Set? Col.loqui Internacional de Llengua i Literatura Catalanes, Barce- 
lona, 1986, pp. 353-361; M. CASAS, aLa casa i els béns de Berenguer Sespluga, rector de 
Cardona (m. 1375)n, Cardener, 3 (1986). pp. 85-100; J. TRENCHS-M. L. MANDINGORRA, aLa 
capilla de Pedro el Ceremonioso: sus libros)), Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, 
LX111 (1987), pp. 581-607; J. R U B I ~  I BALAGUER, <<La institució de la Biblioteca Reial a Po- 
blet en temps de Pere el Cerimoniós)), article inkdit dins del seu recull d'obres completes, VI 
(Historia i Historiografia), Barcelona, 1987, pp. 41 1-453; M. MAYER, <<Una biblioteca de 
estudiante del siglo xvu, Cuadernos de Filologia Clásica, XXI (1988). pp. 97-104. 

' I 9  Pensem ara en els treballs de J. MAS i J. M. M A D U R E L L J ~ C ~ ~ ~ ~ S ,  O en el més recent, de pro- 
pera publicació, de J. HERNANDO. Les aportacions que per a la investigació histbrica -també 
dins del camp de la histbria de la cultura- permet la secció histbrica de 1'Arxiu de Protocols ja 
s'ha posat de manifest en moltes publicacions i treballs que seria prolix d'enumerar. 








