
LES COL.LECCIONS DE FRAGMENTS 
DE MANUSCRITS A CATALUNYA' 
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Es ben conegut I'interts que ofereixen els fragments de manuscrits 
antics per a la histaria de la cultura, sobretot en aquells pafios que han 
sofert destruccions i espoliacions com a conseqiitncia de guerres i 
d'aitres desgrkies. Catalunya ha estat un d'aquests palsos empobrits per 
infortunis periadics. D'aqui n'ha resultat que els manuscrits medievals 
conservats en les nostres biblioteques amb prou feines depassen els 
2600'. Dispersats una mica arreu d'Europa i d'Am2rica del Nord n'hi 
deuen haver encara uns 400 més. 

Per tal de refer l'antic patrimoni codicol6gic cal recórrer a aquestes 
deixalles fornides pels fulls de guarda i les relligadures de quaderns i Ili- 
galls d'arxius. Els reculls de fragments de manuscrits formats des de fa 
molt de temps en diversos palsos d'Europa, especialment els publicats 

Aquest treball ha estat presentat a la reunió del Comiti intcrnational de Palio- 
graphic quc tingui lloc a Su'lssa, i llegit en la sessió de Sankt-Gallcn del dia 20 de setembre 
de 1979. . . ' Les biblioteques catalanes mis riques en manuscrits medievals (anteriors al comens 
del segle XVI) són: Barcelona, Biblioteca dy Catalunya, amb 550; Barcelona, Arxiu de la 
Corona d'Arag6, 354; Tortosa, Catcdral, 286; Vic, Arxiu Catedral i Museu Dioces2, 227; 
Barcelona. Biblioteca Universitat, 218; Urgell. Catcdral, c. 150; Tarragona. Biblioteca 
Provincial, 147; Barcelona. Catedral, c. 134; Montserrat, Biblioteca. 132; Girona. Ca- 
tedral, c. 70; Lleida, Catcdral, c. 35; Pcrpinyg, Biblioteca Municipal, c. 30. Els altres fons 
públics i algunes biblioteques particulars estan en general al dessota d'aqucstcs xifres. 
L'ordrc establert pel nombre no correspon pas sempre a la qualitat i antiguitat dels diver- 
sos fons. 



per Ker i Watson a Anglaterra2, per Kocher a Su'lssa3, així com l'exemple 
recent donat per la Universitat de Budapest i el seu editor, Mezey4, 
m'han encoratjat a oferir un cop d'ull del que hom intenta de fer des de 
fa anys al nostre país. 

Alguns investigadors dels Pasos Catalans ja fa temps que hi han 
prestat atenció. Entre ells cal destacar Pujol i Tubaus, Sunyol, Anglts, 
Ainaud, SerdP i sobretot Olivar i Janini, que ofereixen una bibliografia 
abundant6. En aquest moment hi treballem amb intensitat Gros, Plade- 
vall, Soberanas i jo mateix per tal d'enriquir les col~leccions ja existents a 
Catalunya. Al final d'aquesta notícia hom podrP veure una llista provi- 
s6ria d'una cinquantena ben bona de col.leccions inventariades en un 
primer cens provisori. 

Fins al moment de redactar aquestes ratlles el total de fulls inventa- 
riats és de 6317, que corresponen a 2693 cadexs medievals'. Aixa vol dir 
que hom ha gairebé doblat el nombre dels manuscrits conservats més o 
menys sencers a Catalunya; el que significa un augment considerable del 
tresor literari llegat pels nostres avantpassats. 

El fragment més antic dels recuperats consisteix en unes tires de dos 
folis en lleua uncial delasegle VII, que contenen part del comentari de 
sant Jeroni sobre llEvangeli de sant Mateu, actualment a la biblioteca de 
Montserrat (ms. 1252). 

Sembla cert I'origen francts d'un full en uncial del segle VIII, amb 
els DiPlegs de sant Gregori, encara que és segur que la relligadura i el c6- 
dex d'on prové es conserven a la Catedral de Barcelona des del segle X. 

KER, Neil R., Fragments of Medievd Manuscripts usedas Pastedowns in OxfíordBin- 
dings.. . , Oxford 1954, XX + 278 + 14 I h s . ;  W w s o ~ ,  Rowan, Descnptive list of Frag- 
ments of Medievd Manuscn;bts in tbe University of London Libraty, London 1976, 
XVI + 40 piigs. dactilografiades. 

3 K o c m ,  A.. en un llibre on descriu els fragments de I'arxiu de Solothurn (Su'lsa), 
del qual he perdut la cita exacta. Vcgue encara per Austria: Sankt Paul im Lvantbd, S@- 
sbibliothek. Amanirm 1 .  Katdog der Austellung Handscbnj?enfagmente von 100-1500, 
Sankt Paul im Lavanthal, Selbstverlag, 1977. 200 pBgs. i il.lustracions. 

* MEZEY, IászlÓ. Fragmenta Codicum in Hunganiz. Fragmenta Bibfiotbecae Universi- 
tu& Buabpestinensis, 1 (1-300). en cua de publicació. 

PUJOL i Tvsau. Pere, *El manuscrit de Ics Homilies de sant Gregori de la Catedral de 
Barcelona*, Butlletí de k Biblioteca de Catafunya, V-VI (1918.15)19), p. 188, on diu, tot 
parlant del foli dels Diacgs: certament una altra dada d'interts que caldri tenir en 
compte si algun dia s'arriba a establir la bibliografia de tot 50 que Ics tapes d'antigues en- 
quadernacions datrossades han donat al món savi, com proposava un investigador 
franc&. . .s, referint-se a LIKHATSCHEFF. Nicolas, ~ U n c  lctuc de Nicolas Eymcricim, en Mé- 
fanges Cbatefain, p. 130. 

Hom pot veure-la al final d'aquest article. ' Aquest cens comprh fins al novembre del 1979. Espero completarlo mts endavant. 



La mateixa relligadura ha restitu'it també uns 15 fulls de papir dels segles 
V al VII, entre els quals hi ha trossos d'un diploma reial merovingi. Cal 
lamentar que uns altres fragments d'un codex prophetancm en uncial 
del segle V, que contenien uns pasatges d'Isa'ies en versió vetus latina, 
romanguin a la Biblioteca Vaticana des que el papa Piu XI féu restaurar 
aquesta relligadura barcelonina pels volts del 1929. 

Hom conserva a Montserrat també quatre fulls d'un glossari en pre- 
carolina germinica dels volts del 800, que provenen de les guardes d'un 
llibre de Wissenburg (ms. 1038). 

Cal mencionar uns 22 fragments de manuscrits del segle IX; natural- 
ment que els dels segles següents són molt més abundants. 

Quant al tipus d'escriptura llatina utilitzada a Catalunya després de 
la reconquesta del país vers la fi del segle VIII, és la carolina la que apa- 
reix ja des dels primers decennis del segle IX8. Encara ens queden, pera, 
entre els fragments apareguts unes 13 restes de cbdexs de I'anterior 
escriptura visigatica usada també aquí pels mateixos anys; tot i que 
alguns d'ells provenen de I'interior de la Península i són posteriors al 
segle IX. 

L'escriptura carolina catalana més pura hi és ben representada, així 
com també aquell tipus autacton que anomeno *carolina rural, dels 
volts de I'any 9009. Han aparegut encara fragments de bells exemples de 
carolina francesa, italiana i germinica. 

També hi és ben representada la notació musical, sobretot de 
neumes catalans des de la seva forma més arcaica del comens del segle X 
fins a la decadencia del segle XIII. Els fragments de notació aquitana són 
nombrosos. No hi manquen tampoc els fragments en notacions france- 
ses, italianes i germiiniques. Han aparegut també fragments de polifo- 
nia antiga al costat d'altres que representen ja I'ars nova. 

Alguns dels textos oferts per aquests nous fragments són notables. 
Els litúrgics hi predominen, com és normal. Entre aquests hom hi troba 
llibres mixtos forsa rars: combinacions de sacramentari i martirologi, de 
passionari i martirologi, de leccionari i antifonari, missals mixtos prou 
antics com per a considerar-10s entre els primers d'Europa, junt amb 
altres curiositats litúrgiques. 

Entre els fragments de Biblia, nombrosos com era de preveure, n'he 
descobert un que podria ésser d'una tercera Bíblia de Ripoll; a més de 

Un cop d'ull sintetic sobre aquesta qüestió pot veure's en els meus resums: article 
Paleografia, de la Cran Encic/ope'dia Catalana, vol. 11, Barcelona 1978, pp. 210-21 1 ,  i el 
capítol sobre cultura de la Hist6nh de Catalunya. Editorial Salvat, vol. 2. Barcelona 1979, 
PP. 263-264. 

Vegeu els treballs citats en la nota anterior. 



l'aparició de tres fragments de Bíblies carolines molt antigues. 
La patrística hi es també molt abundant. Hom hi retroba Cebrih, 

Orígenes, Eusebi de Cesarea -aquest es un fragment que prové ver- 
semblantement de I'exemplar ofert, el 925, a Ripoll pel comte Sunyer 
de Barcelona (ACA, codd. frag. 22). 

Han aparegut així mateix alguns nous fragments de clbsics llatins: 
Ovidi , Virgili , el pseudo-Ciceró ad Herennium , un fragment medical 
derivat d'Hipbcrates en escriptura beneventana, i gramátiques de 
Priscih. 

Del ctlebre comentari de Beat de Litbana a I'Apocalipsi han estat 
trobats fragments de tres manuscrits, un d'ells amb miniatureslO. 

Encara cal afegir a aquest conjunt alguns fragments en hebreu i kab;  
igualment les restes d'un palimpsest armeni del segle VI11 o IX. 

Una de les descobertes més interessants per a la llengua catalana és la 
d'un full de la traducció del segle XII del Liber iudiciorum visigbtic, que 
fa honor a la biblioteca de Montserrat (ms. 1109) i que s'ajunta als ct- 
lebres fragments de les Homilies d1Organy5 que, al seu torn, honoren 
des de fa temps la Biblioteca de Catalunya (ms. 289). 

Aquest cop d'ull seria incomplet si no subratllhvem la importhncia 
d'aquests fragments per a la histbria dels escriptoris de la Catalunya me- 
dieval. Heus aquí, en nombre rodó, el que hom hi guanya: Ripoll, el 
més conegut per estudis cliissics des de fa temps1', veu augmentar la seva 
biblioteca medieval amb gairebé 50 nous manuscrits. La catedral de Vic 
és, de molt, la més afavorida, amb més d'un centenar de manuscrits 
nous. Altres catedrals, com la de Barcelona amb més de 60 manuscrits, 
Girona amb 80, Urgell amb 50, Tarragona amb 50 també, Solsona i 
Tortosa amb una trentena cadascuna, i els monestirs de Montserrat (cap 
als 30), Poblet (uns 20), Sant Cugat (uns 10), les Abadesses (uns 20) i 
encara altres monestirs menys rics, seran també des d'ara millor coneguts 
en llur activitat cultural. 

Un sol exemple il.lustratiu pot ésser el de la cartoixa de Montalegre, 
al costat de Barcelona. Només fa cinc anys que hom no en coneixia més 
que un sol manuscrit medieval. Recentment, perb, n'han estat recupe- 

'O Vegeu MUNDO, A.M. y SANCHEZ MARIANA. M.. Eícomentpjo de Beato al Apocaltip- 
sis. Catáiogo de /os cóáices, Madrid 1976, p. 21 (n.O I), p. 27 I 36-38 (n.O 15) i p. 39 
(n.. 17). 

l' BEER, R.,  Die Handschn$en des Hosters Santa Muri0 de Ripoll, Sitzungsber. k .  
Akad. Wissenssch. in Wien, phi1.-hist. K1. 155, B.3 i 158 B. 2, Abhandl., 1907-1908; 
trad. catalana de BARNILS, P., a b s  manuscrits del monastu de Santa Maria de Ripolls, Bol. 
R. Acad BonesUetresde Banelona, 9 (1909), pp. 137-170; pp. 230-277; pp. 299-320; 10 
(1910), pp. 328-365; pp. 495-520. 



rats gairebé 600 fulls de pergamí, que procedeixen de 44 manuscrits, des 
del segle XII al comens del segle XVI, en la seva gran majoria trobats a 
1'Arxiu de la Corona d'Aragó. És tant com dir que s'ha pogut recons- 
truir practicament tota la biblioteca medieval d'aquesta cartoixa barcelo- 
nina. 

Només queda per mencionar i prestar atenció a les col-leccions cata- 
lanes de fragments de manuscrits que n'han recuperat més quantitat. La 
més rica, i de molt, és la de Vic, amb gairebe 750 fragments de nous cb- 
dexs; la de 1'Arxiu de la Corona d'Aragó, de Barcelona, amb uns 376; la 
de la Biblioteca de Catalunya, també de Barcelona, amb uns 260; la de 
Montserrat, amb uns 220, etc. M'estalvio la resta, que hom pot veure a 
continuació. Espero que, amb I'ajut de col-laboradors, podré donar al- 
gun dia les descripcions someres de tot aquest bé de Déu de fragments 
que, com he dit, gairebé dupliquen el nostre tresor codicolbgic i cultural 
de I'edat mitjana. 

BADALONA, Col.lecciÓ Bassa i Armengol: 8 ff. = 7 codd. des del s. XII. 
BANYOLES, h i u  Histbric: 2 ff. = 2 codd. des del s. XI-XII. 
BARBENS, Col~lecció particular: 4fr. de codd., s. XI (?). 
BARCELONA, Arxiu Capitular: 337 ff. = 97 codd., s. VIII. 
-, Arxiu de la Corona d' Aragó: 1183 ff. = 376 codd., S. IX. 
-, Arxiu Diocesi: 240 ff. = 143 codd., s. X. 
-, Arxiu Histbric de la Ciutat: 197 ff. = 101 codd., s. X. 
-, Arxiu Histbric de Protocols: 136 ff. = 72 codd., s. XI. 
-, Biblioteca de Catalunya: 530 ff. = 260 codd., s. IX. 
-, Biblioteca Universitat: 81 ff. = 18 codd. s. X. 
-, Col.lecci6 Capdevila: 159 ff. = 69 codd., s. X. 
-, Col.lecció Mundó: 38 ff. = 25 codd., s. IX. 
-, Institut Universitari d'investigació i documentació musicolbgica: 4 

ff. = 3 codd., s. XII. 
-, Museu Diocesa: 9 ff. = 7 codd., s. XI. 
-, Orfeo Catala: 7 ff. = 3 codd., s. XII. 
BERGA, Centre Excursionista: 7 ff. = ? 
BORRASSA, Can Fort: 2 ff. = 1 cod., s. XI. 

l 2  Aquestes xifres són ben sovint aproximades i s'hauran de controlar en un recompte 
posterior. 



EL BRUC, Arxiu Parroquial: 2 ff. = 2 codd., s. X. 
CARDONA, Arxiu Municipal, 2 ff. = 1 cod., s. XiI. 
COLLBATO, Col.lecci6 Rogent: 2 ff. = 2 codd., s. XIII. 
EL COLLELL, Seminari: 3 ff. = 1 cod., s. XI-XII. 
FONTCOBERTA, Arxiu parroquial: 4 ff. = 1 cod., s. XI. 
LA GARRIGA, Fundació Mauri: 5 ff. = 3 codd., s. XIII. 
GIRONA, Arxiu Capitular: 132 ff. = 62 codd., s. X. 
-, Arxiu DiocesP: 152 ff. = 102 codd., s. X. 
-, Museu DiocesP: 6 ff. = 4 codd., s. X. 
-, Seminari: 3 ff. = 2 codd., s. X. 
LLEIDA, Arxiu Capitular: 8 ff. = 7 codd., s. XII. 
--, Museu del Seminari: 26 ff. = 14 codd., s. XII. 
MOIA, Arxiu Notarial: 9 ff. = 3 codd., s. XI. 
MONISTROL DE MONTSERRAT, Col.lecci6 Gibert: 1 f. = 1 cod., s. XIII- 

XIV. 
MONTSERRAT, Biblioteca: 365 ff. = 220 codd., s. VII. 
OLOT, Col.lecci6 Dou: 4 ff. = 4 codd., s. XI. 
PARETS D'EMPORDA, Col.lecci6 can Viader: 1 f., s. XI. 
PERPINYA, Arxiu Departamental: 4 ff. = 3 codd., s.  XI. 
PIEROLA, El Hostalets, Arxiu Parroquial: 28 ff. = 5 codd., s. XI. 
LA POBLA DE LILLET, Arxiu Notarial: 3 ff. = 2 codd., s. XII. 
POBLET, Biblioteca: 26 ff. = 19 codd., s. XII. 
PONTONS, Col.lecci6 Puigborell-Serramalera: 2 ff. = 2 codd., s. XIV- 
PORQUERES, Arxiu parroquial: 2 ff. = 1 cod., s. XII. 
RIPOLL, Museu Folkl6ric: 2 0  ff. = 15 codd., s. XI. 
SALELLES, Arxiu Parroquial: alguns fragments. 
SANT BOI DE LLuCAN~~S, Arxiu parroquial: 2 ff. = 1 cod., s. Xi-XiI. 
SANT GENIS DE VILASSAR, Arxiu Parroquial: 5 ff. = 4 codd., s.X. 
SANT JOAN DE LES ABADESSES, Arxiu Coi.iegiata: 10 ff. = 7 codd., 

s. X. 
SANT LLORENC DELS MORUNYS, Museu Patronat: 5 ff. = 4 codd., 

s. XII. 
LA SEU D'URGELL, Arxiu Capitular: 120 ff. = 54 codd., s. X. 
SOLSONA, Arxiu DiocesP: 110 ff. = 70  codd., s. X. 
TARADELL, Arxiu Parroquial: 2 ff. = 1 cod., s. XI-XIi. 
TARRAGONA, Arxiu Hist6ric ArxidiocesP: 209 ff. = 79  codd., s. IX. 
TORTOSA, Arxiu Capitular: 6 9  ff. = 3 1 codd., s. X. 
VIC, Museu Episcopal: c. 2000 ff. = c.750 codd., s. IX. 
VILLAFRANCA DEL PENEDES, Arxiu Notarial: c. 50  ff. = 30 codd., 

s. XII. 
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