
119 Encant Ramon Tolosa

1 Aquests Usatici Barchinonae van ser adquirits per un personatge ben documentat en
el nostre estudi: Arnau de Molins, peller i venedor de llibres (i no Andreu, com va enregistrar
el notari).

2 Salms del Saltin en romanç.
3 El mal estat del protocol no permet llegir amb claredat el títol i, com a

conseqüència, identificar-lo.
4 Tobias, Matthaeus Vindocinensis.
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1430, gener, 17

Encant públic dels llibres relictes per Ramon Tolosa, mercader, ciutadà de Barcelona.

AHPB. Pere de Folgueres (Menor), Plec d'inventaris, n.6, fols. 2r-2v.

1. < Primo >, .1. libre scrit en paper continent en si los Usatges de Barchinona, ab
cobertes de fust trencades, de pocha valor, an Andreu de Molins, peyer

.V. sous, .XIII.

2. ítem, dos coherns de paper, en les quals se contenen alguns Salms del Saltiri en
romans I. sou, .VI.

3. ítem, .1. cohern scrit en paper què's conté la Fe-[...J de confessió, al notari . .
II. sous, .VII.

4. ítem, unes Tubies scrites en paper, ab altres librets de pocha valor
VIII. <diners>.

" la cal·ligrafia del notari, molt tremolosa, i un comment de la tinta no permeten llegir amb claredat part
d'aquest títol.



120 Inventari Jaume de Vallseca

1 Missale (Litúrgica). Possiblement, es tracta de l'instrument notarial més deteriorat
de tots els que hem consultat per a l'elaboració del nostre treball, per la qual cosa ens hem vist
obligats a deixar molts buits en la transcripció (amb els consegüents problemes d'identificació).

2 Identifiquem les dues obres més conegudes de Johannes Gallensis: la Summa
collationum i el Breviloquium de virtutibus principum, totes dues en traducció catalana.

3 Psalterium amb glossa.
4 Flores sanctorum.
5 Hugo de Sancto Victore.
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1430, febrer, 7

Inventari dels llibres relíeles per Jaume de Vallseca, jurista, ciutadà de Barcelona.

AHCB. Arxiu notarial, 1.6, s.n., s.f.
Cit. C.BATLLE: Las bibliotecas..., p. 21.

ítem, ena l'escriptori que és demunt la dita cambra atrobi les robes següents, ço és,
.Ia. taula o scriptori d'àlber ab .III. peus e miga de fust, dins lo qual atrobi los libres
següents, ço és:

1. < Primo >, .1. libre scrit en pergamins, ab posts de fust cubertes de cuyro vermell,
ab .II. gafets, appellat Missal. E comensa la primera fulla del dit libre en rúbrica: l'dominica
prima". E en lo negre comensa: "Ad te domine laudivi". E feneix la dita fulla: "his autem".
E la derrera fulla del dit libre comensa: "[...] totum officcium". E feneix: "iamvis".

2. ítem, altre libre scrit en paper, ab p<osts> [...]b de cuyro vermell, ab .II. gafets
[...] <apellat Summa de> Col·lacions. E comença la primera [...], enc la Rúbrica comensa
lo [...] en lo negre: "com de [...]-ista". E fenex [...]: "[...]-de vana pompa". E la derrera
f<ulla> [...]: "comensa lo Breviloqui". E feneix la <derrera fulla>: "[...] virtuts".

3. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, ab posts de fust cuberías de cuyro vermell,
ab .II. gafets, appellat Saltin, glosat, ab les Epístolas de sent Paul. E comensa la primera
fulla del dit libre com no y haya rúbrica: "Beatus vir". E feneix la dita fulla: "adversus
dominum et adversus". E la derrera fulla del dit libre comensa: "facens in vobis". E feneix:
"vobis. Amen".

4. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, ab corondells, ab posts de fust cuberías de
cuyro vert, ab .II. gafets, appellat Flos sanctorum, en latí. E comensa lo dit libre en la
primera fulla en la rúbrica: "Incipit vita vel passió". E en lo negre comensa: "in diebus illis".
E feneix la dita fulla: "et burgos sive fluvi". E la derrera fulla del dit libre comensa: "tu o
domine". E feneix: "est defunctus".

5. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corendells, ab posts de fust cuberías de cuyr
groch e .II. gafets, appellat Hugo de soneto Victoris. E comensa lo dit libre en la primera
fulla ic.f. [...]". E en lo negre comensa en [...] <E> fenex la dita fulla: "totus labor [...]".
[...] del dit libre comensa: "ruba in delectus [...]". [...]-bulate.
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6 En el nostre treball ja hem vist algun exemple més de literatura antijueva en línia
amb els corrents de Ramon Martí i altres.

7 Amb aquest títol (Gaiter, De amoré) tenim un altre exemple en el nostre treball
(108, 23). No l'hem sabut identificar.

L'estudi sistemàtic de la documentació notarial ens ha permès redescubrir Joan LOT
prop de Jaume de Vallseca (abans, «lohannis Lor, studentibus in artibus comorantis cum dicto
honorabili lacobo de Vallesicca», va adquirir un exemplar del Manipulus curatorum de la
testamentària d'en Pere Solà, beneficiat de la Seu, del qual Vallseca era marmessor
testamentan: 69, 3). 12 anys després d'aquell episodi, Joan Lor presenta un petit lot de llibres
que havien pertangut al difunt Vallseca i que es trobaven en una casa o torre d'Horta (nos 8-
11).

8 Vida de sant Honorat.
9 Génesis (Biblia).
10 Un exemplar més de la literatura didàctico-moral De vinutibus et viíiis.
11 Llibre d'Hores de la verge Maria.

Ara es relacionen els llibres trobats a la casa que el difunt Vallseca posseïa prop
l'església de Sant Just de Barcelona:

12 Vida de santa Helena.



Josep Antoni IGLESIAS i FONSECA: Llibres i lectors a la documentació notaría! (1396-1475)

120

6. <Item, altre > libre scrit en paper ab cubertes de paper engrutades <cubertes
de> cuyro blanch, appellat Tractatus contra pérfidos iudeos [...f Tractats de philòsophs,
lo qual libre és <de pocha > valor.

7. ítem, .1. altre libre scrit en paper, quinternat de pergamí, ab < posts de> fust
cubertes de cuyro blau, ab .II. gafets, <appellat> Gaiter de amor. E comensa lo dit libre
en la <prime>ra fulla en lo negre com no y haia rúbrica: "cogit me". E la derrera fulla del
dit libre comensa: "amico". E feneix: "adesse".

Les robes devall scritse que foren atrobades e inventariades enf lo alberch, en lo qual
lo dit pare meu morí en Barchinona, foren aportades per en Johan Lor en la dita casa o torra
de Orta. E són què's seguexen:

8. ítem, .1. libre scrit en pergamins, ab correndells, ab posts de fust cubertes de cuyro
vermell, ab los gafets de lautó, appellat La vida [e] miracle de sent Honorat, de pocha valor.

9. ítem, .1. altre libre scrit en pergamí, a corendells, ab les posts de fust cuberías de
cuyro vermell, ab .II. gafets e .V. bolletes de lautó en cascuna part, appellat Gènesi.

10. ítem, .1. altre libre scrit en paper, ab corendells, ab posts de fust cuberías de
cuyro vert, ab .II. tencadors, appellat Vicis e virtuts de pocha valor.

11. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, ab corendells, ab posts de fust cuberías
de cuyro vermell, ab .II. tencadors d'argent blanch, dins lo qual és scrit lo Canticum
gradum. E après lo Saltiri e algunes altres Hores.

En lo alberch lo qual lo dit defunct havia e possehia en la ciutat de Barchinona, assats
prop la sgleyia de Sent Just de la dita Ciutat...

ítem, en .Ia. cambra que bada sobre lo portal del dit alberch. E en la qual lo dit
defunct finí sos dies, trobi les coses següents, ço és:

Elena.
12. ítem, un libre scrit en paper, ab cuberías de pergamí, apellat La vida de santa
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13 Llibre d'Hores de la verge Maria amb els Set salms penitenciáis.
14

15 Efectivament, la primera compilació general dels Furs d'Aragó és del 1247, en què
va ésser aprovada a Osca a les Corts Generals convocades i presidides pel rei Jaume I (el «Nos
Jacobus» de l'incipit). Fou en la seva major part obra del bisbe d'Osca, Vidal de Canelles.
Coetani i col·laborador del rei Jaume I és en Bernat Guillem d'Entença (t 1300), senyor de
la baronia d'Alcolea, esmentat al final de la primera plana del còdex.

16 Mena de compendi de Constitutions sense concretar.
17 Diurnale (Litúrgica).
isas Tractatus Theologiae, sense autoría específica.
20 El títol més semblant al transcrit pel notari n'és un d'intitulat De misterio

symbolorum ecclesiae (= Manuale de mysteriis Ecclesiae) de Petras de Rossiaco.
21 Plant o Plany de la verge Maria. Aquest gènere poètic -en la línia de les Cobles

a la mateixa verge-, derivat àelplanctus llatí medieval, era un cant funeral destinat a lamentar
la mort de la Mare de Déu a imitació dels alts personatges polítics i religiosos.

22 El notari, que desconeix el títol del còdex, el descriu destacant que «dins lo qual
ha pintat» diverses imatges de papes i de bisbes.

23 Esment massa genèric com per intentar trobar-ne autoría (Tractatus iuris).
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ítem, en lo scriptori del dit alberch, lo qual obra la porta en l'escala qui munta al
terrat del dit alberch, atrobi les coses sagüents, ço és, una post apte per tenir libres en la qual
eren los libres sagüents, ço és:

13. <Item>, un libre scrit en paper, ab cuberías de paper engrutat vermelles,
appellat Hores de sancta Maria e uns . VIL Sampls penetencials, de poca valor.

14. ítem, un altre libre scrit en paper, ab cuberías de paper engrutades e cuberías de
cuyr vermell, appellat Líber contrarius pacionis Domini et Salvatoris nostri Ihesuchristi
editus afratre Ubenino de Elia, ordinis fratrwn minorum, provínole Janue, de poca valor.

15. ítem, un altre libre scrit en pergamí, ab corandells, ab posts de fust cuberías de
cuyro vermell, sens gafets, apellat Fur d'Aragó. E comensa en la primera carta en lo primer
corandell: "Nos lacobus". E feneix en lo dit corandell: "Guillem d'Antensa". E feneix en la
ultima carta: "prefixis", de poca valor.

16. ítem, un altre libre scrit en paper, fort antich, ab cuberías de paper engrutades
e ab cuberías de cuyro blanch, appellat Sumari de constitucions, de poca valor.

17. ítem, un altre libre scrit en paper, ab cuberías de paper engrulal cuberías de cuyro
blanch, appellal Diornal, de poca valor.

18. ic.f. ítem, allre libre scril en paper, ab cuberles de paper engrulades cuberías de
cuyro veri, en lo qual ha diversos Tractats de Theolagia, de poca valor.

19. ítem, allre libre scril en paper, ab cuberles de paper engrulal cuberías de cuyro
veri, en lo qual ha scrits alguns Tractats de Theolagia, de poca valor.

20. ítem, allre libre scril en paper, ab posls de fust, sens cubería e sens gaféis,
appellal De misterio sinibulorum, de poca valor.

21. ítem, un librel scril en paper, ab cuberías de pergamí, appellal Plañí de Madona
sancta María.

22. ítem, allre librel scril en pergamins, ab cuberías de pergamins, dins lo qual ha
pintat diverses Ymatges de Papas e de bisbes, de poca valor.

23. ítem, altre libre scrit en paper, ab cuberías de paper engrulal e ab cuberías de
cuyro veri, en lo qual ha alguns Tractats de Dret, de poca valor.

* segueix cancel·lat un.- b el mal estat del protocol, mancat de part d'un full i afectat per la humitat,
impedeix la lectura de diverses paraules i frases del document. És per això que ho expressem amb [...].- c segueix
cancel·lat Rubr.-d segueix cancel·lat filòsofs.-c segueix cancel·lat són vuy en la di,-f segueix cancel·lat Barchinona.



121 inventari Gabriel Plaença

1 Boethius, De consolatione Philosophiae. Segons una nota al marge esquerre, «té lo
dit libre lo discret en Pere de Casanova, com fos seu» (Casanova és un notari que intervé com
a testimoni en l'inventari de béns del difunt). Però encara sembla ser propietat del difunt
Plaença, raó per la qual la seva vídua Antònia l'inclou dins d'aquesta relació. La transcripció
notarial és inacabada, per la qual cosa no podem saber la llengua en què estava escrit.

2 Innocentius papa III, De vilitate conditions humanae.
3 Hem vist per altres inventaris que persones relacionades amb la Casa reial tenen

Tractats de manescalia: aquest sobre Cures d'animals podria constituir-ne un testimoni més.
El manescal, antigament, era per extensió el veterinari, la persona que tenia cura de les
malalties de les bèsties en general (encara que textos com els de Teodericus de Lucca
associessin els tractats de manescalia amb la cura dels cavalls).

4 Llibre d'Hores amb VOfficium defunctorum.
6>9 L'anomenat mestre Bernat, fra Bernat o, simplement, Bernat (o Bernardus), és un

autor que apareix en alguns dels inventaris transcrits. Alguns dels catàlegs consultats li
atribueixen diversos títols: un Tractatus o Summa (— l'anomenada Summa Bernardina), uns
Sermones i unes Epístolas, però cap d'ells no aclareix la personalitat d'aquest autor ni amb
quin gènere o temàtica es relacionen els seus escrits, que creiem gramatical.

7 L'escriptor dominic valencià Antoni Canals (t 1419) és autor del text Scipió e Aníbal
(vegeu 44, 9).

8 Un nou exemplar de l'anònim Mossèn Assan (= Mossé Natán. Vegeu 58, 2).
10 Pot tractar-se d'un nou exemplar del [Purgatori de] sant Patrici de Ramon de

Perellós? (vegeu 71,1). Si no és així, tindríem un text hagiogràfic més de la Vida de sant
Patrici.

11 Psalmi penitentiales.
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1430, febrer, 10

Inventari dels llibres relíeles per Gabriel Plaença, servidor de la Casa reial, ciutadà de
Barcelona.

AHCB. Arxiu notarial, 1.6, s.n., fols. 40r-40v, 43r.

if.39r. ítem, atrobi en la casa d'en Pere Miró, pare de la dita madona Anthònia, muller
del dit deffunt, la qual stà en la casa del dit pare seu, los béns següents, los quals la dita
dona s'en havia fets portar en casa" del dit pare seu per tal com ella los tenia e té en inventari
e per tuhició de son dot....

if.40r. ítem, un arquibanch nou de dues cases, ab clau en cascuna casa, en què ha, ço
és, en la una casa, les robes següents:

1. Primo, un libreb de paper, ab posts cubert de vert, appellat Libre de Boeci, De
consolació, en corondells. E feneix lo darrer corondell, lo qual comensa: [..]".

2. ítem, un libre de pergamins, ab posts ab cuberta pintada, appellat Misèria humana.
Comensa en rúbrica seguexensad.

3. ítem, un libret de paper, cubert de vert, engrutat, de Cures de animals.
4. ítem, un libret de paper, ab posts cubert de vermell, de Hores de deffunts.
5. ítem, altre libret de paper, cubert de vert, engrutat, ab cuberta oldana, de diverses

obres. Comensa en rúbrica primerament lo pròlech en cartes .Ia.
6. ítem, altre libret de paper, cubert de vermell, de fra Bernat, en rims e altres coses.
7. ítem, un libre de paper, cubert de posts, ab cubertes negres, de Sipió, no acabat,

ab .X. búlleles.
8. Item, un libret petit, de paper, de Mosse Assan.
9. ítem, altre libret de fra Bernat.

10. ítem, un libre de paper sotil de sent Patrissi.
11. ítem, uns Salms penitenciáis de pergamí, cuberts de posts vermelles, sotil.

323



121 Inventari Gabriel Plaença

12 Orationes.
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if.43r. ítem, un coffre ferrat ab pany e clau en què ha les coses següents:

12. ítem, un libret de Oracions, ab posts, petit.

" segueix cancel·lat su.-b nota marginal esquerra: té lo dit libre lo discret en Pere de Casanova, com fos
seu [Casanova, notari, intervingué com a testimoni en l'inventari de béns del difunt].-" darrera de comensa: la resta
de l'instrument no va ésser copiada.- d aquest esment libran també sembla inacabat.

324



122 Inventari Joan Roure

1 Còdex amb el text de l'obra de Santa Brígida, destinat a les monges d'aquests
monestirs.

2 Petras Lombardus és autor d'una Tabula super libros Sententiarum.
3 Manuscrit de contingut litúrgic, amb parts del Passionarium, de YOratïonale i de

l'Antiphonarium,
4 Els catàlegs consultats recullen algun text d''Indulgentiae et stationes ecclesiarum

urbis Romae. Curiosament, es tracta d'una còpia autógrafa del també difunt Miquel Roure,
pare d'en Joan Roure.

5 Primus liber Ethicorum, Aristóteles?
6 Algun catàleg consultat identifica Hubertus de Balma amb Henricus de Balma, O.M.

Però, tot i això, no hem pogut identificar cap títol de la seva producció escrita amb aquest De
triplici via ad sapienciam.

1 Volum miscel·lani en què identifiquem un tractat De confessió, els Disticha del (Ps)
Cato i Bernardus Claraevallensis.
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1430, abril, 27. Parròquia de Sant Andreu de Palomar

Inventari dels llibres relictes per Joan Roure, ciutadà de Barcelona.

ACB. Julià Roure, Secundas ¡iber inventariorum,9 setembre 1428-5 desembre 143 l,vol. 512,fols. 266r-266v.

Primo, atrobam en lo alberch lo qual lo honrat n'Arnau Fonolleda, ciutadà de
Barchinona, para de mi, dita Isabel <muller d'en Joan Roure>, ha e posseheix ... en lo
qual alberch lo dit quondam pare meu fina los seus derrers dies, les coses següents:

1. < Primo >, .1. libre scrit en paper, ab cubertes engrutades cubertes de cuyro
vermell, ab corregs e tencadors del dit cuyro. Lo qual sa apella de Santa Brígida. E comensa
en letra vermella: "epístola compilantis librum ad monachas monasterii Sánete Brigide".

2. ítem, .1. libret de poque forme, scrit en pergamins, ab cubertes engrutades de
cuyro vermell, entitulat Tabula libii Sententiarum.

3. if.266v. ítem, .1. libre de paper, antich, cubert ab post de fust, en què havia scrites
les Passies e los .X. Manaments e altres Oracions e Dominicales.

4. Item, .1. libre scrit en paper de mà del honrat en Miquel Roure, quondam, pare
del dit deffunt, ab cubertes de pergamí, en lo qual eren scrites les Indulgencies de Rome e
altres coses.

5. Item, .1. libre scrit en pergamins, antich, ab cubertes de cuyro antich engrutades,
qui's apella Primus liber Eticorum.

6. Item, .1. libre scrit en paper qui's apella Tractatm fratris Umbe.ru de. Balma, De
triplici vía ad sapienciam, ab cubertes de pergamí, de poque valor, en lo qual havia altres
dictats.

7. Item, .1. libre scrit en paper, de forma menor, scrit en paper, ab cubertes
engrutades verdes. Lo qual libre tracte De confessar e de Cató e de Sent Bernat e de altres
coses.



123 inventari Joan d'Esplugues

1 Biblia escrita «de lletra antiga».
2 Els repertoris consultats no enregistren unes Homeliae d'Ambrosius, però sí una

gran quantitat d'Epistolae. Es dóna la circumstància que aquest text, juntament amb el de la
nota següent (n° 3) i el de la nota 83, i per raons que desconeixem, eren de fra Garcia de
Torres, comanador d'Ascó. Tots tres textos eren de Pares de l'Església (sant Ambrosi, sant
Jeroni i sant Agustí, respectivament). Un comanador era el prevere religiós que administrava
una comanda (unitat administrativa d'un orde militar); aquesta dignitat era dotada d'una renda
i comportava unes obligacions litúrgico-administratives.

3 Hieronymus, Epistolae. Vegeu el que hem recollit en la nota 2.
4 Guillelmus Placentinus (també conegut com Guillelmus de Saliceto), autor d'una

Chirurgia («Plancentinus» és un mot derivat de «Placentia», l'actual Piazence italiana). Vegeu
també nota 85.

5 Hippocrates, Aphorísmi.
6,18,61,75,100 Qüestiones Philosophiae. Els esments genèrics de textos de Philosophia

que no hem pogut identificar, com el d'aquest registre, malgrat les dades que puguin aportar
(com ara l'incipit), són presents en aquest inventari.

7 Desconeixem qui és aquest «magister Gerardus» autor d'unes Glosae sense
identificar.
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1430, juliol, 8

Inventari dels llibres relictes per Joan d'Esplugues, mestre en ans i medicina i canonge de
la Seu de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1430-1443, vol. 348, s.n., fols. 7r-14r.
Ed.parc. MADURELL: Regesta Biblias..., n° 33.

juliol, 12

ítem, atrobam en lo dit studi

1. <Primo >, una Bíblia gran, de letra antiga, ab cubertes blanques bollades, scrita
en pergamins. La primera pàgina de la qual comensa: "frater Ambrosius". E la derrera
pàgina: "[...]".

2. ítem, un altre libre gran, scrit en pergamins de letra antiga, apellat Humilies de
sent Ambrós, ab posts cubertes de cuyro blanch, ab bolles. E comença la primera pàgina:
"propicia divinitate". E la derrera pàgina fenex: "sacrifi". Lo qual libre és de frare Garcia
de Torres, comanador d'Azcó.

3. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab .1111.
tancadors, apellat Epístoles de sent Gerònim. La primera pàgina del qual comensa en lo
vermell: "Incipit epistola". E la derrera pàgina feneix: "orate pro nobis". Lo qual libre és
del dit frare Garcia de Torres.

4. ítem, un altre libre ab posts descubertes, scrit en pergamins, apellar* Cirurgia de
mestre Guillami de Plasència. La primera pàgina del qual comensa: "incipit Cirurgia". E la
derrera pàgina fenex: "explicit Cirurgia magistri Guillelmi de Plasència".

5. ítem, un altre libre deb medicina apellat Amforismes de Ypocras, ab posts cubertes
de cuyro vell, escrit en pergamins. La primera pàgina del qual comensa en lo vermell:
"incipit Líber amforismorum". E la derrera pàgina fenex: "explicit Liber amforismorum".

6. Item, un altre libre ab cubertes engrutades, scrit en paper, apellat Qüestions de
philosofia. La primera pàgina del qual comensa: "quemratur primo qüestiones generales".
E feneix la derrera pàgina: "huius racionis est".

7. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, apellat
Gloses de mestre Giran. La primera pàgina del qual /f.7v comensa: "cuius omnia". E feneix
en la derrera pàgina: "in locis canillosis".

•32.6
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8 Amb el nom de Lapidaríum són conegudes algunes obres medievals que descriuen
les pedres precisoses i llurs virtuts guaridores o sobrenaturals, destinades, en general, a l'ús
dels metges i apotecaris (obres inspirades, la major part, en el Liber lapidum seu de gemmis
de Marbodus Redonensis i en el De minerabilibus d'Albertus Magnus). El final del còdex de
la nota 101 sembla també correspondre's amb el text d'un Lapidaríum.

9 Altres inventaris de personatges relacionats amb la medicina recullen també textos
d'un Algumesar no identificat (com el de l'apotecari Bartomeu Claret, del 1463, publicat per
HILLGARTH: 243, 48).

10 L'obra Rerum senilium de l'humanista italià Francesco Petrarca.
11 Aquest text d'Ars memorativa sembla un tractadet de mnemotecnia o art de

desenvolupament de la memòria mitjançant exercicis apropiats.
12 Johannes Bononiensis, gramàtic bolonyès del segle XIV, autor d'una Ars

grammatica (o De ortographia).
13 El notari, en descriure'l, ja no va anotar el títol d'aquest Compendium. Nosaltres,

tot i les dades que ofereix, tampoc no l'identifiquem.
14,39.53,57,99 Lüt>res de Grammatica.
15,25.32,41,104,123 £¡ m¿s conegut dels textos De anima és el d'Aristóteles.
16 Lectura del text més difós de Valerius Maximus, Defactis et dictis memorabilibus.
17 Exemplar d'un text De virtutibus.
18 Vegeu nota 6.
19 Rolandus Parmensis, dit de' Capezzuti (t d. 1250), és un cirurgià que visqué a

Bolonya entre 1210 i 1250 i autor d'una Chrímrgia que tingué notable fama en època
medieval.
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8. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro vermell, ab
claus, apellat Tractat de lapidibm et metallis. La primera pàgina del qual comensa en lo
vermell: "Incipit Primus liber mineralium". E la derrera pàgina feneix: "Explicit Liber de
natura locorum".

9. Item, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab claus,
apellat Prelos de Algumesar. E comensa la primera pàgina: "oportem petri humane scire".
E feneix la derrera pàgina en lo negre: "pleniciem".

10. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro vermell
empremtades, apellat Ffranciscus Patrarca, Rerum similium. E comensa la primera pàgina
en lo negre: "olim socrati nostro". E la derrera pàgina feneix: "studiorum suorum".

11. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab dos
tancadors, apellat Art memorativa. E comensa la primera pàgina: "Scientiarumquedamsunt".
E la derrera pàgina feneix: "a principio".

12. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab po < s > ts cubertes de vermell e vert,
D'art de gramàtica de mestre Johan de Bolunya. La primera pàgina del qual comensa en lo
vermell: "perfectissime tradita". E feneix la derrera pàgina: "in paradisum".

13. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab dos gafets
ab bolles, apellat [...]c. La primera pàgina del qual comensa: "penes quid". E la derrera
pàgina feneix: "finís huius Compendií".

14. if.Sr ítem, un altro libre escrit en paper, ab cubertes blanques engrutades, de
Gramàtica. E comensa: "animas unde formatur". E la derrera pàgina feneix: "in supino".

15. Item, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab dos
gafets, apellat Líber de anima. La primera pàgina del qual comensa: "de aprensione". E
feneix la derrera pàgina: "disputacionis paulate".

16. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro blanch
emprentades, ab claus, apellat Lectura de Valen Maximum. La primera pàgina del qual
comensa: "possis carissime". E la derrera pàgina fenex: "de camerino".

17. Item, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vert, apellat De
virtutibus. La primera pàgina del qual comensa: "postquam". E la derrera feneix: "de medio
eorum".

18. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, apellat De
philosophia. La primera pàgina del qual comensa: "plurimorum studentium". E la derrera
feneix: "dicit enim comentator".

19. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro vermell,
apellat Cirurgia de mestre Rotlan. La primera pàgina del qual comensa en lo vermell:
"Incipit Cirurgia". E la derrera feneix: "zucara".
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20 Galterius Agilus, metge a Salem (s. XIII), autor d'una Summa medicinalis.
21 Són massa nombrosos els autors que han tractat els librï Sententiarum de Petrus

Lombardus per a intentar fer, amb les poques dades de què disposem, una identificació
mínimament rigorosa.

22,40,49,50,99 Lucres de Lògica: títols com Quaestiones o Sophismata són massa
imprecisos per a la seva identificació.

23,33,37-38,46,54,58.60 £jg esments de llibres o quaderns amb Tractatus no identificats, o de
llibres sense especificació de contingut, com es pot constatar, són freqüents en l'inventari de
Joan d'Esplugues. El text d'aquest primer registre sembla ésser en català.

24,29-31,34-36,40,43^15,51-52,59,62,64-65,70-74,76-77,81,84,96-97,106-107,114,117,119-120,122,124-125,127-128

de les descripcions (Tractatus, Recollectae, Repertorio) i la no identificació dels incipit
transcrits pels notaris, quan n'existien, no ens ha permès esbrinar el títol de molts d'aquests
textos de mediana, alguns dels quals eren autògrafs d'en Joan d'Esplugues: com els Repertorio
medicinae de les notes n05 31,36 i 70 i el més general de Medicina de la nota 62.

25 Vegeu nota 15.
26 No hem identificat aquesta Summa spiritualis.
27 Uincipit i l'explícit ens han permès identificar aquest tractadet d'aritmètica com

l'Algorithmus de l'astrònom i matemàtic anglès Johannes de Sacrobosco (f 1256). En general,
però, amb aquest títol s'acostuma també a indicar els còdexs de contingut matemàtic el
procediment de càlcul numèric dels quals es fonamenta en l'ús de les xifres aràbigues.

28 UAntidotarium del mestre Nicolaus Salernitanus? L' explícit sembla anar referit a
un text mèdic d'Hippocrates.

32 Vegeu nota 15.
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20. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts nues, apellat Prà<c>tica de
Gaiter. La primera pàgina del qual comensa en lo negre: "sicut art". E la derrera feneix:
"Explicit Suma magistri Galterii".

21. /f.8v ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab .1111.
gafets e cantoneres, apellat de Toulogia, continent Qüestions sobre les sentències. E comensa
la primera pàgina en lo negre: "habet argumentum". E la derrera pàgina feneix: "per omnia
sécula seculorum. Amen".

22. ítem, un altro libre scrit en pergamins, menys de posts, apellat de Lògica. La
primera pàgina del qual comensa: "Proposició". La derrera pàgina feneix: "de terminis
modalibus et preposicionibus".

23. ítem, <un> libre scrit en paper, ab posts engrutadesd, de diversos tractats. La
primera pàgina del qual comensa: "aquí comensen les lavores". E la derrera feneix: "supra".

24. ítem, un altre libre escrit en pergamins, de medicina, en què ha diversos tractats.
La primera pàgina del qual comensa: "quia in honestum est". E la derrera pàgina de un coern
descornat feneix: "signa".

25. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab cubertes blanques engrutades, apellat
Qüestiones libri de anima. La primera pàgina del qual comensa: "utrum aliquis". E la derrera
feneix: "in se consideratur".

26. ítem, un altre libre scrit en paper, ab cubertes de pergamí, continent diversos
tractats. La primera pàgina del qual comensal "sentencia es oratio". La derrera pàgina
feneix: "Summe spirituali".

27. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab cubertes engrutades, apellat Algorisme.
La primera pàgina del qual comensa: "hec Algorismus". E la derrera pàgina feneix:
"Expliciunt Qüestiones".

28. /f.9r ítem, un altre libre escrit en paper apellat Antidotan de medicina. E comensa:
"sepe contingre". E feneix: "Explicit Liber me<did>ne Ypocratis".

29. Item, un altre libre scrit en paper, ab posts engrutades, de medicina, en què ha
diversos tractats, sens cap e fi.

30. Item, un altre libre scrit en pergamí, ab cubería de pergamí, apellat de medicina.
La primera pàgina del qual comensa en lo vermell: "publi". E la derrera página feneix:
"referamus gracias Christo. Amen".

31. ítem, un libre escrit en paper, ab cubertes de pergamí, ab correig, ab sivella, scrit
de mà del dit deffunt, en qué ha scrit alguns Reportoris de medicina.

32. ítem, un altre libre scrit en paper, ab cubertes de pergamí, apellat Qüestiones de
anima. E comensa la primera pàgina: "quia formarum". E la derrera feneix: "altera pars est
natura".

33. Item, un altre libre escrit en paper, ab cubertes de pergamí, de pocha valor.
34. ítem, un altre libre scrit en paper, de medicina, de pocha valor.
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41 Aristóteles, De anima (vegeu nota 15) i Líber methaurorum o Meteoro.
n No hem identificat aquest text de medicina.

47 Escrit sobre els Physicorum libri d'Aristóteles.
48 Pedanius Dioscorides, mestre grec (segle I). La seva obra De materia medica, en

cinc llibres, és un tractat complet de farmacologia i exercí una gran influència en el camp
farmacèutic i mèdic fins ben entrada l'època moderna -recollia la descripció de més de 600
plantes i n'explicava les propietats medicinals-.
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35. ítem, un altre libre scrit en pergamí, ab cubertes de pergamí, en què ha diversos
Tractats de medicina, de pocha valor.

36. ítem, un libre escrit en paper de mà del dit deffunt, ab cubertes de pergamí, de
medecina, continent alguns Reportoris.

37. ítem, un altre libre escrit en pergamí e paper, en què ha diversos tractats, de
pocha valor.

38. if.9v ítem, un altre libre o coerns scrits en pergamí, ab cuberta de pergamí, de
poca valor.

juliol, 15

39. ítem, [...]f atrobam en lo dit scriptori un libret petit, scrit en pergamins, ab
cubertes de pergamí, de Gramàtica continentes Proverbis disputats. Lo qual comença en la
rubrica: "Incipiunt Proverbia dispútala". E fenex: "laudetur Deus".

40. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab cubertes de pergamí, en què havia
diversos Tractats de medicina e de lògica e algunes altres coses de poca valor.

41. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab cubertes de pergamí, intitulat Líber
de anima et scriptum libri metaurorum. E comença: "quam de rebus honorabilibus". E
feneix: "meteorum".

42. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab cubertes de pergamí, de medicina,
intitulat de Vilgeni, de pocha valor.

43. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab cubertes de pergamí, de medicina. E
comença: "supositis". E feneix: "amen. amen".

44. ítem, un altre libre scrit en pergamins, en què ha diversos tractats de medicina.
E comensa: "nos inquirimus quantum possibile est", de pocha valor.

45. ítem, un altre libre scrit en paper, de medicina, en què són contengudes algunes
Recol·lectes. E comença: "ffebris est calor". E feneix: "die .XVII. iulii".

46. ítem, alguns coerns scrits en pergamins, ab cuberta de pergamí, de pocha valor.
47. if.Wr ítem, un altre libre scrit en pergamins apellat Scrit sobre los físichs, ab

cuberta de pergamí. E comença: "quoniam autem". E feneix: "dictum est de tercio que
suficiant".

48. ítem, un altre libre scrit en pergamins, sens cubertes, apellat Diascòrides, De
simplicibus medicinis. E comença: "multum voluerunt". E feneix: "meconelli".

49. ítem, un altre libre scrit part en paper e part en pergamí, ab cubertes de pergamí,
apellat Sofismes de Lògica. Comença: "sofismata quedam". E fenex: "ut hominem possibile
est".

50. ítem, un altre libre scrit en paper, ab cubertes de pergamí, appellades Qüestions
de Lògica. E comensa: "queritur primo". E feneix: "vel salcem".
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55 Constantinus Africanus (t 1087) és un metge nascut a Cartago que passà després
al sud d'Itàlia i col·laborà, amb els seus coneixements sobre la medicina grega i àrab, a
l'esplendor de l'escola de medicina de Salerno. És seu el text conegut com Viaticum o De
morborum cognitione et curatione librí VIL

56 L'inventari de llibres del notari Bernat d'Esplugues també enregistra un text de títol
homònim: De considerations quinte esencie (164, 58).

63,68.108 Aristóteles, Philosophia moralis.

66,86.103 £is incipit ¿gis ¿os primers coincideixen amb el d'un text de Petrus Patavinus,
YExpositio problematum Aristotelis. Conegut també com Pietro d'Abano (t ca. 1315), els
escrits d'aquest metge i filòsof italià fortament influenciat per l'aristotelisme i l'averroisme,
foren titllats d'herètics per la Inquisició. També és seva l'obra mèdica de la nota 115.

67

68 Vegeu nota 63.
69 Les. Tabulae Alphonsi regís Castellae són unes taules astronòmiques per al càlcul

de les efemèrides, elaborades a Toledo per ordre d'Alfons el Savi en 1272. Originàriament
foren redactades en castellà, però existeix també una versió llatina una mica més tardana
(1296).
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51. ítem, un altre libre scrit en pergamins tractant de medicina, de pocha valor, sens
principi.

52. ítem, un altre libre scrit en pergamins, sens cubería, parlant de medicina, no
havent principi, de pocha valor.

53. ítem, un altre libre scrit en paper, de Gramàtica, de poca valor, continent alguns
tractats no acabats.

54. ítem, un libre scrit en pergamins en què ha alguns Tractats de poca valor.
55. ítem, un altre libre scrit en pergamins, de medicina. Qui comença en lo vermell:

"Incipit prefacium Librï viatici".
56. ítem, un libret scrit en pergamins de mà del dit deffunt, intitulat Primus liber de

considerations quinte essencie. E comença: "dixit Salamon". E feneix: "erogatu".
57. ítem, un altre libret scrit en pergamins, de Gramàtica, de poca valor.
58. if.lOv Item, alguns coerns de pergamí scrits, continents alguns Tractats de pocha

valor.
59. ítem, un libre scrit en paper continent algunes Recol·lectes de medicina, de poca

valor.
60. ítem, alguns coerns de pergamí e de paper scrits, de pocha valor.
61. ítem, un libre de Philosofia escrit en pergamins, ab cubertes de pergamí. E

comensa: "unus philosophie est bene vivere". E feneix: "occupata".
62. ítem, un < libre> scrit de medicina en paper, ab cuberta de pergamí, de mà del

dit defunt, no acabat.
63. ítem, alguns coerns scrits en paper, de Philosofia moral, de pocha valor. E

comensen: "genuine pulcritudinis". E fenexen: "sic laus et glòria Christo".
64. ítem, alguns altres coerns scrits en pergamí tractant de medicina, de pocha valor.
65. ítem, alguns altres coerns scrits en pergamí continents diversos tractats de

medicina, de pocha valor.
66. ítem, alguns altres coerns tractants de Philosofia, cuberts de pergamí. Qui

comensen: "iuxta sentenciam Aristotilis". E fenex: "cohue".
67. ítem, un altre libre scrit en paper, ab cuberta de pergamí, intitulat Tractatus de

Vulneribus, de pocha valor.
68. ítem, un libret no acabat, scrit en pergamins e en paper, tractant de Philosofia

moral, de pocha valor.
69. if.iir ítem, un libret scrit en paper, ab cubertes de pergamí, intitulat Cañones

tabule Alfonsine, de pocha valor.
70. ítem, un altre libret scrit de mà del dit deffunt, en paper, continent alguns

Reportoris de medicina.
71. ítem, un altre libre scrit en pergamins, de medicina, de pocha valor.

350
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78 Llibre d'Església sense especificar. Els llibres litúrgics i religiosos -recordem que
Joan d'Esplugues també era canonge de la Seu-, constitueixen una minoria dins el conjunt de
la seva biblioteca, caracteritzada pels llibres relacionats amb els seus estudis d'arts i medicina.

79 Psalterium (Bíblia).
80 «Un» Breviarium (Litúrgica) del difunt, la qual cosa expressa que en tenia més.

82 Un altre dels clàssics de la medicina: el metge grec Claudius Galenus (t ca. 200).
La seva producció literària és immensa (ell mateix enumera 153 obres en 504 volums).
Actualment se'n conserven 150 escrits en grec i d'altres provinents de traduccions aràbigues
i llatines. És notable el Methodus medendi, que resumeix el sistema galenic i que per molt de
temps constituí un dels textos fonamentals de l'ensenyament mèdic al llarg de l'Edat Mitjana.

83 Augustinus, Epistolae. Vegeu nota 2.

85 Guillelmus Placentinus?... (vegeu nota 4).
86 Vegeu nota 66.
87 Aristóteles i (Ps) Albertus Magnus posseeixen una obra de títol homònim: De

animalibus.
88 Els catàlegs consultats recullen un text de medicina anomenat Dietae particulares

d'un tal Isaac Israelita, metge i filòsof jueu (segles IX-X), algunes obres del qual foren
traduïdes al llatí per Constatinus Africanus.

89 Sota la veu Almensor (o altres termes semblants, com ara Almansor) els catàlegs
consultats remeten a al-Ràzi. Rases (Rasis, Rais, Abu Bakr al-Ràzi) és, juntament amb
Avicenna, el metge més important entre els de l'Edat Mitjana. Autor de nombrosos escrits
mèdics, el més conegut és el Kitàb al-Hàwí, traduït al llatí amb el nom de Continens,
l'enciclopèdia mèdica utilitzada a Europa fins al s. XVI. L'inventari de llibres del cirurgià Joan
Vicenç n'enregistra una traducció catalana (vegeu 295, 3).

90

91 Mondinus Bononiensis (t 1326), ensenyà anatomia humana a Bolonya. L'Anothomia
(1316) és la seva obra més important; considerat el primer tractat modern de l'especialitat,
tingué una gran difusió i fou un llibre de text fonamental fins a la segona meitat del segle XVI.
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72. ítem, un altre libre scrit en paper, no acabat, tractant de medicina, de pocha
valor.

73. ítem, alguns coerns tractants de medicina, de pocha valor.
74. ítem, alguns coerns scrits en pergamí, tractants de medicina, de pocha valor.
75. ítem, alguns altres coerns scrits en pergamí tractants de Philosofia, de poca valor.
76. ítem, un libret scrit en pergamins tractant de medicina, en què ha diversos

tractats. E comença: "titulus libri". E feneix: "benedictus Deus. Amen".
77. ítem, alguns coerns de pocha valor parlants de medicina.
78. ítem, un libre de Sgleya scrit en pergamins, de pocha valor.
79. ítem, un Psalüri scrit en pergamins, de letra antiga, ab posts cubertes de vermell.

E comensa: "Beatus vir". E feneix: "candentis".
80. ítem, un Breviari del dit defunt, ab posts cubertes de negre, escrit en pergamins.

E comença: "venite exultemus".
81. ítem, alguns librets e coerns de medicina, de fort pocha valor.
82. if.iiv ítem, un libre de medicina apellat Calien, scrit en pergamins, ab posts

cubertes de vert, ab bolles. E comença: "qui de egrocancia". E feneix: "Deo gracias".
83. Item, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro blanch, apellat

Epístoles de sent Agostí. Lo qual és de frare Garcia de Torres.
84. ítem, un libre o Lectura de medicina escrit en paper, ab posts cubertes de vert.

E comensa: "conspiciens". E feneix: "solempnissimi operis".
85. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de groch, apellat de

medicina. E comença la primera pàgina: "quando ventitata fuit". E feneix: "Explicit Liber
Guillelmi, De Flabotomia. Deo gracias. Amen".

86. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab dos
gafets e cantoneres, continent Scrit sobre'ls problemes. E comença: "circa sentenciam
Aristotilis". E feneix: "eadem sèrie".

87. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de vert, intitulat De
animalibus. E comensa: "In nomine Domini". E feneix: "a forma est".

88. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab .1111.
gafets e cantoneres, de medicina, apellat Liber dietarum penic<u>larium Isach. E
comensa: "medecina". E feneix: "perticularium Ysach".

89. ítem, un altre libre escrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, de
medicina, apellat Liber Almemoris. E comensa: "verba". E feneix: "dum buia fuerit".

90. if.nr ítem, un altre libre de medicina8 scrit en pergamins, ab posts descubertes.
E comensa: "Incipit Liber morborum tam universalem". E feneix: "Deo gracias".

91. Item, un altre libre de medicina escrit en pergamins, ab posts cubertes de vert,
ab dos gafets, apellat De dibilitate visas. E comensa: "regnunt eius". E feneix: "hec est
Anatomia Bondini Anoniemis".

331
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93

94 Johannes Mesue, el Jove (= Serapion), De simplicibus mediums seu Aggregator.
95 Almagest és el nom donat pels traductors àrabs a la Gran Sintaxi Mathematica (ca.

140 aC), nom pel qual és coneguda a Occident. Constitueix l'obra més important de
l'astrònom, matemàtic i geògraf grec Ptolomaeus, i és una veritable síntesi de l'astronomia
universal. Per extensió, antigament també s'aplicava el terme ¿'Almagest als reculls
d'observacions astronòmiques.

98 Aquest text de Quaestiones d'un tal Basilius, autor no identificat en els catàlegs
consultats, versa sobre l'obra d'Aristoteles De cáelo et mundo.

101 Els catàlegs consultats recullen també textos anònims De herbis et metallis, una
mena de tractats que estudien alhora les propietats d'herbes i de metalls o pedres (sobre els
Lapidaris, vegeu la nota 8).

102,109 gjs catàiegs consultats recullen més d'un esment sobre una Lectura tractatuum
Petrí Hispani. Petrus Hispanus (el futur Johannes papa XXI), metge de formació, és autor d'un
llibre de medicina molt difós, el Thesauruspauperum. El segon dels còdexs d'aquest inventari,
però, sembla referir-se a una altra obra seva: Summae logicales.

103 Vegeu nota 66. Segueixen uns tractats anònims de Medicina.
104 Vegeu nota 15.
105
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92. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de vert, ab dos gafets,
apellat Liber super sentenciïs parlant de Toulogia. E comença: "circa primum librum". E
feneix: "orientalem".

93. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de negre, de medicina,
intitulat Gloria medicine. E comensa: "Domino suo". E feneix: "Gloria medicine".

94. Item, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de blanch, apellat Liber
Serapionis de simplicibus medicinis. E comensa: "posquam vidi". E feneix: "in seculum.
Amen".

95. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro blanch, ab
.1111. gafets e bolles, de strologia, apellat A Imagest. E comensa: "quídam princeps". E fenex:
"septem minuta".

96. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts descubertes, de medicina. E
comensa: "serenissime princeps". E feneix: "gracie infinite".

97. Item, un altre libre escrit en pergamins, ab posts descubertes, de medicina,
continent diverses tractats. Qui comensa: "medicina dividitur". E feneix: "valent".

98. /f.i2v ítem, un altre libre scrit en paper, ab cubertes engrutades, apellat Qüestions
de Basili súper libro de celo et mundo. E comensa: "Incipiunt Qüestiones". E feneix: "de
generacione et corrupcione".

99. ítem, un altre libre scrit en pergamí, ab posts descubertes, continent Tractat de
gramàtica e lògica. E comença: "primo oportet dicere". E feneix: "duabus questionibus".

100. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts descubertes, tractant de
Philosqfia. E comença: "postquam autem". E feneix: "quod non".

101. Item, un altre libre scrit en pergamins, ab posts descubertes, de medicina,
intitulat Liber erbarum. E comença: "circa instans". E feneix: "lapidis".

102. ítem, un altre libre escrit enh paper, ab posts descubertes, en què ha alguns
Tractats e qüestions súper tractatibus Petri Spani.

103. ítem, un libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de negre, apellat Problema
d'Aristòtil. En la derrería del qual ha alguns Tractats de medicina. E comensa: "de
problemmatibus". E feneix: "anduvi-[...]M.

104. ítem, un altre libre escrit en paper, ab posts descubertes, intitulat Qüestiones
súper libro de anima. E comença: "circa librum". E feneix: "quarto metaurorum".

105. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts descubertes. Qui comensa:
"expedicinis". E feneix: "in qualitatem".

106. ítem, un altre libre de medicina, scrit en pergamins. Qui comensa: "humana
sciencia". E feneix: "commune".

107. Item, un altre libre scrit en pergamins, ab posts descubertes, tractant algunes
Qüestions de medicina. E comensa: "utrumpossitprobari". E feneix: "ordinibeati Agustini".
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108 Vegeu nota 63.
109 Vegeu nota 102.
110,112 Mentre que ej primer d'aquests dos textos de Quaestiones és molt difícil

d'identificar, l'incipit del segon el relaciona amb Petrus de Tarantasia, autor d'una obra
relacionada amb els libri Sententiarum.

111 La descripció notarial permet novament identificar aquest text amb la Summa
dictaminis secundum stilum Romanae curíae de Ricardus de Pophis (l'incipit coincideix amb
el text homònim que posseïa el notari Bernat d'Esplugues: 164, 171).

113 Aristóteles, Philosophia naturalis.

115 Petrus Patavinus, el metge italià que ja hem enregistrat com a autor d'altres còdexs
d'aquest inventari (vegeu nota 66), n'és també d'un Conciliator differentiarum philosophorum
et praecipue medicorum.

116 Nicolaus Salernitanus, Antidotarium.

118 Petrus Blesensis és un dels autors d'ari dictandi més testimonials en el nostre
treball (i no pas Petrus Plasensis, com descriu el notari que el va inventariar: els catàlegs
consultats no recullen sota aquesta veu cap persona homònima).

121 Identifiquem el títol ofert amb el Líber chaos de Ramon Llull.

123 Vegeu nota 15.

126 (Ps) Arnau de Vilanova, Speculum.
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108. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de blau, apellat
Philosofia moral. E comença: "omnis homines". E feneix: "ergo princeps".

109. Item, un altro libre escrit en paper, ab posts descubertes, apellat Qüestiones
tractatuum Petri Spanii. E comença: "circa summulas". E feneix: "hora vesperorum".

110. ítem, un altre libre escrit en paper, ab posts descubertes, continent algunes
Qüestions, de pocha valor.

111. ítem, un libre escrit en paper, ab posts de cuyro blanc engrutades, continent Estil
e regles de Cort romana. E comensa: "infrascripte sunt regule". E feneix: "sacri palacii".

112. ítem, un altre libre scrit en paper, continent algunes Qüestions. E comença:
"numquid nosci". E feneix: "vel dicitur súper".

113. ítem, un libre scrit en paper, ab posts descubertes, continent algunes Qüestions
de naturalphilosofia. E comensa: "gràcia Regis celorum". E feneix: "naturaliter apetit".

114. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts descubertes, tractant de
medicina. E comença: "medie regiones". E feneix: "diaticus usus".

115. if.l3v ítem, un libre escrit en pergamins, ab posts blanques engrutades, de
medicina. E comença: "unum internario". E feneix: "Explicit Conciliator medicine".

116. Item, un altre libre de medicina apellat Antidotan, scrit en pergamins, ab posts
cubertes de groch. E comença: "ventilata fuit". E feneix: "translatorem belete".

117. ítem, un altre libre de medicina scrit en pergamins, ab posts descubertes. E
comensa: "ego non intendo". E feneix: "sicut prius re".

118. ítem, un libre scrit en paper, ab cubertes blanques engrutades, apellat Petras
Plasensis. E comença: "ad velocierem noticiam". E feneix: "antiquem et est purum".

119. ítem, un altre libre de medicina scrit en pergamins. Qui comensa: "Domino
suo". E feneix: "quod predicta omnia operatur".

120. ítem, un altre libre de medicina scrit en pergamins, ab posts engrutades de
vermell. E comença: "fructiferum mediéis". E feneix: "secundum diologum dictio eius".

121. ítem, un altre libre de medicina scrit en pergamins, a<b> posts cubertes de
cuyro vert, apellat Caos. E comensa: "qüestió prima". E feneix: "in quadragesima".

122. ítem, un altre libre de medicina scrit en' pergamins, ab posts descubertes. Qui
comença: "oírme bonum desursum est". E feneix: "quid dicit hec eo".

123. ítem, un altre libre scrit en paper, ab posts descubertesk. E comensa: "tres sunt
omnes doctrine". E feneix: "in naturalibus". Continent Recol·lectes super libris de anima.

124. if.i4r ítem, un altre libre scrit en paper, de medicina, ab posts descubertes. E
comensa: "ayune de auro aurum est equale". E feneix: "perducat. Amen".

125. ítem, un altre libre de medicina scrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyro
groch. E comença: "nostre series". E feneix: "ex colera resolutos".

126. ítem, un altre libre de medicina apellat Speculum Arnaldi de Vilanova. E
comensa: "introducciones". E feneix: "int-[...] nisi unum".
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129 Aristóteles, De animalibus (o algun dels seus comentaristes, com Albertus
Magnus).
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127. ítem, un altre libre de medicina, ab posts cubertes de cuyro vermell. E comensa:
"de divisione morbi". E feneix: "otturat".

128. ítem, un altre libre de medicina scrit en pergamins, ab posts descubertes. E
comença: "Intenció increando". E feneix: "quod quicumque nòmina".

129. ítem, un altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de vermell, ab bolles,
intitulat De ystoriis animalium. E comença: "earumque sunt". E feneix: "causam motivam".

* segueix cancel·lat l i .-b de medicina interlineat, damunt d' ab posts cancel·lat.-c apellat va seguit d'un
espai en blanc per al títol.- d segueix cancel·lat la pri<mera>.- e segueix cancel·lat equ.- f data en llatí.- * segueix
cancel·lat en.- h segueix cancel·lat pergamí.-' en interlineat.- k segueix cancel·lat de cuy <ro>.
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Existeix una relació de parentiu amb el ciutadà Francesc Sirvent (doc. 84)? És
possible si tenim en compte que Bartomeu Sirvent va heretar-ne molts llibres. Quan hem cregut
identificar plenament un mateix còdex en un i altre inventari (per criteris codicològics i/o
textuals) ho hem fet saber amb la correspondència documental entre parèntesis: (84, ...)

MADURELL, tot i les tres publicacions de l'aparat heurístic, només donà a conèixer 10
dels 136 manuscrits de l'inventari de béns de Bartomeu Sirvent. C.BATLLE, Las bibliotecas...,
p. 20, n. 32, l'esmenta en l'apartat dedicat als juristes i el qualifica d'advocat: el contingut de
la seva biblioteca és clarament el d'un home de dret.

1 Constitution.es et Privilegia Barchinonae. (84, 73)
2

3 Gregorius Magnus, Moralià in Job.
4 Ramon Llull, Libre dels articles de la fe (Liber Apostrophe), en català. (84, 100)
5 Aristóteles, Lógica vetus. (84, 80)
6 Psalterium (Biblia). Segons la descripció del notari, la primera caplletra és daurada.
7 Decretum (C.I. Can), amb glossa. (84, 63)
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1430, juliol, 20

Inventari dels llibres relictes per Bartomeu Sirvent, jurista, ciutadà de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1430-1443, vol. 348, s.n., fols. 12r-19v.
Ed.parc. MADURELL: Miscelánea luliana, n° 11,6.
Ed.parc. MADURELL: Mss. Eiximinians, n° 13.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 63.
Cit. C.BATLLE: Las bibliotecas..., p.20.

juliol, 27

Ací's contenen los libres de la heretat del dit micer Barthomeu Sirvent, quondam:

1. Primo, un libre scrit en paper de forma manor, en què ha alcunes Constitucions
e Privilegis de Barchinona. Fene[ne]ix: "fiendis". Comensa la derera página: "tercio
décimo". E és cubert de vermell ab posts engrutades.

2. ítem, altre libre scrit en paper, de forma de paper manor, cuber<t> ab posts de
fust ab cuyro groch, ab dos gaffets, appellat Taula per a.b.c.. Feneix lo primer corondell:
"de testi". Comensa lo derrer corondell: "ad declamandam".

3. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts de fust, ab .X. claus, ab cubertes
vermelles empremtades, scrit a corondells, appellat Morall de sent Gregori, abreviáis. Feneix
lo primer corondell: "adversitats".

4. Item, altre libre ab posts de fust, paül, seriï en pergamins, cuberl ab cuyro vert,
lo qual se appellal De Articulis fidel de mestre Ramon Lull. Feneix lo primer corondell:
"disputant". Comensa lo derrer corondell: "no vall tant".

5. if. 12v. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts de fust cubert de negre, ab
cubería lavadissa vermella oldana, ab .X. claus, appellat Test de lògicha. Feneix lo primer
corondell: "vell ab eo". Comensa lo derrer corondell: "pati".

6. Hem, allre libre seriï en pergamins, ab posis de fusl ab cuberles vermelles, ab dos
lencadors de argenl, ab senyal de ferro, appellal Saltin, ab la primera cap lelre d'aur. Feneix
la primera pàgina: "cátedra peste". Comensa lo primer corondell: "ac deffensorem".

7. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts8 engrulades cuberl de cuyro blau,
appellal Decret, ab test e ab closa, ab corondells. Feneix lo primer corondell del tesi:
"suspi[...] neclebi". Comensa lo derrer corondell del test: "san[...] iudices".
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8'3M1 Baldus de Ubaldis, Commentarium in 1°, 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 7°, 8° et 9°
Codicis (C.I. Civ). El primer dels còdexs, és potser el 84, 28?.

9 Bartolus de Saxoferrato, In Códice (C.I. Civ).
10

11 Baldus de Ubaldis, Lectura super Feudis (C.I. Civ). (84, 86)
12 Raymundus de Salgiis, Casus breves in Decretales (C.I. Can). Com ja vam veure,

en el primer document la descripció és poc precisa quan s'inventaria aquest títol. (84, 75)
13 Johannes Fabri, Súper libro Institutionum (C.I. Civ), «e moltes altres repeticions de

diversos doctors novells». (84, 72)
14 Additiones de Baldus de Ubaldis, Bartolus de Saxoferrato i Ángelus de Perusio. (84,

89)
15 Bartolus de Saxoferrato, Repertorium no identificat.
16 Quaestiones de Lògica nova.
17 Còdex de Repetitiones. (¿84, 103?)
18 Dinus de Mugello, De regulis iuris. (84, 121)
19 Extravagantes (C.I. Can).
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8. ítem, altre libre ab posts de fust abb tresdosa vermella derera, ab quatre gaffets,
scrit en paper de forma maior, scrit a corondells, appellat lo Quan de Baldo sobre lo Codi.
Feneix lo primer corondell: "imperator ponit". Comensa lo derrer corondel?; "edit".

9. Item, altre libre scrit en paper de forma maior, ab cubertes de fust ab pell blava,
ab dos gaffets, appellat Bartoll sobre lo Codi. Feneix lo primer corondell: "legere non
possit". Comensa lo derrer corondell: ".VIII. et eundem".

10. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab algunes Repeticions per
a.b.c., ab posts de fust, ab dos gaffets, ab tresdós blancha derrera. Feneix lo primer
corondell: "non olim". Comensa lo derrer corondell: "utrum quo ad successionem".

11. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts de fust sens cubería,
ab tredosa verda, ab dos gaffets, appellat Reportan de lectura de Balido sobre'U feus. Feneix
lo primer corondell: "in cúria". Comensa al derrer if.iSr. corondell: "princeps seients".

12. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts de fust e cubertes
blanques, appellat Casos breus sobre les Decretal^ de Raymundi de Salgas. Feneix lo segon
corondell: "excedit". Comensa lo derrer corondell: "ad penam".

13. ítem, altre libre scrit en paper de forma manor, ab posts de fust, ab tresdosa
vermella derrera, appellat Reportori de Johan Fabris sobre la Instituto e moltes altres
repeticions de diversos doctors novells. Feneix lo primer corondell: "officiant". Comensa lo
derrer corondell: "contra rem iudicata".

14. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts de fust ab tredosa de
vermell, ab dos gaffets, appellat Addicions de Balido e Bartoll e d'Angelí. Feneix lo derrer
corondell: "faciendum". Comensa lo derrer corondell: "sciendum est".

15. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades ab cuyro
vermell, appellat Reportori de Bartoll. Feneix lo derrer corondell: "solum per bar".
Comensae el derrer corondell: "Ypothecha utrum".

16. ítem, altre libre scrit en pergamins, de corondells, ab posts de fust, ab .X. claus,
ab cuberta vermella, appellat Qüestions de lògicha nova. Feneix lof primer corondelll: "sibi
decernat". Comensa lo derrer corondell: "penam".

17. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades cubertes de
vermell, de diverses repeticions. Feneix lo primer corondell: "demostravit leges". Comensa
lo derrer corondell: "duo dictam primo".

18. Item, altre libre scrit en pergamins, a corondell, de forma pocha, ab posts de fust
cubert de vert, appellat De regulis inris. Feneix lo primer corondell: "per signa". Comensa
lo derrer corondell: "quídam".

19. if.isv. ítem, altre libre de forma manor, de .1111. cartes lo full, ab posts engrutades
cubert de vermell, en què has algunes Extravagans e alguns casos singulars. Feneix lo primer
corondell: "pignoant bal".
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glossa.

20 Aristóteles, Philosophic, naíuralis et moralis. (84, 84)
21 Còdex amb Tractatus i Repetitiones.
22 Sextus (C.I. Can). En la primera descripció (84, 92), s'especifica que manca la

23 Diccionarium iuris.
24 Cal fer constar que els dos notaris distingeixen en la descripció d'aquest còdex.

El primer, en inventariar-lo quan era en poder de Francesc Sirvent, el va descriure com les
Al·legacions del procés entre la reina Sibil·la de Fortià i la reina Violant de Bar (84, 90),
sobre aquell plet històric entre ambdues reines. El segon, que és el que identifiquem en aquest
registre, es limita a assenyalar que es tracta d'un Tractatus iuris.

25 Un nou esment de Tractatus iuris.
26

27 La coincidència entre aquest text i el que posseïa Francesc Sirvent (84, 93), ens
donà la clau sobre una possible relació entre ambdós textos i els seus propietaris, com ja vam
dir. (84, 93)

28

29 Guido de Baysio, Lectura super Sexto (C.I. Can). (84, 77)
30 Mentre que en el primer registre és descrit corn Repertorium (84, 118), en aquest

segon és qualificat de Tractatus.
31 Baldus de Ubaldis, Additiones ad Apparatum Innocentii (C.I. Can). (84, 69)
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20. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts de fust ab tredosa
derera vermella, appellath Filosofia morall e naturall. Feneix lo primer corondell: "disponit".
Comensa lo derrer corondell: "ací es primo".

21. Item, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades cubert de
verí, de diverses tractats e repeticions. Feneix lo primer corondell: "peticionibus". Comensa
lo derrer corondell: "et credo".

22. ítem, altre libre scrit en pergamí, a corondells, de forma poch, ab posts de fust,
cubertes vermelles, appellat Test de Sisà. Feneix lo primer corondell: "diversis". Comensa
lo derrer corondell: "inalternatus".

23. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts de fust, cubertes
vermelles, appellat Taula o diccionari de Dret. Feneix lo primer corondell: "de re. C.".
Comensa lo derrer corondell: "pocrisis".

24. ítem, altre libre scrit en pergamí, de forma menor, ab posts de fust e cubertes de
vermell, ab cantoneres, ab dos gaffets, en què <ha> diversos Tractats de leys. Feneix lo
primer corondell: "Yolanda". Comensa lo derrer corondell: "et probare".

25. Item, altre libre scrit en paper de forma manor, ab posts de fust, ab tredosa
derrera, ab dos gaffets, en què ha diversos Tractats de leys. Feneix lo primer corondell:
"legutus contra sucum". Comensa lo derrer corondell: "et in hiis casibus".

26. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab cubertes engrutades e de
vermell, en què ha diversos Tractats o repeticions per a.b.c.. Feneix lo primer corondell:
"esto". Comensa lo derrer corondell: "jevi sobre rubrica".

27. if.i4r. ítem, altre libre scrit en paper, ab posts engrutades ab cubería verda,
appellat Procés que lo Rey en J acme fey a contra lo Rey de Mallorques. Feneix lo primer
corondell: "folium inclusive".

28. Item, altre libre' scrit en paper, de forma manor, ab un coern de pergamí en lo
comensament, en qué ha diverses obres, ab posts engrutades cubertes de vert. Feneix lo
primer corondell: "siquidem".. Comensa lo derrer corondell: "dum est".

29. Item, altre libre scrit en pergamins, de forma mijana, ab posts de fust ab cubería
verda, a corondells, appellat Ardiacha sobre Sisé. Feneix lo primer corondell: "veneras
venerabilem". Comensa lo derrer corondell: "ego Guido de Blasio".

30. ítem, un altre libre de forma manor, scrit en paper, ab posts engrutades cubertes
de vermell, en qué ha diversos Tractats. Feneix lo primer corondell: "Iraelem". Comensa
lo derrer corondell: "zela ad zelum".

31. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades vermelles,
appellat Reportori sobre les Decretals. Feneix la primera página: "dolus Baldus". Comensa
la derrera página: "copiam".

33}
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32 Roffredus Beneventanus, Libelli súper iure civili. (84, 54)
33 Mentre que en el primer inventari és descrit com un còdex miscel·lani amb el

Sextus i les Clementinae, sense glossa, «e d'altres obres» (84, 48), en aquest segon inventari
és descrit també com a còdex miscel·lani amb el Sextus, sense glossa, i un text del jurista
Johannes de Blanosco.

34 Bernardus de Montemirato, més conegut per «Abat, Abad» en els inventaris, autor
d'una Lectura súper Decretales (C.I. Can). (84, 14).

35 Aristóteles, Tabula super Philosophia naíurali. (84, 68)
3M1 Vegeu nota 8. Els còdexs es corresponen, respectivament, als que posseïa

Francesc Sirvent uns anys abans: (84, 29, 32, 33, 31, 37 i 30).
42 Summa philophiae sense identificar. (84, 102)
43 Consilia de Baldus de Ubaldis i de Bartolus de Saxoferrato. (84, 106)
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32. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust, cubertes
blanques, appellat Rotfre, De iure civilis. Feneix lo primer corondell: "dominus nostrus in".
Comensa lo derrer corondell: "autem".

33. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts engrutades, cubería blancha, ab
corondells, appellat Sisè, menys de glosa, eJohan de Blanostho. Feneix lo primer corondell:
"quid". Comensa lo derrer corondell: "dependet".

34. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts de fust, ab vermell, ab corondells,
appellat Abat sobre les Decretals. Feneix lo primer corondell: "ad do addatur quis".
Comensa lo derrer corondell: "est de".

35. /f.i4v. ítem, altre libre scrit en pergamí, ab posts de fust, ab cantoneres, cubert
de vermell, appellat Taula de philosqfia. Feneix lo primer corondell: "movent". Comensa
lo derrer corondell: "parte fortem".

36. ítem, altre libre de forma maior, scrit en paper, ab posts de fust ab tradoça
vermella, appellat Baldo sobre sagon e terç del Codi. Feneix lo primer corondell: "officii
tarn quod". Comensa lo derrer corondell: "vituperacio".

37. ítem, altre libre de forma maior, scrit en paper, a corondells, ab posts de fust ab
cubertes verdes, ab cantoneres e dos gaffets, appellat lo setè del Baldo sobre lo Codi. Feneix
lo primer corondell: "siquis maior". Comensa lo derrer corondell: "dem".

38. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust ab tredoça verda
derrera, ab dos gaffets, appellat Baldo sobre'll quint e sisè del Codi. Feneix lo primer
corondell: "expressione". Comensa lo derrer corondell: "dele secundo".

39. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust, ab .X. claus,
cubert de vert, ab .1111. gaffets ab cantoneres, appellat Baldo sobre lo primer* del Codi e
d'altres obres. Feneix lo primer corondell: "dubius". Comensa lo derrer corondell: "est
pauper".

40. Item, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab corondells, ab posts de fust
ab tredoça vermella derrera e .1111. gaffets, en què és Lo . VIIf. e . VilIf. de Baldo sobre lo
Codi. Feneix lo primer corondell: "inter dicti". Comensa lo derrer corondell: "per hanc".

41. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, a corondells, ab posts de fust
cubert de vert, ab .1111. gaffets, appellat Sisè del Baldo. Feneix lo primer corondell: "intro
gel". Comensa lo derrer corondell: "mutatur".

42. if.isr. ítem, altre libre scrit en pergamins, de forma pocha, a<b> posts de fust
ab pell vermella empremtada, appellat Suma de philosqfia. Feneix lo primer corondell:
"posumus". Comensa lo derrer corondell: "ex hiis".

43. ítem, altre libre ab cubertes de pergamí, de forma migana, Concell de Bartol e
Baldo appellat. Feneix lo derrer corondell: "Baldus de Perusio". Comensa lo derrer
corondell: "videtur".
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44 Hieronymus, Epistolae.
45 Tabula iurís civilis.
46 Ángelus de Perusio, In Digestum vetus (C.I.Civ). (¿84, 40?)
47 Federicus de Senis i Johannes Calderini, Consilia.
48 Azo, Summa.
49 Textos de Guido de Baysio, Lectura súper Sexto, i Johannes Monachus, Apparatus

in Sextum, en un únic volum.
50 Volumen (C.I. Civ).
51 Codex (C.I. Civ).
52 Els textos patrístics són també una constant dels inventaris de biblioteques de

qualsevol ciutadà de l'època, amb independència de la seva professió (evidentment, amb una
major presència i justificació dins els de canonges i beneficiats d'esglésies i catedrals); per
això, no sorprèn trobar-ne un d'Augustinus, Retractationes.

53 Es tracta d'un text de Lactantius Firmianus? La descripció notarial no ens permet
ésser més precisos.

54 Petras de Ancarano, In Decretales (C.I. Can).
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44. ítem, altre libre scrit en pergamins, de forma maior, scrit a corondells, ab
cubertes de pergamí, appellat Epístoles de sent Gerònim. Feneix lo primer corondell:
"adque". Comensa lo derrer corondell: "tabule".

45. Item, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab cubertes de pergamí, appellat
Taula de dret1 civill. Feneix lo primer corondell: "nemina". Comensa lo derrer corondell: "an
quid".

juliol, 29

46. Primo, un libre appellat -¡\ nge.ll sobre la Digesta vella, scrit en paper, de forma
maior, ab posts de fust, ab quatre gaffets ab tredosa negre. Feneix lo derrer corondell: "in
clo maga". Comensa lo derrer corondell: "de peculio".

47. Item, altre libre scrit < en > paper, a corondells, de forma maior, ab posts de fust
ab tredosa verda, apellat Consell de Ffadarích de Senes e de Johan Calderi. Feneix lo primer
corondell: "ex deffectu concessus". Comensa lo derrer corondell: "licencie apone".

48. Item, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust cuber<t> de
groch, ab .1111. gaffets, appellat Summa Adsonis. Feneix lo primer corondell: "súper iusticia
etvir in dem". Comensa lo derrer corondell: "precio donacionis".

49. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust, dos gaffets,
ab cubería blava, appellat Ardiacha sobre"1 lo .Vf. e lohan Monge en un volum. Feneix lo
primer corondell: "et corens". Comensa lo derrer corondell: "domini".

50. if.iSv. ítem, altre libre scrit en pergamins, test e closa, a corondells, ab posts de
fust, cubert de vert e vermell, appellat Volum. Feneix lo primer corondell del test: "quòrum
de". Comensa lo derrer corondell: "sic inde testabis".

51. ítem, altre libre, ab posts de fust, scrit en pergamins, test e glosa, scrit a
corondells, cubert de vert, ab quatre gaffets e quantoneres, appellat Quodi. Feneix lo primer
corondell del" test: "questorum". Comensa lo derrer corondell del test: "traredere".

52. ítem, altre libre ab posts de fust, scrit en pergamins, a corondells, appellat
Retrectaciom de sent Agustí e altres obres, ab cubería vermella, ab dos gaffets. Feneix lo
primer corondell: "Simplicianum exce". Comensa lo derrer corondell: "regine".

53. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, a<b> posts de fust, cubería
vermella, ab dos gaffets, appellat Lectansis. Ffeneix lo primer corondell: "nullis fortace".
Comensa lo derrer corondell: "ui ait".

54. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, scrit a corondells, ab posts de
fust ab tredosa vermella, ab .1111. gaffets, appellat Petrus Damarra sobre les Decretals.
Ffeneix lo primer corondell: "forte pones". Comensa lo derrer corondell: "et ultrorum".
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55 Roffredus Beneventanus. Ja vam veure un altre còdex d'aquest autor en la nota 32.
56 Speculator és el nom que rebia Guillelmus Durandi per la seva obra Speculum

indicíale. (84, 50)
57 Pragmatlcae.
58 Còdex amb els textos de Guillelmus Durandi, Repertorium; Bartolus de Saxoferrato,

Repetiíiones, «e altres obres».
59

60 Bartolus de Saxoferrato, Consllla.
61 Jacobus Butrigarius, canonista i civilista.
62"63 Bartolus de Saxoferrato, In Dlgesto veten, prima pars, en dos volums.
64 Robertus Holcot, Postilla super llbrum Sapientiae. Els testimonis sobre aquest autor

són escassos en el nostre treball.
65 Digestum vetus (C.I. Civ).
66
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55. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust ab tredosa
blancha, appellat Rotfré. Ffeneix lo primer corondell: "et de rebé". Comensa lo derrer
corondell: "sipiebat".

56. ítem, altre libre scrit en pergamí, a corondells, ab posts de fust ab cuberta
vermella oldana, appellat Especulador. Ffeneix lo primer corondell: "exponenda". Comensa
lo derrer corondell: "librorum".

57. ítem, altre libre scrit en pergamí, a corondells, ab posts de fusts, ab cuberta
meyteda vert e vermell, ab .X. claus, appellat Prachmàtiques. Ffeneix lo primer corondell:
"eiusdem". Comensa lo derrer corondell: "expistia".

58. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, en què ha alguns sisterns de
pergamí en lo comensament, appellat Reportan del Speculador e Repeticions de Bartoll e
altres obres. Feneix lo primer corondell: "una". Comensa lo derrer corondell: "vir et uxor".

59. if.iór. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, sens cubertes, appellat
Algunes reportacions. Feneix lo primer corondell: "rusti per di". Comensa lo derrer
corondell: "vullnus".

60. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, a corondells, ab posts de fust ab
tredosa verda, ab dos gaffets, appellat Consell de Bartoll e d'altres doctors. Feneix lo primer
corondell: "de colle". Comensa lo derrer corondell: "non".

61. Item, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust e dos gaffets,
ab tredosa blancha, appellat lacobus de Botrigal. Feneix lo primer corondell: "restitia".
Comensa lo derrer corondell: "nam actor".

62. ítem, altre libre scrit en° paper, de forma maior, scrit a corondells, ab posts de
fust e .1111. gaffets e tredosa blancha, appellat Bartoll sobre la primera part de la Digesta
Vella. Feneix lo primer corondell: "in prohemio". Comensa lo derrer corondell: "privelegio
non".

63. Item, altre libre ab posts de fust, scrit a corondells en paper, ab .1111. gaffets ab
tredosa blancha, appellat Bartol sobre la primera part de la Digesta Vella. Feneix lo primer
corondell: "inter expongeo". Comensa lo derrer corondell: "dixi in".

64. ítem, altre libre de forma manor, scrit en pergamins, ab posts de fust, cuberta
vermella, ab un gaffet, appellat AIcot abrevyat sobre sapiència. Feneix lo primer corondell:
"qui". Comensa lo derrer corondell: "vita nostra".

65. ítem, altre libre scrit en pergamins, de forma manor, scrit a corondells, ab posts
de fust ab cuberta vermella oldanap, ab dos gaffets, appellat Test de la Digesta Vella. Feneix
lo primer corondell: "licet quia illud". Comensa lo derrer corondell: "potestas".

66. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, scrit a corondells, ab cubertes
engrutades de blanch, appellat Segona part de taula per a.b.c.. Feneix lo primer corondell:
"in non". Comensa lo derrer corondell: "an yporia".
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67 Bartolus de Saxoferrato, In Digesto novo, prima pars (C.I. Civ). (¿84, 22?)
68 Els Furs de València eren una recopilació de preceptes donats en les corts del

Regne de València. La primera compilació general dels furs, en versió oficial catalana, fou
feta el 1261. A aquests furs hom hi addicionà, generalment en forma cronològica, els preceptes
produïts en les corts posteriors, tal com es troben en els manuscrits medievals. Hi ha una
primera edició en català del 1482 i una segona del 1495 (amb el títol en llatí Fon regni
Valentiae).

69 Obra á'ars dictandi. Vegeu el que hem dit en parlar d'un exemplar semblant del
notari Antoni de Font (104, 15).

70 Gregorius Magnus, Dialogi. D'aquest autor Bartomeu Sirvent tenia també els
Moralia in Job (nota 3).

71 Lectura super Infortiato (C.I. Civ), «e altres obres antigues».
72 Dinus de Mugello, De regulis iuris, i Bernardus Compostellanus (autor d'uns

comentaris a les Decretales). (¿84, 59?).
73 Ramon de Penyafort, Summa.
74

75

76

77 Com ja hem assenyalat en alguna altra ocasió (89, 39), disposem de l'obra
homònima atribuïda a Bonaventura.
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67. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust, ab .1111. gaffets
ab tredosa vermella, appellat Bartol sobre la primera part de la Digesta Nova. Feneix lo
primer corondell: "iudicum". Comensa lo derrer"1 corondell: "de-yet no".

68. if.ióv. ítem, altre libre scrit en pergamins, de forma manor, ab posts de fust ab
tredosa blancha, ab .1. gaffet, appellat Constitucions o Furs de València. Feneix lo primer
corondell: "fort". Comensa lo derrer corondell: "e iniurus".

69. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades blanques,
appellat Still de letres. Feneix lo primer corondell: "per stils". Comensa lo derrer corondell:
"pro suplendis".

70. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades cubertes de
vert, veir, appellat Dialogarían, de sent Gregori. Feneix lo primer corondell: "itaque".
Comensa lo derrer corondell: "constant".

71. ítem, altre libre antich, de pocha valor, en pergamins, ab posts engrutades
blanques, appellat Lectura antliigua sobre la Inforsada e altres obres antigues. Feneix lo
primer corondell: "Códice de conat".

72. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts de fust, cuberta verda oldana, scrit
a corondells, appellat Di, De regulis iuris e Compostella. Feneix lo primer corondell: "lava
vim". Comensa lo derrer corondell: "substitutorum".

73. ítem, altre libre de forma pocha appellat Suma5 de mestre Ramon de Penafort,
scrit en pergamins, ab posts de fust. Feneix lo primer corondell: "propositum". Comensa lo
derrer corondell: "que".

74. ítem, altre libre scrit en pergamins, sens cuberta, scrit a corondells, appellat
Uberti de Munanirso. Feneix lo primer corondell: "est quod". Comensa lo derrer corondell:
"sum vis han".

75. Item, altre libre de forma de .1111. fules o cartes lo ful, en paper e pergamí, e les
cubertes de pergamí, appellat Reports per a.b.c.. Feneix lo primer corondell: "dolum ut".
Comensa lo derrer corondell: "ut Al[...]tum".

76. ítem, altre libre en paper, vell, de .1111. cartes lo full, ab posts engrutad&s velles
cubertes de vert, appellat De Agnès constitucions. Feneix lo primer corondell: "singulis
collationem".

juliol, 31

77. If.i7r. Primo, un libre patit, scrit en paper e en pergamí, de forma pocha, ab posts
de fust, ab dos gaffets e cuberta vermella, appellat Stimulus amoris. Feneix lo primer
corondell: "comitit". Comensa lo derrer corondell: "partícula".
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78

79 Ramon Llull, Liber de praedestinacione et libero arbitrio.
80 Còdex de Declamationes, sense especificació d'autoria.
81 Usatici et Constitutiones Cataloniae.
82

83 Bartholomaeus de Saliceto, In libris quarto Codicis (C.I. Civ). (¿84, 39?)
84 Seria sorprenent no trobar un exemplar de Flores sanctorum en una gran biblioteca

com aquesta quan, en d'altres de dimensions molt més reduïdes, hi és present gairebé sempre.
85 Sextus (C.I. Can), «ab la glosa separada»,
86 No podem precisar l'autor d'aquesta Glosa super Job.
87

88 Quaderns amb dades sobre el Comtat de les Muntanyes de Prades, jurisdicció
senyoria! des del 1324.

89 Inventaríum iuris.
90

91·122 Còdexs d'Hores de la verge Maria. El segon d'ells és miniat.
92 L'obra de Teodericus de Lucca és un dels textos més famosos de manescalia.
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78. ítem, altre libre scrit en pergamí, a corondells, de forma migana, ab posts de fust,
cubería verda, ab .X. claus ab .1111. gaffets. Feneix lo primer corondell: "regum quodam".
Comensa lo derrer corondell: "societate".

79. ítem, altre libre patit, de forma manor, scrit en paper e" pergamí, ab posts de fust
ab dos gaffets e cubería vermella, appellat de mestre Ramon Lull, De predestinadone. Feneix
lo primer corondell: "in re quamvis". Comensa lo derrer corondell: "malo quod ilium".

80. Item, un libre de pocha valor, de letre antigua, menys de cubería, scrit en
pergamí, appellat Declemacions. Feneix lo primer corondell: "debayrunt".

81. ítem, altre libre scrit en paper, de forma migana, appellat de Usatges e
Constitucions, ab posts engrutades e de cuyro vermell. Feneyx la primera página: "voluminis
antiqui".

82. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab posts de fusts cubert de blanchv, ab test
e glosa, de les Apístoles glosades. Feneix lo primer corondell de la glosa: "gentibus".
Comensa lo derrer corondell de la glosa: "defferuntur".

83. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust e .VIII. gaffets
e tredosa vermella, appellat Barthomeu de Scilicet sobre lo quart Ubre del Codi. Ffeneix lo
primer corondell: "debitor et creditor quo". Comensa lo derrer corondell: "durante".

84. Item, altre libre scrit en pergamí, a corondells, de forma mijana, ab posts de fust
e cuberta blancha, appellat Flos sanctorum, en latí. Feneix lo primer corondell: "ei revé".
Comensa lo derrer corondell: "dictamina".

85. Item, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust ab cuberta
vermella vella, appellat Sisè, ab la glosa separada. Feneix lo primer corondell del test:
"amplectumur". Comensa lo derrer corondell de la glosa: "autem utroque".

86. Item, altre libre patit, scrit en pergamins, de fort pocha valor, ab posts de fust
cubertes de vermell, appellat Glosa super lob.

87. ítem, alguns siterns de forma manor appellat Allegacions, ab cuberta de pergamí
súper subserionem Regni.

88. if.nr. ítem, alguns sisterns de forma manor fahent Sobre lo comptat de Prades.
89. ítem, alguns sisterns de forma manor, en què ha diverses coses, appellat Inventari

de dret.
90. ítem, un libre scrit en paper de forma manor, ab posts de fust ab tredosa* blancha

derrera, appellat Glosa sobre'l Saltin. Feneix lo primer corondell: "labores rèquiem".
Comensa lo derrer corondell: "cor meum".

91. ítem, altre libre patit, ab posts de fust, scrit en pergamins ab un tanchador
d'argent, appellat Ores de nostra, dona. Feneix lo primer corondell: "presique".

92. ítem, altre libre patit, scrit en pergamins, ab posts de fust, cuberta vermella,
appellat Libre de manaschalia. Feneix lo primer corondell: "compilare non".

342



124 inventari Bartomeu Sirvent

93 Conegut i molt present en els inventaris és Guido Faba, autor de tractats clàssics
de l'ari dictaminis: l'Ars dictandi és l'obra que ens ocupa.

94 La descripció notarial no ens permet precisar l'autoria d'aquest Casus Decretalium
(d'un text homònim és precisament autor el que apareix esmentat en la nota següent).

95 Johannes Calderini, Concordantiae Bibliae cum iure canónico.
96 Bartolus de Saxoferrato, In Códice (C.I. Civ), amb caplletres daurades al

començament.
97 Baldus de Ubaldis, Lectura súper Infortiato (C.I. Civ), «ab sotill letra».
98 Decretales (C.I. Can), amb glossa.
99 Bartolus de Saxoferrato, In Digesto novo, prima pars (C.I. Civ). (¿84, 25?)
100 Innocentius papa IV, Apparatus in Decretales (C.I. Can). (84, 19)
101 Codex (C.I. Civ), amb glossa.
102,127 Antonius de Butrio, Lectura super secundo libro Decretalium, prima et secunda

pars (C.I. Can), en dos volums.
103 Bartolus de Saxoferrato, In Infortiato, prima pars (C.I. Civ).
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93. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab cuberta de vadell sens posts, appellat
Guido, De rethorica. Feneix lo primer corondell: "et non vade".

94. Item, un libre de pocha valor, scrit a corondells, de pocha valor, ab cuberta de
pergamí, appellat Casos sobre les Decretals.

95. Item, altre libre scrit en paper, de forma migana, ab cuberta de pergamí, appellat
Taula o Concordancia de Johan Calderi del Decret ab la Víblia. Feneix lo primer corondell:
"absents corpore".

agost, 2

96. Primo, un libre scrit en paper, de fforma maior, scrit a corondells, ab posts de
fust ab tredosa verda, apellat Bartoll sobre lo Codi, ab cap letres d'aur al comensament.
Feneix lo primer corondell: "domini iusticia". Comensa lo derrer corondell: "fuerint".

97. ítem, altre libre de fforma mijana, scrit en paper, ab posts engrutades cubert de
vermell, appellat Baldo sobre la Inforsada, ab sotill letra. Feneix lo primer corondell: "hanc
glo.". Comensa lo derrer corondell: "gravat".

98. Item, altre libre scrit en pergamins, de forma pocha, ab posts engrutades cubert
de vert, ab test e glosa, 2.ppe.\zí Decretáis. Feneix lo primer corondell del test: "iusticia quo".
Comensa lo derrer corondell del test: "ama am".

99. if.isr. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, a corondells, ab posts de
fust ab tredosa blancha, appellat Bartoll sobre la primera part de la Digesta Nova. Feneix
lo primer corondell: "de inde". Comensa lo derrer corondell: "conditur ibi".

100. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust ab tredosa
verda, appellat Ignocent. Feneix lo primer corondell: "dicitur". Comensa lo derrer corondell:
"indignum".

101. ítem, altre libre scrit en pergamins, ab test e ab glosa, ab posts de fust cubert
de blanch, appellat Codi. Feneix lo primer corondell del test: "componendo". Comensa lo
derrer corondell del test: "cedat".

102. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, a corondells, ab posts de fust
ab tredosa verda, appellat Anthoni Botrio sobre la primera part del segon de les Decretals.
Feneix lo primer corondell: "origina". Comensa lo derrer corondell: "ad testifñcandum".

103. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust ab tredosay

negre, appellat Bartoll sobre la primera pan de la Inforsada, ab senyal de fenro blanch en
la primera carta. Feneix lo primer corondell: "causis est vi.". Comensa lo derrer corondell:
"vidua".
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104 Digestum vetus (C.I. Civ). (84, 2).
105 Baldus de Ubaldis, In secunda parte Digestí veteris (C.I. Civ).
106

io7,ii3,ii9,u3 còdex de Reportationes iurísl
108 Antonius de Butrio, Repertorium in iure canonici.
109 Baldus de Ubaldis, Commentarium in nono Codirís (C.I. Civ).
110 Interessant esment d'un Llibre dels Àngels del gironí Francesc Eiximenis.
111 Aquest còdex de Johannes Saresberiensis, Policratus sive De curíalium nugis et

vestigiis philosophorum, l'havia adquirit Bartomeu Sirvent, el 1427, a l'encant dels llibres
relictes pel notari i escrivà reial Antoni de Font (105, 22), a través del llibreter Guillem
Sacoma, el qual feia constar que misser Sirvent encara devia l'import d'aquest còdex: 8 lliures
i 5 sous.

112 Sèneca, Tragoediae. Bartomeu Sirvent posseïa més llibres no-jurídics que el seu
parent Francesc Sirvent, segons vam poder comprovar.

113 Vegeu nota 107.
114

115 Antonius de Butrio, Spica iurís civilis.

\
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104. ítem, altre libre scrit en pergamins, test e glosa, ab posts de fusts trencades,
cubertes grogues, appellat Digesta Vella. Feneix lo primer corondell del test: "pers[...]M.
Comensa lo derrer corondell del test: "oriri sicis rereo".

105. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, a corondells, ab .1111. gaffets
e posts de fust ab tredossa negre derrera, appellat Secunde? part de Baldo sobre la Digesta
Vella. Feneix lo primer corondell: "quod inter". Comensa lo derrer corondell: "certos".

106. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor ab cubertes de pergamí, appellat
Treslat dels Capítols de les prof ertes dels barons, cavallers e ciutats de Cathalunya.

107. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab cubertes de pergamí, en què
<ha> alguns Reports.

ítem, una caixa blancha en què stant los dits libres, ab pany e cubería de drap blanch.
Item, altre caixa semblant blancha en què stan los dejús scrits libres:

108. Primo, un libre scrit en paper, de forma mijana, ab posts engrutades cubertes
de vermell, appellat Reportan de Anthoni de Butrio, De inris canonicis. Feneix lo primer
corondel: "finem". Comensa lo derrer corondell: "non porogavit mará".

109. if.iSv. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, scrit a corondells, ab
cubertes de pergamí, appellat Baldo sobre lo novè del Codi. Feneix lo primer corondell:
"acusandum item". Comensa lo derrer corondell: "eni ad lege".

110. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust ab cuberta
vermella, appellat Libre dels Àngells. Feneix lo primer corondell: "que no contestant que".

111. ítem, altre libre ab posts de fust, scrit en pergamins, ab cuberta blancha ab .1111.
gaffets, appellat Pulicrat. Feneix lo primer corondell: "beneficio porogode". Comensa lo
derrer: "est michi per digni".

112. Item, altre libre scrit en paper e pergamí, de forma pocha, ab posts de fust ab
cuberta blancha, appellat Tregèdies de Senecha, abaa .IIII. gaffets*. Feneix lo primer
corondell del test: "deservi eteris". Comensa lo derrer corondell: "nec leceros".

113. ítem, altre libre de paper, de forma mijana, ab posts de fust ab .1. gaffet ab
tredossa verda, appellat Libre de reporsts. Feneix lo primer corondell: "ut audivi". Comensa
lo [...]«.

114. ítem, altre libre de paper, de forma manor, ab cuberta de pergamí ab corege de
vadell, en qué ha .III. o .1111. cartes scrites e les altres blanches.

115. Item, altre libre scrit en paper, a corondells, ab posts engrutades verdes, appellat
Anthoni Butrio, De iure sivili™. Feneix loac primer corondell: "nota, et cetera". Comensa lo
derrer corondell: "ut uxoris".

344-
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116,117 gaidus de Ubaldis, Repertoríum súper Apparatu Innocentiil
118 Un dels escassos testimonis de Flavius Josephus, autor de De bello Judaeorum i

de les Antiquitates Judaeorum. J.RIERA, a «Presència de Josefus a les lletres catalanes
medievals», Studia in honorem Maní de Riquer, II, Barcelona 1987, pp. 179-219, recull també
aquest esment i l'identifica amb el segon títol.

119 Vegeu nota 107.
120 Els repertoris i catàlegs consultats no recullen cap Additiones ad Speculum

Guillelmi Durandi l'autor de les quals sigui Baldus de Ubaldis. Es tracta d'una errada del
notari en inventariar-lo?

121 Recollectae súper Usatici Barchinonae.
122 Vegeu nota 91.
123 Bartolus de Saxoferrato, Repertoríum no identificat.
124 Summarium brevis súper Decretalibus (C.I. Can).
125 Sota aquest títol (Operae) es recull una compilació de textos d'Anselmus.
126 Infortiatum (C.I. Civ), amb glossa.
127 Vegeu nota 102.
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116. Item, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades cubert de
vermell, appellat Report de Baldo. Feneix lo primer corondell del test: "e eni .LIVI.".

117. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades vermelles,
appellat alguns Reportoris de Baldo. Feneix lo primer corondell: "dando".

778. Item, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust ab cubería
vermella, ab dos gaffets, appellat Joseffus. Feneix lo primer corondell: "largitatis". Comensa
lo derrer corondell: "ad illam".

119. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts engrutades blanques
appellat Reports antichs. Feneix lo primer corondell: "ibi non".

af

120. if.i9r. ítem, altre libre scrit en paper, ab cuberta de pergamí, appellat Addicions
de Baldo sobre l'Especulador. Feneix lo primer corondell: "emi".

727. ítem, altre libre scrit en paper, de forma manor, ab posts de fust ab tredossa
verda e vermella, ab dos gaffets, appellat Recol·lectes sobre los Usatges de Barchinona.
Feneix lo primer <corondell>: "circha primum".

722. ítem, altre libre patit de Oracions en què ha un gaffet d'argent, scrit en
pergamins, ab posts de fusts cubertes de vermell, de Lahors de la verge Maria, ab la sua
figura en la primera carta.

123. ítem, altre libre scrit en paper, de forma migana, ab cubertes engrutades verdes,
appellat Reportori de Bartoll. Feneix lo primer corondell: "remendum est".

124. ítem, altre libre scrit en pergamins, de forma pocha, ab posts de fust ab dos
gaffets de argent deurats, ab cuberta de vermell empremptada, appellat Sumari breu sobre
les Decretals. Feneix lo primer corondell: "primo est agru". Comensa lo derrer corondell:
"posque opus".

125. Item, altre libre scrit en pergamí, de fforma molt pocha, ab posts de fust cubert
de vermella, appellat Obres de sent A<n>celin. Feneix lo primer corondell: "redditeag

Christo".
126. ítem, altre libre scrit en pergamins, test e glosa, ab posts de fust, de forma

maior, cubert de negre ab cantoneres e .1111. gaffets, appellat Inforsada. Feneix lo primer
corondell del test: "civitatem máxime". Comensa lo derrer corondell del test: "propter si
filius".

ítem, altre caixa de àlber blancha en què són los libres següents:

127. Primo, un libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fusts ab tredossa
blancha, appellat La secunda part del segon de But rio sobre les Decretals. Feneix lo primer
corondell: "tumore vel". Comensa lo derrer corondell: "nichil potest".

34-5
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128 Privilegia et Constitutiones Cataloniae.
129 Bartolus de Saxoferrato i Ángelus de Perusio, In tribus libris Codicis (C,I. Civ);

«e altres obres» de Baldus de Ubaldis.
130 Bartolus de Saxoferrato, In tribus libris Codicis (C.I. Civ) i Repetitiones

[d'Antonius de Butrio]. (84, 41)
131 Bartolus de Saxoferrato, InDigesto novo, secunda pars (C.I. Civ). (¿84, 26?)
132 Bartolus de Saxoferrato, In Infortiato, secunda pars (C.I. Civ).
133 Vegeu nota 107.
134 Baldus de Ubaldis, Lectura súper Digesto veten (C.I. Civ).
135 Clementinae (C.I. Can), «ab la glosa a part».
136 Digestum novum (C.I.Civ).
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128. ítem, un altre libre scrit en pergamins1*, de forma maior, ab posts de fust
cubertes meytedades blanch e vert, appellat Privilegis e Constitucions de Cathalunya. Feneix
lo primer corondell: "principis con". Comensa lo derrer corondell: "sed quid faciet".

129. /f.i9v. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, scrit a corondells, ab posts
de fust ab tredossa verda, appellat Bartol e Angelí sobre los tres libres de Codi e altres obres
de Baldo. Feneix lo primer corondell: "res publicha". Comensa lo derrer corondell:
"umianelli".

130. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust ab tredossa
verda, appellat Bartol sobre al terç Ubre del Codi e altres repeticions. Feneix lo primer
corondell: "in glosa vuit". Comensa lo derrer corondell: "pupillaris".

131. ítem, altre libre scrit en paper, a corondells, de forma maior, ab posts de fust
ab tredossa verda, appellat Bartol sobre la segona part de la Digesta Nova. Feneix lo primer
corondell: "incilit". Comensa lo derrer[rer] corondell: "iuro intus".

132. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab posts de fust ab .1111. gaffets
ab tredossa verda, appellat Bartol sobre la segona part de la Emforsada. Feneix lo primer
corondell: "legata iusto eis". Comensa lo derrer corondell: "digne eius".

133. ítem, altre libre scrit en pergamins, de forma manor, ab posts de fust ab tredossa
verda, appellat Reposts diverses. Feneix lo primer corondell: "preba".

134. ítem, altre libre scrit en paper, de forma maior, ab tredossa negre ab posts de
fust, appellat Baldo sobre la Digesta Vella. Feneix lo primer corondell: "per dumanent".
Comensa lo derrer corondell: "de lege secundo".

135. ítem, altre libre scrit en pergamins, a corondells, ab posts de fust ab tredossa
blancha, ab .1. gaffet, appellat Test de Clementines, ab la glosa a part. Feneix lo primer
corondell: "predem apostulis". Comensa lo derrer corondell: "uxoris".

136. ítem, altre libre scrit en pergamins, test e glosa, appellat Digesta Nova ab posts
de fust ab tredossa grogua. Feneix lo primer corondell des test: "muteraset non". Comensa
lo derrer corondell: "sisè habere".

* segueix cancel·lat de fust.-b ab ... derera interlineat.- c segueix cancel·lat ponit,- d segueix cancel·lat
appellat Ray.-c segueix cancel·lat primer.-! segueix cancel·lat derrer.-8 ha interlineat.-b segueix cancel·lat Taules.-
' segueix repetit altre.-k primer del interlineat.-' dret interlineat,- m sobre lo .VI'. interlineat.- " del test interlineat.-
° segueix cancel·lat pergamí.- p oldana interlineat,- q derrer interlineat, damunt de primer cancel·lat.- r vell
interlineat,- ' segueix cancel·lat Ramo<n>.- ' segueix cancel·lat ítem, altre libre.-u e pergamí interlineat,-v ab
interlineat, damunt de appellat cancel·lat,- " segueix cancel·lat vermella.- y segueix cancel·lat verda.-z secunda
interlineat, damunt de primera cancel·lat.
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"" segueix cancel·lat pellat.-ab segueix cancel·lat comensa lo.-ac la resta d'informació no va ésser copiada.-
* segueix cancel·lat comensa lo derrer.- * segueix cancel·lat derrer.-af segueix cancel·lat ítem, altre caixa de fust
tota blancha en què són los libres següents.-ag segueix cancel·lat cristo, escrit tot sencer (no abreujat).- ^ pergamins
interlineat, damunt de pergamí paper cancel·lat.
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1 Alguns catàlegs consultats també recullen l'existència de Formularis d'actes
eclesiàstics semblants. Són pocs els llibres d'aquesta biblioteca que no estiguin inclosos també
a l'encant: és el cas d'aquests quaderns.

2 El notari Joan Oliver el comprà a la subhasta (126, 5).
3 Bernat Miró, prevere de Barcelona que celebra missa a l'església de Sant Just de

Barcelona, va pagar poc més d'una lliura per aquest còdex (126, 4).
4 És molt probable que el notari tingués raó quan va anotar allò de que «és dupta que

sia de la heretat, car molt ha que ell, so és lo dit defunt, lo traslatava» perquè, almenys a
l'encant, no ens consta la venda.

5 Un problema similar és el que presenta aquest còdex de Constitutiones sinodales
Tarraconae et Barchinonae. Una nota autógrafa del difunt Llinyà a les cobertes del llibre
expressa el que sembla un recordatori: «d'en Sucies dez Vendrell» i, per a reforçar-ho, una
altra nota al marge esquerre de l'instrument original recull que «vacat car erat d'en Sussies».
Semblen notes destinades a reconèixer com a autèntic propietari del còdex un desconegut
Sosies de Vendrell. Però la seva venda en pública subhasta no aclareix aquesta possibilitat: en
Joan Vila, procurador, l'adquirí per molts pocs diners (126, 10).
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1430, juliol, 30

Inventari dels llibres relíeles per Pere Llinyà, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria
del Mar de Barcelona.

ACB.JuliaRoure,S¿c«m/u.s/)Zwinventariarían, 9setembre 1428-5desembre 1431,vol.512, fols.l89v-191r.

Primo", .1. cofre enlaunat, ab son pany e clau, lo qualb atrobam tenchat ab clau, e lo
qual fou ubert. En lo qual cofre era e és de mi, dit P <ere> dez Sorts0, end lo qual atrobam
les coses següents:

1. < Primo >, alguns coherns scrits en paper en què havia scrítes algunes Formes de
actes ecclesiàstichs, de que ni havia alguns cusits, altres descusits.

2. ítem, .1. libre scrit, e partida en paper e en partida ab algunes fulles en pergamí,
ab cubertes engrutades cubertes de cuyro vermell. Lo qual comensa: "coget me multum
assidus, et cetera". E feneix la primera fulla: "et omne quod illa". La derrera fulla del dit
libre comensa: "mem esse cognomens, et cetera". E feneix: "sive termine liber".

3. Item, .1. altre libre scrit en paper, ab posts cubertes de cuyro vermell, ab .II.
gaffets, ab .V. bolles en cascuna post. Lo qual libre comensa en letra vermella: "incipit
distinctio primi libello huius operis que intitulatur Formula noviciorum". Et finit: "videtur6

ei expe". La derrera fulla del dit libre comensa: "nona septem observandens, et cetera". Et
finit: "in mundo a que delectetur".

4. ítem, J. altre libre scrit en pa[pa]per, ab posts de fust cubertes de cuyro vermell,
ab .1. gaffet. Lo qual libre comensa en letra vermella: "incepit Epístola beati Eusebü, et
cetera". E fenex laf primera fulla: "non pon". La derrera fulla del dit libre6, que no és scrite
sinó de una part, comensa: if.i90r. "Epistole Cénese". E fenex: "in obediencia". E és dupta
que sia de la heretat, car molt ha que ell, soh és lo dit defunt, lo traslatava.

5. ítem, .1. libre1 scrit en paper, antich, ab cubertes de cuyro engrutat blanch. Lo qual
comensa en la primera fulla en letra vermella: "lohannes Patriarcha Alaxandrinus, et cetera".
E feneix: "faciant sicut de cetero". ítem comensa la derrera fulla del dit libre: "faya delia
domesticis Domini episcopi, et cetera". Et finit en letra vermella: "hic omnes Constituciones
quam sinodales Terrachonenses et Barchinonenses". ítem, ha scrit en les cubertes del dit
libre de mà del dit deffunt: "d'en Sucies dez Vendrell".

348
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6 Creiem que el podem identificar amb el text anònim Indulgentiae et stationes
ecclesiarum urbis Romae. El notari Eimerich pagà 13 sous per aquest còdex, part d'ell autògraf
del propi Llinyà (126, 7).

7 Abans hem vist un llibre amb les Epistolae de sant Eusebi que el notari dubtava que
formés part de l'herència que inventariava (nota n° 4) i que el difunt Llinyà feia temps que
traslladava de pròpia mà. En aquest registre descobrim ara tres quaderns que semblen ésser
còpia d'aquelles Epistolae, més altres dos del De sanitate animae (= Speculum peccatoris)
d'Augustinus. Però, una vegada més, apareix un nou element de confusió: una nota al marge
esquerre recull l'expressió «vacat car erat de mossèn Barthomeu Texidor» (ja hem vist un cas
semblant en la nota 5). Novament, però, constatem que és venut a l'encant, en aquest cas a
favor del notari Bartomeu Savall (126, 3). Quin significat té aquella nota referent a mossèn
Bartomeu Teixidor? No acabem d'entendre bé aquestes dues situacions paral·leles.

8i'6 Un d'aquests dos Formularíum litterarum és el mateix esmentat a l'encant i
adquirit pel prevere Guillem Pujol (126, 6).

9 Quaderns autògrafs sobre algunes Auctorítates súper Decretum (C.I. Can). L'adquirí
l'esmentat prevere Bernat Miró (126, 8).

10 (Ps) Bernardus Claraevallensis, liber De consdentia. Un desconegut rector de
l'església de Sant Jaume de Barcelona va comprar aquest nou text autògraf per gairebé una
lliura (126, 2).

11 Aquest llibre De tallar i de cuinar sembla precisament això: una mena de manual
pràctic de gastronomia. No ens hem de sorprendre: d'aquest segle coneixem ja alguns
receptaris (com el cèlebre Llibre de sant Soví, ja publicat) i, en el nostre treball, no és l'únic
esment de llibres relacionats amb la cuina. Un notari innominat l'adquirí a l'encant (126, 9).

12,13,14 Alguns d'aquests quaderns (inclosos el à&Rhetoríca i els deDoctrinae autògrafs
de Llinyà) es corresponen, potser, amb els dos que varen ésser subhastats i adquirits pel
procurador Joan Vila (126, 11).

15 Interessantíssim esment d'una còpia autógrafa d'un text d'Albertanus Brixiensis
(molt probablement el seu De doctrina dicendi atque tacendi). És el primer llibre enregistrat
a la subhasta i el va comprar el prevere Guillem Pujol (126, 1).
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6. ítem, .1. libre scrit en paper, en partida de mà del dit deffunt e en partida de
diverses altres mans, cubertes ab cubertes de pergamí. Lo qual libre conté Compendi de
diverses coses, axí de suplicación^ com dels perdons de Roma, com dels stacions de aquella
com del camí de aquella, com altres coses. Lo qual libre comensa en la primera fulla: "annus
cum numerorum, et cetera". E feneix en la primera part: "ffratres cordarum destructio sunt
animarum non Deum recolunt sed viciare volunt". E feneix la derrera fulla: "dictare vivos
et mortuos".

7. ítem, .V. cohernsk scrits en partida en paper e en partida, ço és, les primeres e
derreres fulles de cascun cohern en1 pergamí. Los quals coherns en partida toquen lo dit Libre
de Eusebi e en partida, en los dos derreres coherns qui tots són scrits en paper, ha scrit en
letra vermella Speculum pec<a>tons editum per beatem Augustinum incipit.

8. ítem, .1. libret scrit en paper, ab cubertes de pergamí, qui conté Formas de algunes
letres.

9. /f.i90v. ítem, .II. coherns de paper qui no són cusits, qui contenen Compendi de
algunes actoritats del Decret e de altres coses. Los quals coherns són scrits de mà del dit
deffunt.

10. ítem, .V. coherns scrits de mà del dit deffunt, en partida en paper e en partida
en pergamí. Qui és intitulat: "incipit Líber de consciència bead Bernardi".

11. ítem, .1. libre"1 scrit en paper, ab cubertes de pergamí, ab una albaldina, qui tracta
De tallar e de cuynar.

12. ítem, .V.n coherns scrits, en partida en paper e en partida en pergamins, qui
tracten de diverses coses.

13. ítem, .1. cohernet en paper, scrit de mà del dit deffunt, qui tracte de Retòricha.
E són .V. fulles scrites.

14. ítem, .II. cohernets scrits en paper, de forma menor, de mà del dit deffunt, qui
tracta de algunes Doctrines.

ítem, .1. cofret poch enlaunat, en lo qual atrobam les coses següents:

15. ítem, .1. libre scrit de mà del dit deffunt, en paper, ab posts cubertes de cuyro
negra, ab .II. gaffets, ab .V. bolles de cada post, apellat Alberta.

16. ítem, .1. libre antich, scrit en paper, ab cubertes de pergamí, qui tracta de algunes
Formes de letres.
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18 Aquestes escriptures que tracten à'Orationes van ésser venudes juntament amb el
còdex de la nota 5 (126, 10).
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17. ítem, .1. libret antich, de forma mayor, qui és scrit en pergamins, ab cubertes
engrutades. Qui tracte De pecans et veneracione ecclesiarum et de aliïs.

18. ítem, algunes scriptures qui tracten de Oracions e de altres coses, de poque valor.

" segueix cancel·lat en.-b segueix cancel·lat atrobam.-c Petrus dez Sorts, decretorum doctor, canonicus
Barchinone era, juntament amb Petrus de Linyano, sartor civis Gerunde, pare del difunt, marmessor seu.- á en lo
qual interlineat.- " segueix cancel·lat ex.- f segueix repetit la.- £ segueix cancel·lat comensa: "legi ... magno, et
cetera". E ffenex: "Epistole Senece".-h so és ... defunt interlineat.- ' nota marginal esquerra: vacat car erat d'en
Sussies.- k nota marginal esquerra: vacat car erat de mossèn Barthomeu Texidor.-' en pergamí interlineat.-m segueix
cancel·lat ab.-" .V. interlineat, damunt de .III. cancel·lat.



126 Encant Pere Llinyà

' Vegeu 125, 15. Juntament amb els registres nos 6 i 12, forma part de les compres
realitzades per en Guillem Pujol, prevere beneficiat de les esglésies de Santa Maria del Pi i
Sant Just de Barcelona (vegeu a sota, nota 12).

2 Vegeu 125, 10.
3 Vegeu 125, 7.
4 Vegeu 125, 3. Bernat Miró també adquirí el de la nota 8.
5 Vegeu 125, 2.
6 Aquest esment pot correspondre a un dels següents llibres: 125, 8 o 16.
7 Vegeu 125, 6.
8 Vegeu 125, 9.
9 Vegeu 125, 11. És possible que aquest notari sigui Eimeric, esmentat en la nota 7?.

També podria fer referència al que va elaborar l'encant de béns.
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1430, agost, 2

Encant públic dels llibres relictes per Pere Llinyà, prevere beneficiat de l'església de Santa
Maria del Mar de Barcelona.

ACB. Julià "Roure,Secundus líber inventariorum, 9 setembre 1428-5 desembre 1431, vol. 512, fols.
193r-193v, 195r.

1. Primo, un libra appellat Alberta, de paper, ab cubertes de po<s>ts negres, ab
sinch bolles en cada part, emit Guillelmus Pujoll, < benefficiato in ecclesia Sancti lusti
Barchinone> I. lliura, .VIIII. sous.

2. ítem, vulums de paper que s'epella Tractats de Sent Bernat, De conciencia. In
principio libri descornat, qui són .VII. querns, lo darer no's acabat, a mossèn lo Rector de
Sent Jacme XVIII. sous, .VI.

3. ítem, un libre descornat de paper, lo qual no's acabat. Que comensa en latí:
"incipit Epístola beati Eusebii". E són .V. querns. Item, ha dos querns en paper. Qui
comensa ab letra vermella: "Espèculum pec<a>toris editum per beatum Augustinum",
Barthomeu Savall, notari VIII. sous, .VI.

4. ítem, un libra appellat Formula noviciorum de paper, ab cubertes vermelles, aba

sinch bólleles a cadab part e dos gafets e dos tencado<r>s. Qui incipit: "distinció primi
libri". Ab letres vermelles, emit Bernardus Miró, prebiter Barchinone, qui celebrat in
parrochia Sancti lusti I. lliura, .VIIII. sous.

5. If.i93v. ítem, un libra de paper, ab cubertes vermelles, qui comensa: "cogit me
multum, etcetera", emit lohannes Oliverii, notarii XI. sous, .1.

6. Item, unc libra de paper, ab cubería de pregamí, de Formas, al dit Guillem
Pujoll II. sous, .1.

7. ítem, un altre librad de paper, ab cuberías de pergamí, que tracta algunes Formes
de art de notes, dels perdons e relíquies de Roma e del camí de aquella e d'altres coses,
n'Aymarich, notari XIII. sous.

8. ítem, un altre libre de paper, ab cuberta de pergamí, que no és cornat, que tracta
de algunes Auctoritats de Decret, al dit Bernat Miró, preverá que canta a Sent lust . . . .

I. sou, .1111.
9. ítem, .1. altre libra de paper, ab cuberta de pergamí, que tracta De tallar e de

cuynar, al notari IIII. sous, .1.



126 Encant Pere Llinyà

10 Vegeu 125, 5 i 18.
11 Aquests quaderns poden correspondre's amb alguns de l'inventari (125, 12-14).
12 Creiem interessant comentar alguns aspectes de la venda d'aquest Breviarium de

stilo diòcesis Maiorícarum a favor d'en Guillem Pujol. L'intermediari entre els marmessors
i Pujol és en Joan de Bellmunt, bidell de la Seu, i en va pagar 8 llibres i 15 sous (vegeu en
el capítol que dediquem a la circulació i possessió del llibre el paper i les actuacions
documentades d'aquest i d'altres bidells de la Seu). Però aquest registre proporciona més
notícies rellevants.

Per la primera sabem que Llinyà era originari de la ciutat de Girona, ciutat on va
morir i on es va realitzar un inventari dels béns que hi posseïa (per això, aquest assentament
és datat sis mesos després de la data inicial de l'instrument notarial). El seu pare, també
anomenat Pere, era sastre en aquella ciutat i, juntament amb Pere de Sorts, Doctor en decrets
i canonge de la Seu, és l'encarregat d'executar-ne el testament.

Per la segona, i no menys important, hem de destacar que la localització de l'inventari
i l'encant dels llibres relictes per Guillem Pujol, que va morir uns tres mesos després (does.
137 i 138), ens ha permès constatar l'existència d'aquell Breviarium (137, 1) i la seva venda
posterior al canonge de Mallorca Joan Borràs (138, 11).

En un apartat sobre «Indicis de casos...», dins el capítol que dediquem als canvis en
la possessió del llibre i la seva circulació, parlem més extensament d'aquest episodi.
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10. ítem, un libra antich6, de forma pocha, scrit en pergamí, ab cubertes angrutades,
que tracta de Constitucions, ab altres pape<r>s en què havia Oracions, Johan Vila,
procurador X. < diners >.

11. Itemf, dos querns de forma pocha, scrits en pergamí, que no són cusits, que
comensa: "cum longi temporis", al dit Vila VIIII. < diners >.

1431, gener, 12

12. lohannes de Bellmont, badellus Sedis Barchinone .... se vendidisse de bonis
hereditatis dicti Petri de Linyano, quondam, discreto Guillelmo de Podiolo, benefficiato in
ecclesia Sancti lusti Barchinone, tamquam plus offerenti, quendam Breviarium in pergamenis,
scriptum de stilo diòcesis Maiorícanim, precio octo librarum et quinqué solidorum
Barchinone. Quiquidem Breviaríits erat scriptus, continuatus et designatus in quodam
inventario facto in civitatis Gerunde de quibusdam bonis que dictus deffunctus habebat in
dicta civitatis Gerunde, in qua civitatis Gerunde dictus Petrus de Linyano fmivit ultimum
terminum vite sue.

" segueix cancel·lat .V.- b cada part interlineat, damunt de cada cap cancel·lat.-c un libra interlineat.- d

segueix cancel·lat ab. A més, al marge esquerre, una anotació enregistra un altre preu: preu .VII. sous, .III.
<diners>.-e segueix cancel·lat de paper.- 'segueix cancel·lat un libre scrit de pergamí.

3S-Z



127 Inventari Pere Gros

1 Breviaríum (Litúrgica). Tal com s'esdevé amb molts dels registres de l'encant, a la
seva venda no s'esmenta el comprador (128, 1). A més d'aquest, en té un altre en la nota n°
8.

2 El canonge Pere Palou, present ja en altres instruments del nostre apèndix -vegeu
l'índex onomàstic-, adquireix aquest volum amb els Dicta litterarum i el De quattuor virtutibus
del (Ps) Sèneca (altres catàlegs recullen esments més genèrics com els Dicta Senecae et
aliorum philosophorum): 128, 2.

3'6 Exemplars del Manipulus curatorum et clerícorum de Guido de Monte Rocherii;
és aquest primer registre, el còdex amb les cobertes de cuir vermell, el que va ésser venut a
la subhasta (128, 3).

4 Esment interessant sobre un text d'Estils de Llotja, manual més propi d'un mercader.
La Llotja era l'edifici públic on es reunien els mercaders i els comerciants per a llurs tractes.
Molt vinculada a la institució del Consolat de Mar, aquest era construït sovint com a annex
de la llotja (com fou el cas de Barcelona), o en edifici a part però molt pròxim. A l'inventari
del Llicenciat en lleis Pere Girona també consten unes Ordinations de la Llotja (149, 22). La
venda d'alguns exemplars d'aquesta biblioteca no figura a la subhasta pública de béns.

5 Llibre de Cant amb una Missa de la verge Maria (128, 5).
7 Amb l'objectiu de destacar les reduïdes dimensions d'aquest Psalterium, el notari

el qualificà de «Saltiriet». Malgrat tot, trobà comprador (128, 6).
8 Aquest luxós Breviaríum ad usum diòcesis Barchinonae tampoc no consta en el

document següent.
9 Un desconegut Rossell és l'autor de la còpia d'aquest Llibre d'Hores de la verge

María,



Josep Antoni IGLESIAS i FONSECA: Llibres i lectors a la documentació notarial (1396-1475)

127

1430, agost, 22

Inventari dels llibres relictes per Pere Gros, prevere beneficiat de Santa Maria del Mar de
Barcelona.

AHPB. Simó Carner, Tercius líber inventatiorum, 1430-1438, lligall 8, fols. 17r-18r.
Ed.parc. MADURELL: Does, de archivo.1, n° 6.
Ed.parc. MADURELL: Does, de archivo.2, n° 14.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 64.

if.i7r ítem, atrobam en la dit<a> morada:

ítem, .1. cofra ab alguns fullatges, ab pany e clau, en què són los libres següents, lo
qual cofra és de mossèn Johan Julià, preverá:

lautó.
1. Primo, un Bríviari scrit en pergamins, ab cubería de cuyro negra, ab un gafet de

2. ítem, .1. libre scrit en paper de tot lo full, ab alguns Dictats de letras, e a la
derrería ab .1. Dictat de Cèneca sobra les .1111. virtuts cardinals, cubert de cuyro vermell,
ab .II. gaffets e .X. claus.

3. Item, altre libra apellat Manipulus curatorum scrit en paper, cisternat de
pergamins, cubert de cuyro vermell, ab .X. claus e .II. gaféis.

4. ítem, altre libre gros, scrit en paper, en qué conten los Stils de lotge, cubert de
cuyro vermell empremptat, ab .X. claus e .II. gafets.

5. ítem, altre libra de Cant scrit en pergamí, en que és la Missa de la Verge María
e algunes proses, cubert de cuyro blanch, ab .X. claus pochs e .II. tancadors.

6. ítem, altre libra apellat Manipulus curatorum, scrit en paper8, ab cubertes de posts
depaperb <e> cuyro vert.

7. ítem, .1. Saltiriet en pergamins scrit, de poca valor.
8. ítem, .1. libra apellat Bríviari del bisbat de Barchinona scrit en pergamins, cubert

de cuyro vermell empremtat, ab .II. cenascres, ab .II. tencadors d'argent, ab una cubería de
drap de li obrade de sede de diversos colors, ab .1. stoig de cuyro.

9. /f.J7v ítem, .1. libre apellat Ores de santa María, scrit de la mà de Rossell, en
pergamins, cubert de cuyro vermell empremptat, ab .1. gafet de lautó.

35-3



127 Inventari Pere Gros

10 Expositio Evangeliaríum (Litúrgica).
11 Aquest llibre que parla de la Vida de Jesucríst (la puericia o infantesa és només un

dels episodis que inclou), s'inscriu dins el conjunt de textos del De vita Christi que circularen
a l'època, en llatí i en català. El poc preu que aconseguí a la subhasta (128, 4) és un indici per
a pensar que estem davant d'un text apòcrif i no dels més ben valorats i cotitzats d'autors
reconeguts, com fra Eiximenis.
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agost, 23

10. ítem, atrobam .1. libre scrit en pergamins, ab cubertes de paper engrutat, en lo
qual ha algunes Sposicions de Evangelis,

11. ítem, .1. libra en romans, scrit en paper, qui parla dels Evangelis e de la Puericia
de Jhesu Christ.

1 segueix cancel·lat cubert.- b segueix cancel·lat cobertes.



128 Encant Pere Gros

1 Vegeu 127, 1.
2 Vegeu 127, 2.
3 Vegeu 127, 3.
4 Vegeu 127, 11.
5 Vegeu 127, 5.
6 Vegeu 127, 7.
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1430, setembre, 1

Encant públic dels llibres relictes per Pere Gros, prevere beneficiat de Santa Maria del Mar
de Barcelona.

AHPB. Simó Carner, Tercias líber inventaríorum, 1430-1438, lligall 8, fols. 25v-26r.

setembre, 7

1. /f.25v <Primo>, .1. Briviari scrit en pergamins, ab cuberta de cuyro negra, ab .1.
gaffet de lautó II. lliures, .XVII. sous, .V.

2. ítem, .1. libra scrit en paper de tot lo full, ab alguns Dictats de letres e a la
darreria ab un Dictat de Cèneca sobre les .1111. virtuts cardinals, cubert de cuyro vermell,
ab .II. gaffets e .X. claus, a mossèn P<ere> de Palou XIII. sous.

3. ítem, .1. libra apellat Manipulas curatorum scrit en paper, cisternat de pergamins,
cubert de cuyro vermell, ab .X. claus e .II. gafets I. lliura, .XIIII. sous, .VI.

4. ítem, .1. libra apellat Puericia Christi II. sous, .VI.
5. ítem, J. libra de nota ab lo Offici de santa Maria III. sous, .IIII.

6. ítem, .1. Saltin sotil, scrit en pergamins, en poque forma III. sous.



129 inventari Eulàlia, muller d'en Pere de Busquets

1 Septem psalmi penitentiales, en llatí.
2 Llibre á'Orationes. Desconeixem la llengua en què estava escrit.
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1430, octubre, 25

Inventari dels llibres relictes per Eulàlia, muller d'en Pere de Busquets, mercader, ciutadà
de Barcelona.

ACB. Julià Roure, Secundus liber inventariorum, 9 setembre 1428-5 desembre 1431, vol. 512, fol. 206r.

ítem, J. cofre pelós dins lo qual atrobam les coses següents:

1. < Primo >, atrobam .1. libre de forma manor, scrit en perguamins, ab posts de
fust cubert de cuyro vermeyll. E la primera fulla scrita comença en letra vermeylla:
"incipiunt Septem salmos penitenciales". E feney la dita primera fulla: "conver". La derrera
fulla del dit libre, qui no es scrita sinó de la una part, comença: "medio dominica". E feneix:
"dormiant et requiescant". E lo dit libre era tanquat ab parxe de seda, ab guafet de leutó.

2. ítem, atrobam .1. libre de paper, de forma manor, ab cubertes de perguamí, en lo
qual ha algunes Oracions e altres coses.



130 inventari Francesc Duran

1 Llibre d'Hores de la verge Maria inventariat a la capella de Sant Miquel de la Seu
de Barcelona.

2'3'5 Els llibres que segueixen foren inventariats a casa del difunt, com aquest Breviaríi
(Litúrgica). En tenim dos de grans dimensions, «gran, de cambra», i un de fàcil trasllat, «petit,
portàtil».

4 Aquest Diurnale (Litúrgica) havia estat adquirit per Duran a la subhasta dels llibres
relictes pel seu col·lega Pere Solà, el 1418 (69, 2).




