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7. ítem, .VI. cohe<r>ns de pergamí scrits, cuberts ab cuberta de pergamí, en què
són notades0 les Deduccions de cant, els tons e los invitatoris de tot l'any. E comença en la
primera rúbrica: "Incipiunt deducciones". Et finit: "seculorum. Amen". Et remanet ad
scribendum unum caternum et septem cartulem.

8. ítem, un altre libre appellat Pontiffical, scrit en pergamins, a corandells, ab posts
cubertes de drap de vellut morat, squinçat. E comença lo dit ic.f. libre in secunda cartula, in
rubrica tabula: "huius libri". Et in rubrica virmilia ipsius libri: "Incipit officium". Et inicio
libri incipit: "quam dilecta tabernacula". Et finit in ultimo scripto: "spiritus a morte". Lo
qual libre lo dit defunt tenie penyora d'en Anthoni Dalmau de sent Sadorní, del bisbat de
Gerona, per .X. florins d'or d'Aragó, segons lo dit Pere Gibert aferme haver hoit dir al dit
defunt.

9. ítem, .XV. coherns de pergamí, scrits de la forma maior, cuberts ab cubertes de
pergamí, qui és part del Cathalicon. E comença lo primer cohernd: "iam divina providencia".
Et finit in ultimo terno: "illacio. tras .1. intus".

10. ítem, .1. libre apellat Breviari segons ús de Barchinona scrit en pergamins, ab
corandells, ab posts cubertes de pell vermella enprentada, ab dos tancadors d'argent. E
comença la primera pàgina en una rúbrica vermella: "Incipit benedicció salis parse". Et in
quinta cartula est Comteríum et incipit: "iam prima dies". Et incipit dictus liber in rubrica
nigra: "notandum est". Et finit in ultimo scripto: "dulcís Christi dulce". Et eciam finit in
ultima cartula: "iustus ut palma". E són hi sos giradors.

11. ítem, .1. libre appellat Diurnal, de la forma pocha, scrit en pergamins, ab posts
cubertes de pell vermella emprentada, ab dos tancadors d'argent daurats, ab son girador, ab
un bota d'or e de seda verda. E comença en la segona carta lo Cornier, "ianuarius". E lo dit
libre comencé en la rúbrica vermella: "Incipit Diurnale". Et finit dictus liber in ultimo
scripto: "leccionum vel dominica".

12. ítem, .1. libre appellat Missal scrit en pergamins, ab un tancador, ab ses posts
cubertes de pell vermella emprentades. E comença lo dit libre en la rúbrica vermella:
"dominica prima". Et finit in ultimo scripto: "beatis per do".

13. ítem, un altre libre appellat Processioner, scrit e notat en pergamins, ab dos
tancadors d'argent sobre daurats, ab sos giradors, ab un botó ab .XVIII. perles. E comença
en lo primer scrit en la ròbrica vermella: "Incipit Processionarius". Et finit in ultimo scripto:
"donet in pàtria. Amen".

14. ic.f. ítem, un libre patit appellat Missal de núpcies, scrit en pergamins, ab posts
de fust cubertes de pell vermella, ab dos gaffets patit<s> de lauto. E comencé lo dit libre
en la rúbrica vermella: "Incipit ordo". Et finit: "atribulare in pace".

15. Item, un libre appellat Imnes scrit en pergamins, ab posts. E comença: "iste liber
dicitur". Et finit: "sunt dies .1111.".
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17 Evrardus Bethuniensis, Graecismus.
18 Llibres de grammatica.
19 Matthaeus Vindocinensis, Tobias.
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16. ítem6, .1. libre scrit en paper, ab cubertes de pergamins, qui comença: "Incipit
opus operum".

17. ítem, un Ebreart scrit en paper, de pocha valor.
18. ítem, .VI. altres cartapaços scrits en paper, de pocha valor, parle de Gramàtica.
19. ítem, unes Tobies de pocha valor.
20. ítem, un Compot patit.

* segueix repetit et finit.-b segueix cancel·lat mea Dona.-c notades interlineat.-d segueix cancel·lat I nam.-
e aquesta anotació va ésser cancel·lada.



46 Encant Joan Baucells

Abans de començar per la llista dels llibres, hem recollit l'esment d'un escriptori per
a escriure en lletra rodona que fou venut a un cert Guineu.

1 Vegeu 45, 14.
2 Vegeu 45, 10.
3 Vegeu 45, 13. Com ja hem indicat en parlar d'aquest registre i del següent en la

identificació dels textos a l'inventari, ambdós esments no es van vendre a la subhasta i foren
cancel·lats pel notari amb una línia ondulada.

4 Vegeu 45, 11.
5 Vegeu 45, 2.
6 Vegeu 45, 12.
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1411, agost, 3

Encant públic dels llibres relictes per Joan Baucells, prevere beneficiat de la Seu de
Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 345, plec n° 3, fols. 25v, 26v-27v.

agost, 5

ítem, un scriptori per scriure letre rodona, an Guineu II. sous, .VIIII.

agost, 7

1. Primerament, un Missalet de núpcies, scrit en pergamins, ab posts e cuberta de pell
vermella, ab un gaffet de leutó poquet, a mestre Phelip de Malla . .1. lliura, .XIII. sous.

2. ítem, un libre appellat Breviari segons ús de Barchinona, scrit en pergamins, ab
corandells, ab posts cubertes de pell vermella emprantada, ab dos tencadors d'argent. E
comensa la primera pàgina en una ròbrica vermella: "Incipit ben<e>dicció salis Pasee et
cetera", a mossèn Ffrancesch Alagot XXXIIII. lliures, .XIIII. sous.

3. ítem", un libre appellat Processioner, scrit e notat en pergamins, ab dos tencadors
d'argent sobre daurats, ab sos giradors, ab .1. botó, ab .XVIII. perles. E comença en lo
primer scrit en la ròbrica vermella: "Incipit Processionarim". Et finit in ultimo scripto:
"Donet in pàtria. Amen" [...].

4. ítem", un altre libre appellat Diornal, de forma petita, scrit en pergamins, ab posts
cubertes de pell vermella emprentada, ab .II. tancadors d'argent daurats, ab son girador, ab
un botó d'or e de seda verda, et cetera [...].

agost, 13

5. < ítem >, ... quendam librum vocatum Flors sanctorum, qui liber in inventario est
designatus, Anthonio Ferriol, presbítero comoranti in habitacionis d'en Bou, precio
videlicet V. lliures, .XI. sous.

6. <Item>,... quendam librum vocatum Missale, in inventario designatum, discreto
Petro Alegre, presbitero beneficiato in Sede Barchinone, precio videlicet

XXVIII. lliures, .XII. sous.



46 Encant Joan Baucells

7 A l'inventari no hem identificat aquest «Processioner» adquirit per Gabriel Gombau.
Malauradament, tot i que hem localitzat també l'inventari de llibres de Gombau, del 1432
(doc. 143), tampoc no hem identificat a la seva llibreria aquest Processionale.

8 Vegeu 45, 1.
9 Vegeu 45, 7.

\
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agost, 14

7. <Item>, ... quendam librum vocatum Processioner, in dicto inventario
designatum, venerabili Gabrieli Gombau, canónico Barcinonensis, precio videlicet . . . .

V. lliures, .XII. sous.

agost, 22

8. if.27v. <Item>, ... quendam librum vocatum Diurnale, iam in inventario
designatum, Guillermo Torrent, presbitero comoranti in domo honorabili Dominici Poncii,
canónico, precio VIIII. lliures, .VII. sous.

octubre, 6

9. <Item>, ... quosdam quaternos, qui sunt sex in pergameno scriptos, in quibus
sunt nótate Deducciones cantus et alia, prout sunt designati in inventario0, Anthonio Pi,
presbitero, precio XVI. sous, .VI.

" els esments 3 i 4 són cancel·lats amb una ratlla ondulant i una anotació al marge esquerre de tots dos
especifica non vendiderunt.- b segueix cancel·lat precio.



47 Inventari Andreu de Coll

i
2 Llibre, amb tota probabilitat en romanç, dins del gènere dels textos de devoció.
3 F. Eiximenis, Llibre dels Àngels.
4 Diurnale (Litúrgica).
5 Donatus, Partes.
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1411, desembre, 23

Inventari dels llibres relictes per Andreu de Coll, rector de l'església de Sant Iscle de les
Feixes (al terme de Cerdanyola, Vallès Occidental), després d'haver exercit a la
parròquia de Sant Esteve de Parets (Vallès Oriental).

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 12-13, fols. 2r-2v,

En lo scriptori

1. < Primo >, un libre ab posts cubertes de pell verda, scrit8 en pergamins, ab dos
gaffets e .II. scuts. Lo qual comença: "Dominus dixit ad me entonat". E fenex en lo darrer
scrit del libre: "tua sane adopcione securi per eundem".

2. ítem, un libre appellat De miracles, ab cubertes de pergamí.
3. ítem, un libre scritb en paper, ab posts e bolles, e ab dos gaffets e dos scuts. les

quals posts són cubertes de pell vermella, e és intitulat lo dit libre Capítol primer quiprepose
care en general la altesa de la angelical natura. E comença lo dit libre: "angelical natura
és tan alta". E feneix lo dit libra: "loat sie e glorificat lo nom de nostre Senyor Déu
Jhesucrist. Amen".

4. ítem, un Diurnal patit, scrit en pergamins, ab una post sancera, altra trencada.
5. ítem, unes Parts scrites en pergamí, ab posts cubertes de pell vermella.

* scrit... pergamins interlineat.-b scrit ... paper interlineat.



48 inventari Joan Mestre

1 Evangeliarium (Biblia). Fou comprat pel prevere Pere Gener a l'encant (49, 3).
2 Breviarium (Litúrgica) per a ús de la diòcesi de Barcelona. Alguns dels llibres d'en

Joan Mestre no els hem vist consignats a la subhasta, com és el cas d'aquest luxós exemplar.
3 Diurnale (Litúrgica).
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1412,juny, 3

Inventari dels llibres relíeles per Joan Mestre, prevere beneficiat de l'església del monestir
de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 5, fols. 2r,
3r-3v, 4v, 6r-6v.

Primo, igitur invenimus nos dicti manumissores, in quadam videlicet camera que es
versus carrariam cuiusdam hospicii quod est in civitate Barchinone, in vico vocato de Santa
Anna dicte civitatis...

ítem, trobam en un coffre, lo qual li havia prestat lo dit en Miquel Canals, com lo
dit defunt anà a Caules de Muntbuy, en lo qual eren les robes següents:

1. < Primo >, un Evangelister scrit en pergamins, descornat, ab curbertes de pergamí
engrutades. Qui comença en la primera plana: "In die natalis domini". E feneix en la darrera
plana: "Evangelium factum".

ítem, trobam un coffre gran, ferrat, cubert de cuyro ras, enverniçat, de talla de deu,
ab pany e clau, en lo qual eren les coses" següents:

2. Primo, un Bríviarí grosb, abc posts vermelles obrades, cubert de drap de li obrat
de seda, de diverses senyals e colors. Qui comença en la primera plana: "Incipit Breviarium
secundwn comuetudinem et mum Sedis Barchinone". E feneix la darrera plana: "quesumus
actor omnium", ab tancadors de parxe vermell, guarnits d'argent daurat, ab sos cordonets
ed botons de seda e d'aur, e ab .XIIII. giradors de seda de diverses colors ficats en un canó
obrat de perles menudes.

3. ítem, un Diornal, ab sa cubería de li obrada de seda, ab dos petits tancadors
d'argent. Qui comença en la primera plana: "hec officia sunt in ipso Diornali". E feneix en
la darrera plana: "ad terciam dicatur Mater Dei cum duplici alleluya", ab .X. giradors de
seda de diverses colors.



48 Inventari Joan Mestre

4 És possible que aquest ms. sigui el mateix del doc. 49, 9 ?.
5 Officiarium (Litúrgica) parcial, amb els Oficis dels Evangelistes i de sant Sebastià.

L'adquirí en Costa, mestre de les Escoles -tenim aquí una dada més per a un estudi sobre
l'educació a l'època-, per 3 sous (49, 6).

6 Aquest libret o quadern de Confessió (Summa confessionuml), acompanyat d'un altre
text (Summa de matrimonio, es tracta potser d'un de Ramon de Penyafort?), ha estat identificat
amb el 49, 8 de la subhasta.

7 L'incipit i la referència al bisbe de València ens han permès identificar aquest text
amb l'Excitatorium mentis ad Dominum de l'agustinià valencià Bernat Oliver, O.P.

8 Génesis (Biblia) en romanç. Per una nota al marge esquerre de l'encant, sabem que
«no-s vené» (49, 2). A més d'aquest exemplar, en trobem un altre a l'encant (49, 10).

9 Flores sanctorum en romanç. L'adquirí en Pere Vives, convers venedor de llibres,
per l'estimable preu de 3 lliures.

10 Aquest Missale votivum (Litúrgica) tampoc no és enregistrat a la subhasta. El difunt
Joan Mestre va encarregar-lo directament per a una capellanía que posseïa a l'església de Santa
Maria del Pi.

\
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juny, 7

4. if.ór. ítem, un libret poch, scrit de pergamí <ab> cubería de pergamí. Qui
comença en la primera carta: "cum ad sacerdotem pro pecis conficendis, et cetera".

5. Item, un coern de libre scrit en pergamí, de forma migana, ab una cuberta de
pergamí, descornat, en lo qual havie scrits los Officis de la missa dels Sants Evangelistes e
de sent Sabes fià.

6. Item, un libret scrit en pergamí, ab cubertes engrutades. Qui comença: "in
principio querat sacerdos". E conté en la una part del libre Struccció com se deu haver lo
sacerdot en confessió e en altres coses. E en la segona part comença: "Summa de
matrimonio, et cetera".

7. Item, un libre scrit en paper, ab cubertes de cuyro vert engrutades. Qui comença:
"Reverendo in Christo Patri et domino ac domino domino Reverendo divina providencia
sánete Valencie sedis Episcopo". E feneix: "qui studet in festis, et cetera". E a la fi del dit
libre havie .II. o .III. cartes scrites.

8. ítem, un altre libre scrit en paper, cubert de posts e cuyro blanch, ab son tancador
de parxe vermell. E comença axí: "Comença lo libre de Gènesi, et cetera". E feneix: "quals
havien usat desordenadament, et cetera". E a la fi havia scrit una plàgina o dues d'altra mà.

9. ítem, un libre scrit en paper, ab cubertes de posts, cohernat ab cuyro vermell e
blanch fins a miges posts, ab son tancador de cuy<r> e gafet, lo qual libre sa pella Flos
sanctorum. E comença en la primera plana: "Ací comencen les rúbriques6 dels Flos
sanctorum". E feneix en la darrera plana: "per que ell ab goig tramés l'esperit a Déu".

ítem, un artibanch de un calaix de àlber, bo, ab sa clau, dins lo qual havia...

10. <Item>, un Missal descornat votiu, qui eren .XVI. coherns. Lo qual se diu que
lo dit defunt havia fet fer a obts de la sua capellanía quef havia en la sgleya de Santa Maria
del Pi.

" coses interlineat, damunt de robes cancel·lat.-b gros interlineat.- ° segueix cancel·lat cubertes.-d e botons
interlineat.- ° rúbriques interlineat, damunt de vides cancel·lat.-! segueix cancel·lat item.



49 Encant Joan Mestre

1 Vegeu 48, 9.
2 Vegeu 48, 8. Tenim un altre exemple de Gènesis en aquest doc. a la nota 10.
3 Vegeu 48, 1.

. 4 Sota el nom d'Speculum ecclesiae els repertoris consultats recullen l'obra homònima
d'Honorius Augustodunensis i d'Hugo de Sancto Caro. Bernabé d'Alda, prevere que està amb
mossèn Guillem Carbonell, sagristà, l'adquireix per poc més d'11 sous.

5 Un frare predicador que llegeix a la Seu de Barcelona pagà el preu d'aquest
hagiogràfic sobre la Vida de santa Margarida.

6 Vegeu 48, 5.
7 No coneixem cap text, obra d'un papa de nom Silvestre, amb el títol de Perdones.
8 Vegeu 48, 6.
9 Potser és el 48, 4 ?.
10 Gènesis (Bíblia). Vegeu el que diem a la nota n° 2.
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1413, març, 23

Encant públic dels llibres relictes per Joan Mestre, prevere beneficiat de l'església del
monestir de Santa Eulàlia del Camp de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventarís i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 6, fols. 6r-6v.
Ed. MADURELL: Encuadernadores y libreros..., n° 39.
Ed.parc. MADURELL: Regesta Biblias..., n° 16.

juny, 6

1. ic.f. Primo, .1. libre appellat Flors Sanctorum, scrit en paper e en romanç, cubert
deposis nues, an Vives, conve<r>s III. lliures.

2. ítem, .1. altre libre" appellat Gènesi, scrit en paper, en romanç, ab posts cubertes
de pell blanques.

3. ítem, un Evangelis fer, scrit en pergamins, ab cubertes engrutades, al discret en
Pere Janer, prevere, stà ab lo prior de les Vergens XV. sous, .1.

4. ítem, .1. libre appellat Speculum Ecclesie, scrit en paper, ab cubertes engrutades
verdes, an Barnaba d'en Alda, stà ab mossèn lo sacrista XI. sous, J.

5. ítem, dos libres de paper de forma de .1111. cartes lo full, en lo qual ere pintade
la Instaria de Sancta Margarida, al frare preycador que lig a la Seu I. sou, .VI.

6. ítem, .1. libre scrit en pergamins, on ha .III. Oficis, descuernat, an Costa, lo
Mestre de les scoles III. sous.

7. ítem, .1. cohern de paper, hon ha scrits alguns Perdons de Roma atorgats per Papa
Silvestre VIII. diners.

8. ítem, .1. cohern de Confessió, scrit enb pergamins I. sou.

9. ítem, .1. libret de pergamí scrit, qui comença a la primera <pàgina>: "quid est
sacerdos" II. sous.

10. ítem, un Gènesi, scrit en paper XVII. sous, .1. diner.

8 nota marginal esquerra: no's vené.- b segueix cancel·lat paper.



50 Inventari Martí Moliner

1 Breviarium (Litúrgica). L'adquirí a la subhasta Bernabé d'Alda, prevere que viu amb
mossèn Guillem Carbonell, sagristà (51, 6); no serà aquest l'únic que n'adquireix: també
passaran a la seva propietat els nos 8 i 26 o 27 d'aquesta llibreria.

2 Pere Pellicer, notari, pagà un preu elevadíssim (més de 28 lliures), per aquesta
Bíblia (51, 3).

3 Decretales (C.I. Can). N'és comprador Bernat Roig, un altre prevere que viu amb
el sagristà Guillem Carbonell (51, 12). Aquest, juntament amb d'altres textos, constitueix una
obra fonamental per als seus estudis jurídics: recordem que Martí Moliner és batxiller en
Decrets.

4 '5 Sextus, Clementinae (C.I.Can). Tots dos textos seran adquirits, curiosament, pel
mercader Arnau Martí per un preu total de poc més de 13 lliures (51, 1-2).

6 Misser Pere Guillem Jofre adquirirà aquest exemplar d'Innocentius papa IV,
Apparatus in Decretales (51, 4), i un altre lot de llibres (51, 14-21). Pel contingut dels textos
podem pensar que Jofre és una persona amb estudis jurídics.
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1412, juliol, 1

Inventari dels llibres relictes per Martí Moliner, batxiller en Decrets, canonge i degà de la
Seu de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 7, fols.!3r-15r.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 34.
Ed.parc. MADURELL: Regesta Biblias..., n° 13.

juliol, 4

En la cambra on lo dit defunt geye

ítem, un coffre gran antich, ferrat, ab son pany e clau, en què eren lo libres següents:

1. Primo, un Breviari romà ab posts cubertes de pell emprentades, ab dos gafets e dos
scuts de lautó. E és scrit lo Compter primer e la segona carta del Breviari comença: "quare
frumuerunt gentes". E la darrera carta al començament de letra vermella comença: "sexta
tabula".

2. Item, un libre appellat Bíblia, scrita en pergamins, a corandels, cubería de posts
ab pell vermella emprentada, ab dos tancadors blanchs d'argent, ab cuberta de drap de li. E
comença en la segona fulla: "Isahiam profetam". Et finit in penúltimo8 folio: "ipsius Biblie
fenestra".

3. ítem, un libre appellat Decretals, ab posts cubertes de vert, ab .III. gafets de lautó,
scrites en pergamins, a corandels. E comença en lo segon full inb textu: "Spiritus Sanctus".
Et finit in penúltimo folio: "dinoscitur".

4. ítem, un altre libre appellat Sisé, glosat ab ses gloses, ab posts cubertes de pell
vermella, la una post trencada. E comença en lo segon full inc textu: "promulgaban!". E
feneix in penúltimo folio: "regula que Dei delictum persone et cetera".

5. if.iSv. ítem, un altre libre appellat Clementines, scrit en pergamins, scrit a
corandells, ab ses gloses, cubert ab posts blanques velles. E comença lo test in secundo folio:
"Sanctad matre Ecclesia". Et finit in penúltimo folio in testu: "in causis ad".

6. Item, un altre libre appellat Ignocent, Sobre les Decretals, scrit en pergamí a
corandells, ab posts cubertes de pell vermella, ab .III. gafets. E comença en lo segon full:
"assumpto". E feneix in penúltimo: "iuris". E en la carta següent ha diccionis.



50 Inventari Martí Moliner

7 Roffredus Beneventanus, De ordine iudidorum. L'identifiquem amb el n° 51,16 de
la subhasta, adquirit per l'esmentat P.G. Jofre. Vegeu, a més, la nota 11.

8 Petrus Lombardus, Tabula super libros Sententiarum. És la segona compra del
prevere Bernabé d'Alda (51, 13).

9 Ricardus de Pophis, Summa dictaminis secundum stilum Romanae curíae. El notari
Espigoler va pagar poc més de 2 lliures per aquest exemplar (51, 7).

10 No hem identificat aquest llibre de Theologia en la subhasta pública.
11 Identifiquem aquest Formularium episcopalium amb el De ordine iudidorum de la

subhasta (51, 10), l'autor del qual podria ser perfectament Roffredus Beneventanus (però
també Aegidius De Fuscarariis i Tancredus Bononiensis són autors de tractats d'aquesta
temàtica). Aquest còdex el comprà el peller i venedor de llibres Arnau de Molins.

12 En Bernat Roig, el prevere que viu amb el sagristà Guillem Carbonell, adquirirà
a l'encant aquest text parcial dels Moralia in Job de Gregorius Magnus (51, 11).

13 Digestum novum (C.I.Civ). En el document següent, en canvi, és enregistrat un
Digestum vetus (51, 15).

14 Còdex (C.I.Civ). Forma part del lot librari comprat per misser P.G. Jofre: 51, 14.
15 Tot i que no l'hem identificat, a la subhasta és enregistrada la venda d'aquest llibre

de Rims a l'esmentat P.G. Jofre: 51, 21.
16 Creiem que aquest registre correspon a dos textos diferenciats: un exemplar sobre

la Natura de les bèsties, en català (potser el Libre de les bèsties de Ramon Llull?), i una
Summa de casibus de sant Ramon de Penyafort, en llatí. No consta a la subhasta.

17 Constitutions curíae Romanae.
18 Johannes Monachus, Apparatus super Sexto (C.I.Can). El comprà el llibreter

Guillem Sacoma (51, 8).
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7. ítem, un altre libre scrit en pergamins, a corandels, ab posts cubertes de vert,
intitulat De ordine iudiciorum, ab .III. gafets de lauto. E comença en lo segon full: "qui sint
in potestate". Et finit in penúltimo: "item si partes".

8. Item, altre libre scrit en pergamins, scrit a corandels, de Tauletgia, ab posts
cubertes ab pell emprentada, ab deu claus en dues posts, que se'n titula Tabula super quatuor
libros sententiarum. E comença in secundo folio: "potestas". Et finit in penúltimo:
"necessarie voluntatem".

9. ítem, altre libre scrit en paper, ab posts cubertes de pell negre, ab dos gafets, parle
de Art de dictar segons Ricard de Pophis. Incipit in secundo folio: "et sint". Et finit in
penúltimo: "discrete predo mea".

10. Item, altre libre de Teulatgia* scrit en pergamí, qui proceheix per alfabet,
inperfet, ab posts engrutades cubertes de pell vermella, ab un coem a la fi qui no es cosit
If.i4r. ne acabat de scriure. E comença la dita obra en lo segon full: "non autem de maiori".
E feneix in penúltimo folio: "quod ille quem", excluso dicto sexterno qui descaternatus.

11. ítem, un libre intitula<t> Formolari episcopal, en paper, ab posts cubertes de
pell verda antiga. E comença in secundo folio: "In nomine Domini amen", exclusa rubrica.
Et finit in penúltimo <folio>: "anno quinto".

12. Item, altre libre sens posts e cubertes, scrit en pergamins, a corandels, intitulat
Moralia Gregori super libros lop. Incipit in secundo folio: "quippe". Et finit in penúltimo
<folio>: "incertus est".

13. Item, un altre libre sens posts e cubertes, scrit en pergamins, a corandell, ab
glosa, appellat Digesta Nova, de pocha valor. Incipit in tex<tu> in secunda cartula: "ad
easdem tabulas". Et finit in penúltimo <folio>: "donavit".

14. Item, altre libre sens posts e cubertes, fort antich, de leys, intitulat Codi, scrit en
pergamins a corandells. Et incipit in .1111°. folio in textu: "ecclesia catholica". Et finit in
penúltimo: "filia fuerit".

75. Item, altre libre scrit en pergamins, en romans, a corandells, ab posts cubertes
de pell verda. E comença en lo segon full: "Comença miga xanso".

16. Item, altra libre scrit en paper intitulat De natura de les bèsties e De casos de
confessió segons mestre Ramon de Pere Fort. Comença en lo segon full: "aquestas". E feneix
in penúltimo folio: "redimat". Són les cubertes engrutades.

17. if.i4v. ítem, altre libre de paper, en part scrit e en part blanch, en què ha diverses
Constitucions de cort de Roma e de la cancel·laria del Papa. Ha les cubertes de pergamí, és
de pocha valor.

18. ítem, altre libre en pergamí, sens cubertes, scrit a corandells, intitulat Johan
Monje, sobre lo Sisè de les Decretals. E comença en lo segon full: "reliquus sic constine".
Et finit in penúltimo <folio>: "sic constine".

4*1



50 Inventari Martí Moliner

19 Aquest llibre «...del stil que serven los audito[r]s del Palau Apostolical», ¿es tracta
potser del Formularium «patit... de forma manor» de la subhasta que adquirirà P.O. Jofre (51,
17)?.

. 20 Quaestiones i Repetitiones súper Decretalibus (C.I. Can) d'autor no identificat.
21 Creiem que aquestes Consíitutiones Ecdesiae Barchinonae són les Consütuüones

sinodales de la subhasta de llibres (51, 18), tot i que el notari reconeix que «no-s sap hom de
qual bisbat». L'adquirí misser P.G. Jofre.

22 Thomas de Aquino, Contra errores Graecorum.
23 Com passa amb molts dels quaderns en paper que segueixen, no identifiquem amb

precisió aquest text d'ars dictandi a l'encant: potser es tracta d'algun llibre sense títol (51, 19
i 20) ?.

24 Com que es tracta d'una biblioteca d'un canonge i degà amb formació jurídica,
aquest quadern potser fa referència al Liber feudorum del C.I.Civ.

25 Amb el títol exacte de Decretum abreviatura (mena de manual de primera consulta
d'aquest text del C.I.Can.) no identifiquem cap autor.

26'27 Un d'aquests dos quaderns sobre la forma correcta de celebració de la litúrgia de
la missa es correspon amb el 51, 22.
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19. ítem, altre libre ab cubería de pergamí, scrit en paper, del stil que serven los
audito<r>s del Palau Apostolical.

20. Item, dos sisterns scrits en pergamí e paper, de forma major, sobre algunes
Qüestiones e una repetició de Decretal, staven en unes cubertes grans de libre.

21. Item, un libre patit, ab post sens pell, scrit en pergamins, que són Constitucions
de la sgleya de Barchinona. E comença en lo segon full: "in quorum". E feneix en lo
penúltim<o>: "meum".

22. ítem, <un> coern en paper intitulat Tractatus brevis contra errores e ritus
grecorum.

23. ítem, altre sistern De arte dictandi scrit en paper.
24. ítem, un sistern en paper qui's intitule Aparatus comuetudinis et usus feudorum.
25. if.iSr. ítem, un sistern imperfet qui's appella Incipit Decretum abreviatum scrit en

paper.
26. ítem, altre sistern en paper en lo qual és la Forma qualiter sacerdos in missa se

debet habere.
27. ítem, altre sistern en paper sobre la Ordinadó de la missa.

' penúltimo interlineat, damunt d'ultimo cancel·lat.-b in textu interlineat.-c in textu interlineat.-d segueix
cancel·lat i sense abreujar matre.-e segueix cancel·lat pro.

492.



51 Encant Martí Moliner

'•2 Vegeu 50, 4-5.
3 Vegeu 50, 2.
4 Vegeu 50, 6. A més d'aquest text, misser Pere Guillem Jofre adquireix el lot de

llibres compresos entre el n05 14 al 21 d'aquesta subhasta.
5 Bartholomaeus de Sancto Concordio, Summa casuum sive Summa Bartholina. El nom

del comprador, tot i l'espai en blanc a l'original, no va ser consignat a l'instrument notarial;
aquest còdex, almenys pel seu títol, no és enregistrat a l'inventari.

6 Vegeu 50, 1. Bernabé d'Alda adquirirà també els nos 13 i 22.
7 Vegeu 50, 9.
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1412, juliol, 7

Encant públic dels llibres relictes per Martí Moliner, batxiller en Decrets, canonge i degà
de la Seu de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 7, fols.29r-29v, 37r-38r.

agost, 30

1,2. ítem, duos libros, scilicet unum Sisè et unas Clementines, Arnao Martini,
mercatori XIII. lliures, .XV. sous.

setembre, 28

3. ítem, ... quendam librum qui erat de dicta manumissoria vocatum Biblia in
inventario designatum, discreto Petro Pelicerii, notario8, ut plus danti et offerenti precio .

XXVIII. lliures, .1. sou.
4. ítem, et quendam librum vocatum Ignocent ... honorabili Petro Guillelmo

Jaffredi VIII. lliures, .XVI. sous.

1413, agost, 28

5. <Item>, ... quendam librum scriptum in pergamenis vocatum Summa per
Bartholinab V. lliures, .X. sous.

6. ítem, ... quodam Breviariwn romà, Barnabé de Alda, presbitero comorantie cum
dicto honorabili Guillelmo Carbonelli, sacriste et manumissori predicto

VII. lliures, X.IIII. sous.
7. ítem0, quendam librum vocatum Ricardum de Poplns ..., an Spigoler, notari . .

II. lliures, .XV. sous.

483
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8 Vegeu 50, 18.
9 Aquest esment és cancel·lat a l'original amb una línia ondulada, raó per la qual

tampoc no és anotat cap comprador. Amb el títol de Gofré els inventaris acostumen a referir-se
a les obres de Gaufridus de Trani, comentarista del C.I. Canonid.

10 Vegeu 50, 10.
11 Vegeu 50, 12.
12 Vegeu 50, 3.
13 Vegeu 50, 8.
14 Vegeu 50, 14.
15 Vegeu 50, 13.

Vegeu 50, 7.
Es tracta potser del 50, 19?
Vegeu 50, 21.

19'20 Aquests quaderns sense títol poden correspondre a alguns dels que són enregistrats
a la llibreria de Martí Moliner i que no tenen una identificació clara a la subhasta
(especialment a partir del 50, 22).

21 Vegeu 50, 15.
22 Vegeu 50, 26,27.

16

17

18
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setembre, 13

8. Primo, .1. libre appellat Johan Mongo, an Guillem Çacoma VIIII. sous.
9. ítem, .1. libred appellat Gotfré, abe posts cubertes de pell blancha, de la forma

gran, scrita en pergamins a corondells.
10. ítem, .1. libre De ordine indicarlo iuxta stilum Curie, an Molins . .X. sous.

setembre, 28

11. Primo, .1. libre de pergamff, sens posts, apellat La una part dels Morals de Jop.
La qual comprà en Bernat Roig, prevere qui stà en casa de mossèn lo sacrista

mi. lliures, .VIII. sous.
12. ítem, al dit Bernat Roig unes Decretals, per preu de . .VI. lliures, .XII. sous.
13. < ítem >,... quendam librum de Theologia sobre les Sentències, discreto Barnabé

de Alda, presbítero comorante cum honorabili Guillelmo Carbonelli, manumissore
predicto II. lliures, .1111. sous.

1414, març, 24

14. Primo, un Codi sotil, sens posts, a micer Pere Joffre VIII. sous.
15. ítem, una Digesta vella sotil, menys de posts, a ell matex VIII. sous.
16. ítem, un Rotfré, ab posts de fust, cubert de blau, eidem XII. sous.
17. ítem, un Formulari patit, de paper de forma manor, eidem II. sous.
18. ítem, unes Constitucions sinodals, no's sap hom de qual bisbat, ab posts, a ell

mateix II. sous.
19. ítem, .III. sisterns de paper e de pergamí, de forma gran, ab unes cubertes

dolentes verdes engrutades, eidem I. sou.
20. ítem, dos sisterns de paper, de forma menor, al dit micer Pere I. sou.
21. ítem, un libre de rims, ab pergamí, ab cubertes de fust de vert, sotils, a ell

mateix II. sous.

22. ítem, .1. Tractat de missa, an Bernabá d'en Alda II. sous.

184-



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

51

* segueix cancel·lat precio videlicet. En les compres successives ens limitarem a copiar el còdex, el
comprador i el preu.-b el títol va seguit d 'una ratlla en l'espai que hauría d'ocupar el nom del comprador.-c segueix
cancel·lat quoddam.- d una línia ondulada cancel·la l'esment, raó per la qual no s'In anotà cap preu.- * segueix
cancel·lat cu.-f segueix cancel·lat apellat.



52 Inventari Antoni Febrera

1 Constitutiones Barchinonae et Terraconae.
2 Sota el nom d''Speculum ecclesiae els repertoris consultats recullen l'obra homònima

d'Honorius Augustodunensis i d'Hugo de Sancto Caro.

4'6 Llibres de Grammatica.
5
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1412, agost, 10

Inventari dels llibres relictes per Antoni Febrera, prevere beneficiat de l'església de Santa
Maria del Mar de Barcelona.

ACB. Julià Roure, Plec d'inventaris i encants, 1401-1419, vol. 520, plec n° 18, fol. 2r.

Primo, atrobe en les cases les quals lo dit deffunt tenea a loguer del honrat en Pere
de Gualbes, ciutadà de Barchinona, situades en lo loch appellat la Vilanova de la dita Ciutat,
on lo dit deffunct habitava de mentre que vivia, les robes següents:

1. < Primo >, un libre scrit en paper, ab cubertes de cuyro de vadell enagrutades, on
eren les Constitucions de Terragona e de Barchinona, de pocha valor.

2. ítem, un libre ab cubertes de pergamí, scrit en paper, apellat Speculum ecclesie.
3. ítem, un libre ab cubertas de pergamí, scrit en paper, on eren scrits diversos Rims,

de pocha valor.
4. ítem, un libreb ab cubertes de cuyro blanch, scrit en paper, apellat Modernitats de

gramàticha, de pocha valor.
5. ítem, un libre ab cubertas de pergamí, scrit en paper, parlant del Poder dels àngels

bons e mals, de pocha valor.
6. ítem, un libret scrit en pergamí. Qui comensa en la primera carta: "ut ad

sapienciam per Gramaticam venire possumus, et cetera". E feneix: "alieni dictum quasi"0.
E comensa la derrera carta: "sunt odii cepi novi". E feneix: "aquero, queris, quesivi,
querere".

7. ítem, un libre ab cubertes de pergamí, scrit end paper, qui parla del Pecat que
Adán comès contra Déu, de pocha valor.

segueix cancel·lat grudas.- b segueix cancel·lat de.-c segueix cancel·lat E feneix.-d segueix cancel·lat perper.

4S6



53 Inventari Simó Martorell

M Septem psalmi penitenciales, possiblement en català.
2

3 És impossible identificar aquest títol en els repertoris consultats, però subratllem que
es tracta d'un manual tècnic per a ús de l'ofici de l'argenteria.

6 No serà més aviat la Faula del mallorquí Guillem de Torroella?.

8 Psalíerium cum glosa Hieronymi. Potser és en català.
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1412, desembre

Inventari dels llibres relictes per Simó Martorell, argenter, ciutadà de Barcelona.

AHCB. Arxiu notarial, 1.4, s.n., fols. lOr, 13v-14r, 15r-15v.

desembre, 28
Primo, in camera ubi dictus defunctus dies suos clausit ...

1. ítem, uns Set salms penitenciáis en pregamí.

desembre, 29
ítem, atrobi més en la dita heretat del dit defunct

2. tf.iSv. ítem, atrobi un libre ab les cubertes de paper, cubert de aluda vert, scrit en
paper. Qui comensa: "Déus pare poderós tràmit la tua aiuda". E feneix: "lo dee no cobeiaràs
res de negú".

3. ítem, un libre scrit en paper, ab cubertes de pregamí3, appellat Libre de les lignes
del offici.

4. ítem, un libret scrit en pregamins appellat los Set salms penitenciáis, ab un
tanchador d'argent.

5. ítem, un libre scrit en paper qui comença: "In principio erat verbum". E feneix:
[...]".

6. ítem, un altro libre scrit en paper qui comença: "Ací comença la faula d'en
Guillem de Gurilla.

7. ítem, un libret scrit en paper qui tracta de diverses coses. E comença: "si vols ser
salviada".

8. ítem, un libre scrit en pregamins, ligat de posts0, cubert de cuyr vermell ab
tanchadors d'argent daurat<s>, en lo qual ha diverses Officis ab lo Saltin de sen<t>
Jeroni m.



53 Inventari Simó Martorell

9 Aquest llibre d'Hores de la verge Maria, propietat d'en Simó Martorell, el tenia en
penyora Joan Colom.

10 Una situació semblant es dóna amb aquest llibre (ara és Bernat Coromines la
persona amb qui té el deute), les característiques codicològiques del qual són ben curioses.
Malauradament, no es va anotar ni el títol ni l'autor, la qual cosa en fa molt difícil la
identificació.

\
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1413, gener, 3

Les robes seguen < t> s atrobi que staven <en > penyora en poder dels dejús scrits:

ítem, atrobi en poder d'en Johan Colom les coses següents:

9. ítem, unes Ores poches, ab un gafet d'argent.

ítem, atrobi en poder d'en Bernat Coromines les coses següents:

10. ítem, un libret ab guarniment de atzeytoni blau e ab gafet e una maneta d'aur.

" segueix cancel·lat qui.- b la resta de la descripció libraría no va ésser copiada.-c segueix cancel·lat ab.

•182



54 inventari personatge anònim

1 Gènesis (Bíblia), amb algunes miniatures, pel que sembla.
2 Usatici Barchinonae. Destaquem que és un llibre «fet a manera de Ores», és a dir,

de mides més aviat petites, de fàcil trasllat.
3 Hores de la verge Maria i Septem psalmi penitentiales.
4 Psalterium (Biblia).



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

54

1413, gener.

Inventari dels llibres relictes per un personatge anònim.

AHPB. Anònims segle XV, Plec d'inventaris, lligal 4, s.n., s.f.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 35.
Ed.parc. MADURELL: Regesta Biblias..., n° 15.

1. < Primo >, .1. libre de paper apellat Gènesi, ab algunes ystòries.
2. ítem, .1. libret de pergamí fet a manera de Ores, en què havia alguns Usatges de

Barclúnona.

gener, 28

3. ítem, .1. libret de pergamí, ab posts cubertes de cuyr vermell empremptat, ab
gafets d'argent daurats, on eran les Ores de la Pació e de la Verge Maria e los . VIL Salms
penitenciáis.

4. Item, .1. Saltirí de pergamí, ab posts cubertes de cuyr vermell, ab dos tencadors
d'argent.



55 Inventari Nicolau Perer

1 Aquest Breviaríum (Litúrgica) per a ús de la diòcesi de Barcelona fou venut en
encant públic per l'elevat preu de 23 lliures i 13 sous a mossèn Jaume Canyelles, rector de
Sabadell (56, 7); es dóna la circumstància que aquesta quantitat la va pagar, per delegació de
Canyelles, en Francesc Loral, prevere beneficiat de la Seu, segons es pot llegir encara en una
nota al marge esquerre de l'instrument original.

2 Processionale (Litúrgica) per a ús del bisbat de Barcelona. L'adquirí a l'encant en
Gabriel Genestar, prevere, per poc més de 6 lliures (56, 1).

3 Guido de Monte Rocherii, Manipulus curatorum et clericorum. Mossèn Miquel
Formós va adquirir-lo a l'encant públic (56, 4).

4 Diurnale. El canonge Pere Palou, documentat en més d'una subhasta de llibres del
nostre treball -vegeu índex onomàstic-, és el comprador d'aquest còdex litúrgic (56, 8).

5 Un desconegut rector de l'església de Sant Miquel de Barcelona va pagar l'estimable
preu d'11 lliures per aquest Psalterium (56, 9).

6 Poc més li costà a en Pere Alegre, beneficiat de la Seu que «stà ab mossèn Miquel
Formós» (ja hem vist aquest personatge en la nota n° 3), un altre Breviaríum (56, 10).
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1413, març, 15

Inventari dels llibres relictes per Nicolau Perer, canonge de la Seu de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Llibre de la mannessoria del canonge Nicolai Pereríi, 15 març 1413-
16 juny 1418, vol. 362, fols. 5r-5v, lOv, 13r, 15v.

En la Cambra maior

ítem, en la Cambra maior del dit alberch, en la qual lo dit deffunt morí, atrobam les
coses següen<t>s:

ítem, .1. arcabanc d'àlber de dues cases ab lurs tancadures, dins lo qual eren les robes
seguen <t> s:

1. Primo, en la una casa, un Breviari scrit en pergamins de cabrit. Qui comensa en
la primera carta del dominical de letra vermella: "incipit5rev/í//7í//7? secundum comuetudinem
Sedis Barchinonense". E feneix en la carta penúltima: "per Evangeli quod dicta", de letra
negra, ab dos tencadors d'argent sobredaurat.

2. ítem, un Processioner qui comença en letra vermella: "incipit Processionarim
secundum usus Sedis Barchinone". E feneix en la darrera carta: "tues", ab posts e cubería
de atzaytoni blau, ab un botó de perles gros.

3. ítem, .1. altra libre appellat Manipulm curatorum, scrit en pergamins. E comença
en letra negra: "reverendo in Christo Patri". E feneix: "minori excomunicationis", ab posts
e ab cubería groga, e ab un gaffet de lauló.

4. ítem, .1. altra libre apellat Diurnal, scrit en pergamins de cabrit. E comença en
letra negra: "dominica prima adventus". E feneix: "glòria et honor Deo". E és de forma
patila.

5. if.Sv. Hem, .1. Psaltiri gros, scrit en pergamins de cabrit, ab" posts e ab cubería de
pell vermella. E comença en lelra vermella: "incipil Psalterium". E feneix en letra negra:
"per eundem".

6. ítem, .1. altra Breviari, ab posts e cubería negra. E comença en letra negra:
"notandum esl". E feneix en letra negra: "supra in alio officio".



55 inventari Nicolau Perer

7 El preu d'aquest exemplar de les Constitutiones diòcesis Barchinonae no es va anotar
(ni tampoc el comprador, si és que finalment va ser venut): 56, 6.

8 En Molins, peller i venedor de llibres, va comprar aquest còdex a la subhasta
pública (56, 3).

9 Aquest llibre d'Alexandre (la problemàtica d'aquest títol ja ha estat exposada en un
altre document: 12, 12) era d'un cert Monich, i per això, a l'encant, tot i que en un principi
va ser anotat, acte seguit va ser cancel·lat amb una línia ondulada, ja que el còdex no va ésser
venut i, a més, «fou-li donat» (56, 11).

10 De nou és en Molins qui va comprar aquest Psalterium (Litúrgica): 56, 5.
" El convers Pere Vives, venedor de llibres documentat ja en una altra ocasió (49,1),

és la persona que va comprar aquest llibre à'Hores de la verge Maria (56, 2).
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març, 16

En la recambra

Primo, trobam en la recambra, pres de la dita cambra maior, les coses següents:
Primo, un coffre pintat de diverses colors, ab figures de signes, ab son pany e clau,

dins lo qual eren les coses seguen<t> s:

7. ítem, J. Ubre de les Constitucions del bisbat de Barchinona, scrites en paper, a
corandells. E comensen en letra vermella: "incipiunt Constituciones".

8. Item, .1. altra libre, scrit en paper, qui comen < se>: "quoniam iuxta dictum beati
lacobi". E feneix: "qui vivit et regnat", ab cubertes de paper cubertes de vermell.

9. ítem, .1. libre apellat Alaxandra, scrit en pergamins,

març, 17

Intus dictam retrocameram...

ítem, .1. arquibanch de fust d'àlber de .II. cases, en la una de les quals...

ítem, en l'altra casa del dit artibanch...

10. ítem, .1. Psaltiri scrit en pergamins, sens imnes e antiffanes. E comensa en letra
negra: "beatus vir". E feneix en la dita letra: "et deduch".

11. ítem, unes Ores scrites en pergamins, de la forma patita. E comensen en letra
vermella: "incipit canticum gradum". E fenexen en letra negra: "fidelium Deus".

abril, 17

Postmodum vero die lune .XVII. die dicti mensis aprilis, nos dicti manumissores
invenimus in hereditate iamdicta...



55 inventari Nicolau Perer

12 Amb el títol de Libellus, els repertoris consultats no identifiquen cap autor de nom
Gaufridus o Gofredus; el més probable és que haguem d'interpretar aquell «Gotfredi» com
Roffredus Beneventanus, que sí que és autor d'un Libelli súper iure canónico et civili de gran
difusió. Aquest és l'únic text de tota la llibreria que no va ser enregistrat a la subhasta pública
(i veurem com l'únic text de la subhasta que no troba el seu corresponent a l'inventari, el 56,
12, no és aquest text jurídic, sinó un de litúrgic).
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12. <Item> ... quendam librum cum postibus, scriptum in pergamenis, intitulatum
Libettum Gotfredi. Et incipit absque rubrica in littera nigra: "si considerarem ingenium et
sciencie". Et finit in eadem littera nigra: "per studinem et sollicitudinem componentis".

* segueix cancel·lat pes.



56 Encant Nicolau Perer

1 Vegeu 55, 2.
2 Vegeu 55, 11.
3 Vegeu 55, 8. A més d'aquest, Arnau de Molins comprà el còdex del registre n° 5.
4 Vegeu 55, 3. A més, pel registre n° 10 d'aquest document, sabem que en Pere

Alegre, prevere beneficiat de la Seu, «stà ab ell».
5 Vegeu 55, 10.
6 Vegeu 55, 7.
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1413, març, 20

Encant públic dels llibres relictes per Nicolau Perer, canonge de la Seu de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Llibre de la mannessoria del canonge Nicolai Pererii, 15 març 1413-
16 juny 1418, vol. 362, fols. 33v-34r, 43v.

març, 28

1. <Primo >, .1. Processioner qui comença en letra vermella: "incipit
Processionarim secundum us us Sedis Barchinone". E feneix en la derrera carta: "tu es". Ab
po < s > ts e cubertes de atzeitoni blau, ab .1. botó de perles gros al cap, an Gabriel Genestar,
prevere VI. lliures, .XVII. sous, .VI.

2. ítem, unes Hores de la Vergia Maria, scrites en pergamins. Qui comensen en letra
negra: "incipit canticum gradum". E fenexen: "fidelium Deus". Ab tancador d'argent, an
Vives, convers II. lliures, .V. sous, .VI.

3. ítem, .1. libre scrit en paper. Qui comensa if.34r. : "quoniam iuxta dictum beati
lacobi". E feneix: "qui vivit et regnat". Ab cubertes de paper angrutades, cubertes de pell
vermella, an Molins, payer V. sous, .VIIII.

4. ítem, .1. libre apellat Manipulus curatorum, scrit en pergamins. E comença en letra
negra: "reverendo in Christo Patri". E feneix: "minori excomunicationis". Ab posts e cubería
groga, ab .1. gaffet de leutó, a mossèn Miquel Formós I. lliura, .XVII. sous.

5. ítem, .1. Psaltiri scrit en pergamins. E comensa en letra negra: "beatus vir". E
feneix en la dita letra: "et deduch". Sens impnes e antiffanes, an Arnau Molins, payer . .

I. lliura, .II. sous, .V.
6. ítem, .1. libre de les Constitucions del bisbat de Barchinona, scrites en paper, a

corandells. E comensen en letra vermella: "incipiunt Constituciones" [•••]"•



56 Encant Nicolau Perer

7 Vegeu 55, 1.
8 Vegeu 55, 4.
9 Vegeu 55, 5.
10 Vegeu 55, 6.
11 Vegeu 55, 9.
12 Aquest llibre d'Evangelis, que no és enregistrat a la relació de llibres precedent, el

va adquirir l'escrivent Nicolau Frugell per molts pocs diners.
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7. Item, .1. Bravian* scrit en pergamins de cabrit. Qui comença en la primera carta
del dominical en letra vermella: "incipit Braviarium secundunf consuetudinem Sedis
Barchinone". E feneix en la carta penúltima: "per Evangelique dicta". De letra negra, ab .II.
tancadors d'argent sobredaurats, an Jacme Canyelles, rector de Sabadell

XXIII. lliures, .XIII. sous.
8. if.34v. ítem, .1. libre apellat Diurnal, scrit en pergamins de cabrit. E comença en

letra negra: "dominica prima adventus". E feneix: "glòria et honor Deo". E és de forma
patita, a mossèn P<ere> Palou, canonge V. lliures, .XI. sous.

9. ítem, .1. Psaltiri gros, scrit en pergamins de cabrit, ab posts cubertes de pell
vermella. E comença en letra vermella: "incipit Psalterium". E feneix en letra negra: "per
eundem", a el rector de Sent Miquel XI. lliures.

10. ítem, .1. Breviari ab posts cubertes de negra. E comença en letra negra:
"notandum est". E feneix en letra negra: "supra in alio officio", an Pere Alegre, prevere qui
stà ab mossèn Miquel Formós XII. lliures, .XIII. sous.

11. ítem, .1. libred ab posts apellat Alaxandra, scrit en pergamins, ere d'en Monich,
e fou-li donat.

1414, març, 15

12. ítem, .1. Compter ab Avengelis, cubert de drap d'or, ab cordó de ceda vermella,
an Nicholau Frugell, scrivent III. sous, .IIII.

" el preu de compra d'aquest llibre no s'anotà.- b nota marginal esquerra: Paga la present quantitat mossèn
Ffrancesch Loral, prevere benenficiat en la Seu, per lo discret en Jachme Canyelles, rector de Sabadell.-c segueix
cancel·lat consuetudonem.-d aquest esment libran és cancel·lat amb una línia ondulada: no es va vendre a l'encant,
sinó que va ser tornat al seu propietari.



57 Inventari Joan Trullols

1 Aquest Breviarium (Litúrgica) és en pergamins i el que és enregistrat a la subhasta,
encara que després és cancel·lat, és en paper (58, 6). Es tracta d'una equivocació o estem
davant de dos mss. diferents?

2 Sarictorale. En Pere de Roca Espona, prevere beneficiat de la Seu, l'adquirí per poc
més de dues lliures (58, 5).

3 Psalterium (Bíblia), que tampoc no és consignat a l'encant de llibres.
4 Manuscrit i títol (Mirall) són una traducció al català del text llatí Speculum ecclesiae

(els repertoris consultats recullen l'obra homònima d'Honorius Augustodunensis i d'Hugo de
Sancto Caro), que és, curiosament, el nom amb el qual va ser recollit a la subhasta (58, 8).

5 Guido de Monte Rocherii, Manipulus curatorum et clerícorum. El prevere Joan
Cardona el va comprar per un preu proper a les dues lliures barcelonines (58, 1).



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

57

1414, febrer, 5

Inventari dels llibres relictes per Joan Trullols, prevere de Barcelona.

ACB. Julià de Roure, Plec d'inventaris i encants, 1401-1419, vol. 520, s.n., fols. 5r-5v.

ítem, en la cambra maior de les dites cases, en la qual lo dit deffunct jahia de mentre
que vivia, ço és,

1. < Primo >, .1. libre scrit en pergamins apellat Breviari, ab posts cobertes de cuyro
vermell, ab dos tancadors d'argent. Lo qual comensa en la primera carta del dit libre scrita:
"[...] januarii habet dies2 .XXXI., et cetera". E feneix la dita carta: ".C.". E après lo Comter
comensa en la primera carta: "primo dierum omnium, et cetera". E feneix la dita carta:
"caput meum voce". E comensa la derrera carta del dit libre: "[...Jtafficet hominis, et
cetera". E faneix la dita cartab: "a cunctis fidelibus0 celebran".

2. Item, .1. altre libre scrit en pergamins, apellatd Sentoral de Breviari, ab posts
cobertes de cuyro blanch, ab dos tanchadors de lauto. Lo qual comensa6 en la primera carta
del dit libre, scrita en lo negre: "notandum est, et cetera". E faneix la dita carta: "colimus
ut dista". E comensa la derreraf carta del dit libre, la qual és rohagada de rates: "in primis
vesperes, et cetera". E feneix la dita carta: "fiat secundum nocturnus de ipso".

3. ítem, .1. libre scrit en pergamins apellat Saltin, ab alguns officis. Lo qual comensa
après lo Compten "ordinacio fuit, et cetera". E feneix la dita carta: "beate Marie in". E
comensa la derrera carta del dit libre: "in mortilitate pro". E feneix la dita carta8: "meritis
instrumentan! exemplis per".

4. ítem, .1. libre scrit en paper apellat Mirall, ab posts, ab un tancador de lauto. Lo
qual comensa en la primera carta del dit libre scritah: "assí comensa el libre qui' és apellat
Mirall, et cetera". E feneix la dita carta: "Johan Evangelista en lo .XX. capítol E comensa
la derrera carta del dit libre: "Domine Ihesu Christe, et cetera". E feneix la dita carta: "qui
cum Patre et Filio et Spiritu Sancto. Amen".

5. ítem, .1. libre scrit en paper apellat Manipulus curatorum, ab posts cobertes de
cuyro vermell, ab dos tanchadors de lautó. Lo qual comensa en la primera carta del dit libre
scrita: "prologus in primo folio, et cetera". E feneix la dita carta: "Ffranciscus Ruffati". E
comensa la derrera carta del dit libre: "transíais dels romiatges, et cetera". E feneix la dita
carta: "vas confessar e combrega ab gran contricció e ten tost pessa".



57 inventari Joan Trullols

6 La descripció d'aquest llibre, en paper i en romanç, sembla coincidir amb el llibre
que va adquirir a la subhasta en Jaume Roca, canceller de la cort del bisbe (58, 9).

7 Tot i la bona descripció codicològica, no hem pogut identificar aquest text en
romanç que es podria correspondre amb alguns dels llibres de l'encant (com els nos 2,3,7 o 9).

8 Una interpretació agosarada suggereix que aquests petits quaderns formen part d'una
mena de textos tècnics d'agricultura i petites tasques domèstiques: tracten de plantar,
d'empeltar i d'obrar (i empeltar és un terme genuïnament botànic): vegeu també 20, 13. A
més, a la nota següent tenim un tractat d'agricultura,

9 Els repertoris recullen un Petrus Crescentiis autor d'un tractat d'agricultura
anomenat Ruralium commodorum opus (ca. 1305); estem davant d'un exemplar d'aquesta obra?
En Joan Trullols sembla dedicar part del seu oci a la botànica, tal com es desprès dels tractats
que atresorava sobre aquesta matèria.

10 Llibre d'Hores de la verge Maria.
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6. ic.f. ítem, .1. libre scrit en paper, de Rims. Lo qual comensa en la primera carta
del dit libre scrita: "en nom de Déu tot podaros, et cetera". E fenex la dita carta: "arnats
cavalls e palafrens". E comensa la derrera carta del dit libre: "sexfil qui no sia cathat". E
faneix la dita carta en lo1 negra: "que açò és l'om e sos .V. senyals".

7. ítem. .1. libre scrit en paper ab cobertes engrutades. Lo qual comensa en la
primera carta del dit libre, scrita en lo negra: "tots hòmens e totes fembres, et cetera". E
faneix la dita carta: "no ha oblidats ço faré sentir". E comensa la derrera carta del dit libre:
"desiderium portemus, et cetera". E faneix la dita carta: "glòria Patri et Filio".

8. Item, deu cohernets de paper scrits, quim parlan de plantar e de ampantar" e de
obrar, tos de pocha valor.

9. ítem. .1, libre patit scrit en pergamins. Qui comensa en la primera carta del dit
libre: "Martirum Crescencii, et cetera". E feneix la dita carta: "opibus et magnis". E°
comensa la derrera carta del dit libre: "quod noluit rogatus". E feneix la dita carta: "orbem
quod sicut [...]".

10. ítem, .1. libret scrit en pergamins, ab postsp cobertes de cuyro blanch, ab .1.
tanchador, apellat Ores de santa Maria. Lo qual comensa en la primera carta del dit libre,
en lo negra: "ad Dominum eum tribulare, et cetera". E faneix la dita carta: "Dominus custo,
et cetera". E comensa la derreraq carta del dit libre: "formidine témpora sint, et cetera". E
feneix la dita carta: "carnis resurreccionem".

° segueix repetit i cancel·lat dies.- b carta interlineat.- ' segueix cancel·lat cebrari.- d segueix cancel·lat
Breviari.-e comença interlineat.- ( derrera interlineat, damunt de primera cancel·lat.- g segueix cancel·lat del dit
libre.-h scrita interlineat.-' qui és interlineat.-k apellat... curatorum interlineat.-' segueix cancel·lat vermelló fre.-
m segueix cancel·lat comensen.- ° segueix cancel·lat tots de poc.- ° segueix cancel·lat faneix.- p posts interlineat.'
q derrera interlineat, damunt de prim. cancel·lat.



58 Encant Joan Trullols

1 Vegeu 57, 5.
2 Mossèn Assan és el nom amb què és conegut el jueu lleidatà Mossé Natán (t ca.

1360), autor d'uns versos moralitzants i religiosos en català, de caire popular; versos que,
malgrat els nombrosos manuscrits que circularen (com ho prova el nostre apèndix documental),
no s'han conservat. J.RIERA, a «Les obres catalanes de Natán (segle XIV)», Estudis de llengua
i literatura catalanes. Miscel·lània Pere Bohigas, III (1981), pp. 95-105, parla d'aquest autor
i la seva obra, i dóna les notícies que coneix sobre esments libraris d'aquest text en inventaris
d'arreu dels Països Catalans; només un es correspon a un dels què donem en l'apèndix. L'obra
tingué una gran difusió arreu de l'àrea catalana i arribà a totes les capes socials lletrades.

3 Interessant exemple de llibre-recopilació d'Ordinations de bans. Aquest i altres
textos que segueixen es poden correspondre amb alguns de l'inventari dels quals es dóna
descripció codicològica i transcripcions parcials, però no el títol.

4 El conegut llibreter Guillem Sacoma adquireix aquest Diurnale (Litúrgica) que havia
pertangut al difunt Trullols.

5 Vegeu 57, 2.
6 Tot i que aquest registre és cancel·lat -raó per la qual no es va anotar cap preu de

compra a l'instrument original-, vegeu el que hem dit en el comentari 57, 1.
7 Aquest llibre en paper que adquireix Joan Prats, beneficiat de la Seu, es correspon,

de ben segur, amb algun de l'inventari.
8 Vegeu 57, 4.
9 Vegeu 57, 6 (tot i els dubtes d'identificació d'ambdós mss).
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1414, desembre, 15

Encant públic dels llibres relictes per Joan Trullols, prevere de Barcelona.

ACB. Julià de Roure, Plec d'inventarís i encants, 1401-1419, vol. 520, s.n., fols. 13v-14r.

1415, gener, 16

. 1. < Primo >, .1. libre scrit en paper apellat Manipulus curatorum, al discret an
Johan Cardona, preverá I. lliura, .X. sous.

2. ítem, .1. libre scrit en paper apellat Mossèn" Assan I. sou, .VI.
3. ítem, .1. libre scrit en paperb, en què ha algunes Ordinacions de bants

IIII. <diners>.
4. ítem, .1. libre scrit en pergamins appellat Diornal, al discret an G<uillem> ça

Coma, librater III. lliures, .III. sous.
5. ítem, .1. libre scrit en pergamins apellat Sentoral de Breviari, al discret an Pere

de Rocha Spona, preverá benefficiat en la Seu II. lliures, .IIII. sous.

6. ítem, .1. librec scrit en pergamins, en paper, apellat Breviari.
7. ic.f. ítem, .1. libre scrit en paper, al discret an Johan Prats, benefficiat alIlasSea
8. ítem, .1. libret scrit en paper apellat Speculum ecclesiae II. sous.
9. ítem, .1. libre scrit en paperd, lo qual és en romans6, an Jacme Rocha, canceller

de la cort del bisba III. sous.

" Mossèn Assan interlineat, damunt de Mossenyer Nassan cancel·lat.- b segueix cancel·lat apellat.- ° tot
aquest esment és cancel·lat i per això no s'anotà cap preu de compra.- d segueix cancel·lat scrit en Romans.-e

segueix cancel·lat al discret.



59 inventari Francesc Fonolleda

Dels 21 esments localitzats en el seu inventari, MADURELL només n'extractà 6 en dues
publicacions. Malauradament, el Liber examinations... no ofereix cap dada sobre el seu
nomenament; tampoc no ens han pervingut protocols de la seva activitat com a notari. L'índice
cronológico... enregistra l'activitat d'un Berenguer de Fonolleda entre el 1359 i el 1366.
Sabem que Francesc de Fonolleda fou notari i escrivà de Joan I quan aquest encara era
primogènit, i després va servir el seu germà, el rei Martí; un germà de Francesc de Fonolleda,
Arnau, també serví com a escrivà de porció a la reina Violant de Bar, muller de Joan I.
Possiblement, el pare d'ambdós va ser el draper Arnau Fonolleda, ciutadà de Barcelona.

Però el membre més important de la nissaga Fonolleda fou el fill d'en Francesc,
també anomenat Arnau -com l'oncle i l'avi-, que exercí com a protonotari reial des del 1404
i fins al final del regnat d'Alfons el Magnànim, el 1458 (J.TRENCHS, Foliaparisiensia, p. 70),
i que es convertí en un de,Is seus més estrets col·laboradors a Itàlia (sobre Arnau de Fonolleda
i la seva família és imprescindible l'article de C.BATLLE, «Colaboradores catalanes de Alfonso
el Magnánimo en Ñapóles», Atti IX Congresso ai Storia della Corona d'Aragona, II, Napoli
1982, pp.57-79).

1 Sens dubte, ens trobem davant la Summa dictaminis [secundutn stilum Romanae
curiaej de Ricardus de Pophis, un tractat d'ari dictandi per a ús dels notaris de la Cancelleria
papal, i que també posseïen, entre d'altres, els notaris Jaume Carrera (17, 14) i Bernat
d'Esplugues (164, 171).

2 Usatici Barchinonae, de lletra antiga.
3

4 Innocentius papa III, De vilitate conditionis humanae.
5 Sextus i Clementinae, sense glossa, ambdós textos del C.I. Canonici.
6 Hugutio Pisanus, Derivationes.
1 Text de Decretales (C.I.Can), de lletra menuda.
8

9 Els catàlegs consultats remeten a l'Evangelium secundum Matthaeum (Liturg).
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1414, abril, 23

Inventari dels llibres relíeles per Francesc Fonolleda, notari i escrivà reial, ciutadà de
Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 345, s.n., fols. 8r-9r.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 36.
Ed.parc. MADURELL: Regesta Biblias..., n° 18.

abril, 26

ítem, atrobam en la cambra ja damunt dita, [contigua al porxo]8, que és sobre o vers
lo recortal, los libres què's seguexen:

1. Primo, .1. libre scrit en pergamins, de letra antiga, ab cubertes engrutades, appellat
Ricard de Pophis.

2. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, de letra antiga, ab cubertes de pergamí
engrutades, appellat los Usatges de Barchinona.

3. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, ab letra antigua, ab cubertes de posts
cubertes de if.Sv. cuyr vermell enpremtat e ab .II. tancadors. Lo qual comença: "Cum in
nocte mali multe hymne lugribrecionis per Virgilio, et cetera". E feneix: "magalu".

4. ítem, .1. altre libre de paper gros, antich, ab cubertes de pergamins engrutades e
ab tancadors de botons de aluda. En lo començament del qual havia algunes formes de cartes
e de letres e un dictat, qui s'apella De misericf humane conditionis.

5. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, de forma maior, ab posts e cubertes de
aluda blandía", appellat Sisèd e Clementines, sens gloses.

6. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertes de aluda blancha, ab .V.
bolletes petites en cada post e ab .II. gaffets e tancadors, qui s'apella Eguci o Derivador.

7. ítem, .1. libre poch, scrit en pergamins, dee letra menuda, ab posts cubertes de
posts ab brager de aluda blancha e .1. tancado/, appellat Decretals.

8. Item, .1. altre libre poch, scrit en pergamins, ab posts scorxades. Qui comença:
"de nominum verborumque necnon aliarum precium oracionis diferenciïs tractaturi, et
cetera". E feneix: "presentis temporis antecedentem .IIII°r. que".

9. ítem, .1. altre libre petit8, scrit en pergamins, ab ses posts cubertes de aluda
blancha. Qui comença: "Líber generationis", e és de pocha valor.
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10 Institutiones grammaticae minus volumen o Priscianus minor, llibres 17 i 18 de les
Institutiones grammaticae de Priscià.

11 Potser una versió vulgar -o una traducció del títol únicament- de l'obra Summa de
vocabulis Bibliae de Guillelmus Brito. La minuciositat d'alguns escrivans els porta a anotar
dades com: «e la letra què's comença a raure».

12 Sant Vicent Ferrer (1350-1419), O.P., curiosament fill d'un notari gironí, ja va
tenir en vida seva gran popularitat, tant per la seva obra literària (com ho demostra aquest
esment d'un text seu anys abans de la seva mort) com per la seva influència en la vida política
de l'època (actuacions en el Compromís de Casp de 1410 i en la resolució del Cisma
d'Occident des de la cúria papal d'Avinyó). Del patró de València són conegudes les seves
habilitats en la conversió de jueus i sarraïns a través de les seves predicacions i sermons. No
tenim cap obra autógrafa amb els seus Sermons, perquè el procés de transmissió textual fou
ben curiós. Entre la bigarrada multitud que el seguia, amb els flagel·lants i altres penitents,
hi havia notaris i escrivents que anotaven els sermons i en recollien, gairebé taquigràficament,
els passatges de particular intensitat persuasiva. Es conserven en un nombre elevat, una part
dels quals ens ha pervingut en català i una altra en llatí.

13 Mino o Minotto de Colle, d'Arezzo (1270-1311), era un antic dictator i poeta italià.
Altres esments libraris parlen d'un Epistolare redactat per ell, però del qual no hem trobat la
referència exacta en els repertoris consultats. Com es pot veure, les obres d'ars dictaminis són
presents en gairebé totes les llibreries dels notaris i escrivans de la Ciutat Comtal (l'ars
dictandi italià, en particular, tingué influència a Catalunya, almenys, des del regnat de Jaume
II).

14 Valerius Maximus. La seva obra (Factorum ac dictorum memorabilium) fou model -
com a manual de retòrica- per a escriptors medievals i renaixentistes. Són interessants les
traduccions de textos seus al català que va fer el dominic valencià Antoni Canals (a la
Biblioteca de Catalunya, ms. 356, en tenim una del segle XV amb el títol de Les gestes dels
romans; a més, d'un ms. escrit el 1395 per Bartomeu Savall que es conserva a l'Arxiu de Ca
l'Ardiaca. Institut Municipal d'Història de Barcelona); finalment, cal recordar que autors com
F.Eiximenis o Nicolau de Pacs el citen sovint en les seves obres.

15 Psalterium (Litúrgica), amb lletra bolonyesa i caplletres daurades.
16 Breviarium (Litúrgica).
17 Gaufridus de Trani, Summa súper rubricis Decretalium (C.I. Can). El notari que

l'inventari afirmà que era de bona lletra.
18 Aquest esment defineix justament el títol Flos o Flores sanctorum: unes Vitae

sanctorum, és a dir, una col·lecció de vides de sants i llegendes pietoses, omnipresent en els
inventaris de biblioteques -l'absència de la qual, en una biblioteca mijtana, no deixa de
sorprendre-. El més conegut d'aquests textos, que podien ésser anòmims o apòcrifs, és la
Legenda sanctorum o Legenda áurea de l'escriptor dominicà italià lacoppo de Varazze
(Jacobus de Vorágine, ca. 1226-1298); redactada entre 1253 i 1270, durant l'Edat Mitjana es
convertí en una mena de breviari dels laics. Les traduccions a diferents llengües de països
pròxims són una realitat immediata, entre les quals n'hi ha de catalanes: la més antiga és la
conservada en un manuscrit de la B.N. de París (segle XIV); són posteriors les que contenen
els mss. de Vic (s.XV) i el de Barcelona. Les primeres edicions catalanes de l'obra, amb el
títol de Flos sanctorum, són les de la Ciutat Comtal (1494) i la de València (1496).

19 En d'altres inventaris trobem llibres anomenats «Albert, lo Albert» quan es vol fer
referència a un autor d'una obra de Lògica, però en aquest cas, creiem que la feminització del
nom respon a la denominació d'una altra obra: De doctrina dicendi atque tacendi d'Albertanus
Brixiensis.

20 Insíitutae i líber Feudorum, textos del C.I. Civilis.
21 Henricus Mediolanensis, Contra fortunam.
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10. ítem, .1. altre libre de forma migencera, scrit en pergamins, cubert de posts e de
aluda blancha, appellat Preda menor.

11. ítem, .1. altre libre de la prop dita forma, scrit en pergamins, e la letra què's
comença a raure, e és cubert de posts engrutades, appellat Exposicions de alguns vocables
de la Bíblia.

12. ítem, J. libre de paper de forma menor11, ab cuberta de pergamí, on havia scrits
alguns Sermons de mestre Vicens.

13. ítem, .1. libre de paper de forma menor, ab posts' de pergamí, engrutat, cubert
de aluda blancha, abk un botó. Lo qual és appellat Mimis de Còlic.

14. ítem, .1. libre de forma maior, scrit en pergamins, ab les cubertes de pergamí
engrutades, cubert de aluda verda, appellat Valerius Maximus.

15. if. 9r. Item, .1. libre de forma menor, cubert de posts, scrit en pergamins, de letra
bulunyesa e cabletres d'aur, appellat Saltin.

16. ítem, .1. Breviari scrit en pergamins, ab posts cubertes de cuyr vermella,
enpremtades, e ab sos tancadors de parxes de seda, ab los capts d'argent sobredaurats.

17. ítem, .1. libre gros1, de forma maior, scrit en pergamins, de bona letra, ab posts
cubertes de aluda blancha, appellat Gotfré sobre les Decretals.

18. Item, .1. altre libre poch, scrit en pergamins'11, ab posts cubertes de aluda vermella
e" ab dos gafets, appellat Vi rae sanctorum o Flors sanctorum.

19. Item, altre libre scrit en pergamins, poch, ab post cubertes de aluda verda, ab .II.
tancadors de correig larchs e gaffets, lo qual se appella Alberta.

20. Item, J. altre libre de forma maior, scrit en pergamins, ab posts cubertes de aluda
blancha, ab .II. tancadors petits, lo qual se appella Instituía e lo Libre dels feus.

21. Item, .1. libre scrit en paper prim, de° forma de full, ab les cubertes de pergamí
engrutat, cubert de cuyr vermell, ab .IIOS. tancadors de botons, lo qual se appella Enrich
contra fortuna.

* En la cambra contigua al porxo consta en l'encapçalament d'aquest f oí. 8r.- b miseria interlineat.- c

segueix cancel·lat app.- d segueix cancel·lat sens.- * de ... menuda interlineat.- f segueix cancel·lat app.- 8 petit
interlineat.-h segueix cancel·lat on ha.-' posts interlineat, damunt de cubertes cancel·lat.- k ab un botó interlineat.-

gros interlineat.- ra segueix cancel·lat cubert.- ° e ... gafets interlineat.- ° de ... full interlineat.



60 inventari Joan Garriga

Missale mixtum (Litúrgica).
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1414, setembre, 25

Inventari dels llibres relictes per Joan Garriga, prevere rector de Collbató (a l'actual Baix
Llobregat, diòcesi de Barcelona).

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 19, fol. 2r.

ítem, en .Ia. altra cambra del dit alberch, qui és pres de la propdita < sobra la dite
entrada del alberch >, atrobam

1. ítem, .1. Missal mixt, antich, scrit en pergamins e cuberf de posts, ab cuyr negre,
de letra vermella. Incipit: "ordo". Et fanex de la dite letra: "in Pascueb".

* segueix cancel·lat deb.- b segueix cancel·lat absoluis.



61 inventari Guillem Satrilla

Com ja hem dit, en elaborar el nostre treball hem prescindit de les referències de
llibres de comptabilitat, dels quals hem testimoniat multitud d'exemples en la nostra recerca,
no només entre els mercaders o els funcionaris de la Tresoreria, sinó també entre tots els
estaments socials. Els llibres, quaderns i documents que oferim després de la descripció del
Breviari en són una bona mostra. Guillem Satrilla és, pel que sembla, comprador i
subministrador de la Casa reial.

Breviarium (Litúrgica) amb textos tant en llatí com en català.
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1415, març, 13

Inventari dels llibres relictea per Guillem Satrilla, mercader, ciutadà de Barcelona.

AHCB. Arxiu notarial, 1.4, s.n., fols. 5r-5v.

ítem, trobam en la dita Cambra major on lo dit deffunt acustumava de jaure, en"
l'alberch de Barchinona, una caxa gran de fust d'àlber ab son pany e clau e sobrapany e clau,
dins la qual trobem les robes o béns següents:

1. <Primo >, trobam un Bravian gran, noub, ab cubería de posts vermelles, scrit en
pregamins. Lo qual comensa en la primera carta: "ecce dies veniunt". E feneix la darrera
rúbrica: "la ffesta de Sanct Andreu ha vuytaves de if.Sv. .III. liçons, et cetera", ab tancadors
e gaffets de argent daurats, ab parxa de çeda vermella e verda.

abril, 3

ítem, trobam en lo scriptori del dit alberch, lo qual era prop la entrada, les robes o
béns següents:

Ço és, .VI. libres de paper de forma major, ab cuberta blancha engrutada, los quals
eran de les despeses per ell fetes en lo Regiment que feya en temps que lo Rey en Martí
vivia, axí com comprador0 a majord e procurador seu.

ítem, un altra libra de paper de forma manor, ab cuberta de pergamí, lo qual feya per
lo dit offici e en lo qual havia continuats alguns albarans, los quals feyen les personas als
quals lo dit deffunt pagava algunes quantitats.

ítem, dos6 libres de paper de forma manor, ab cuberta de pergamí, los quals feyen
per lo dit offici, e en los quals havia continuats alguns albarans semblants als propdits.

ítem, trobi .XIIII. libres de paper de forma larga, coberts de pergamí, en los quals
havia despeses fetes per lo dit deffunt en lo Regiment del dit comprador.

201
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ítem, .XXII. libres de paper, entre grans e pochs, ab cubertes de pergamí faents per
les Naus que lo dit deffunt havia e per algunes mercadaries e nòlits e acondaments fets per
la dita Nau, e per algunes despeses fetes per aquella e per algunes compres de deu e deig.
Los quals ja apar que sien posats e finits, e açò per la companyia de les dites naves qui sónf

ja aclarides, finides e diffíses gran temps ha.
ítem, alguns coerns de seduïes de paper faents per lo dit offici de comprador del

Senyor Rey.
ítem, algunes altres cèdules de paper de comptes de deu e deig de poch proffit.

" en ... Barchinona interlineat.- b nou interlineat.-c comprador interlineat.-d segueix cancel·lat do.-e dos
interlineat, damunt d' un altra cancel·lat.-s són interlineat, damunt d' és cancel·lat.

202.



62 inventari Guillem de Busquets

En el regest hem recollit que es tracta d'un «inventari i valoració dels llibres relictes
per Guillem de Busquets» perquè, en aquest inventari de béns, no només es recullen els
objectes que es trobaren en morir el difunt Busquets, sinó també el seu valor econòmic (el
llibre més car, per exemple, és la Bíblia de la nota 1: gairebé ï 4 lliures). La raó rau, pensem,
en un plet que mantingueren els seus fills, legítims i naturals, per la partició dels béns, ja que
Busquets va morir intestat. A l'inici dels document original s'anotà el següent: «summa
arbitralis lata súper divisionis facienda ínter filios legítimos et naturalis venerabili Guillelmi
de Busquets, quondam, civis Barchinone, de hereditate et bonis ipsius Guillelmi». Els tres fills
que coneixem, dos nois i una noia, aconseguiren una resolució d'un grup d'àrbitres (això
explica l'encapçalament de la transcripció que oferim: «dictam e adjudicara»), per la qual un
d'ells, el canonge Ponç de Busquets, esdevenia el propietari del lot de 10 còdexs que
presentem.

1 Aquesta Biblia i els llibres que segueixen passaren a ésser propietat del canonge
Ponç de Busquets, com hem dit.

2 Llibre de Meditationes atribuïdes a Jesucrist.
3 Anselmus Cantuariensis, Orationes.
4 Els repertoris consultats coincideixen en assenyalar que aquest títol és en realitat un

autor, Albertanus Brixiensis.
5 Johannes Armengol, episcopus Barchinonensis, Epístola missa domino Benedicto.
6 Bernardus Claraevallensis (Ps.), Meditationes.
7 És una mena de col·lecció de textos exemplars i moralitzadors sobre Vides de sants

(a semblança del Flores sanctorum).
8 Els Dicta philosophorum constitueixen un cas típic d'obra anònima.
9 Ramon de Penyafort, Summa de casibus.
10 Augustinus, Orationes.
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1416,juny, 17

Inventari i valoració dels llibres relictes per Guillem de Busquets, ciutadà de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, plec n° 20, fol. lOv.

Dictam e adjudicam al dit mossèn Ponç <de Busquets, canonge >, els béns mobles
per nosaltres extimats, los què's saguexen:

1. < Primo >, .1. libreen pergamins appellat Bíblia . . .XIII. lliures, .XV. sous.
2. ítem, altre libre en pergamins appellat Meditacions de Jhesuchrist

IIII. lliures, .VIII. sous.
3. ítem, altre libre en pergamins appellat Oracions de sent Ençelm . .XVI. sous.
4. ítem, .1. libre en paper appellat Albertanus II. lliures, .XV. sous.
5. ítem, .1. libre en pergamins appellat Epístola que feu lo bisbe Ennengol . . . .

II. lliures, .IIII. sous.
6. ítem, .1. libre de pregamí appellat Meditacions de sent Bernat

I. lliura, .11. sous.
7. ítem, .1. libre en paper en lo qual havia diverses vides de sants . , . .XV. sous.
8. ítem, .1. libre de paper appellat Dicta philosofomm, en latí I. lliura.
9. ítem, .1. libre en pergamí appellat Suma de mestre R<amon> de Penafon . .

XVI. sous, .VI.
10. ítem, .1. libre de pergamí appellat Oracions de sent Agustí J. lliura, .II. sous.



63 Inventari Pere Cerdà

Missale volivum (Litúrgica).
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1416, desembre, 28

Inventari dels llibres relictesper Pere Cerdà, prevere beneficiat de l'església de Santa Maria
del Mar de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Liber contractorum faciendum pro mannessoría domini Petrí Cerdani,
quondam, presbiteri..., 30 desembre 1416-17 juny 1418, vol. 364, fols. 20v-21r, 26r, 30r-30v.

Primo, atrobam en la secrestia de la sglesia parroquial de madona santa Maria de la
Mar de Barchinona, dels béns del dit deffunt, una caxa de àlber grossa, ab son pany e clau,
en la qual trobam les coses següents:

1. < Primo>, .P. cuberta de Breviari, obrada d'aur e de seda, de diverses colors,
on ha diverses letres de /a/ he de /m/.

2. ítem, .1. Missal ab posts de fust, ab .II. tancadors d'argent, votiu, ab sa cuberta
de drap de li, ab diversos obratges de seda. Lo qual comença après lo Comter* en la if.2ir.
primera pàgina, en la letra negra: "a te domine lavavi". E feneix la dita pàgina: "fieri
incipi". E la derrera pàgina comencé: "faciemb". E feneix: "per Dominum nostrum".

Primo, trobam dels béns del dit deffunt .1. alberch situat en la Ciutat de Barchinona0,
al sòl del carrer dels Banys Vells, devant Senta Maria de la Mar, dins lo qual trobam les
coses següents:

En la cambra sobre carrera:

desembre, 29

ítem, .1. coffre enguixat e enlaunat, sens clau, ab pany e sobrepany, de pocha valor,
en lo qual havie diverses scriptures de libres e de cartes ab d'altres frasques:
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3 Alexander de Villadei, Doctrínale.
4 Evrardus Bethuniensis, Graecismus.
5 Breviarium (Litúrgica).
6 Dominicale (Litúrgica).
1 Sanctorale (Litúrgica).
8 Psalterium (Litúrgica).
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3. Item, .1. Doctríwlet descuerna!, ab posts de fust.
4. Item, .1. libre apellat Ebreart, scrit en pergamins, de pocha valor.

ítem, en la cambra sobirana sobre carrera, en la qual dormie lo discret en Salvador
Minguet, prevere, trobam de la roba del dit deffunt segons se segueix:

5. ítem, .1. Breviari scrit en pergamins, ab posts empremtaries ab .1. tanquador de
lautó. Qui comencé en la primera pàgina en la letra negra: "in diebus sabatinis". E feneix
la dita pàgina: "Deus". En la derrera pàgina feneix: "gradamur per".

6. ítem, .1. libre de pergamins apellat Dominiqua?, ab posts if.BOv. cubertes de cuyr
vert, ab dos gaffets de lautó. E comencé la primera pàgina en letra negra: "notandum est".
E en la fi de la dita pàgina: "lauda". E la fi del dit libre feneix: "de proprietate".

7. ítem, .1. altre libre appellat Santoral, ab posts cubertes de cuyr blanch, scrit en
pergamins, ab dos gaffets de lautó. Qui comencé en la primera pàgina, en la letra negra:
"Deus qui nobis". E feneix dita pàgina: "per ordinem". E la derrera pàgina feneix: "Deus
qui salutis".

8. ítem, altre libre apellat PsaJtiri scrit en pergamins, ab son Cotnter, ab posts
cubertes de cuyr vert, ab .1111. claus en quiscuna post, ab dos gaffets. E comencé en la
primera pàgina, après del Conner, ab nota de cant: "venite et exultemus". E feneix la dita
pàgina: "omnis Déos". E feneix lo dit Psaltiri en la derrera pàgina: "in domo Domini".

* segueix cancel·lat e lo. E comencé.- b segueix cancel·lat delura.- c segueix cancel·lat en lo carrer.- d

segueix cancel·lat qu < e >.
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64 Encant Alfons Pedrol

Hores de la verge Maria.
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1417, gener, 25

Encant dels llibres relictes per Alfons Pedrol, ciutadà de Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 344, s.n., fol. 3r.

1. ítem, un libret scrit qui comença en la primera pàgina: "incipiunt Hore beate
Marie", de tinta vermella. E feneix: "cicio illi autem" en la derrera pàgina.

206



65 Inventari Domènec Ponç

1 Constitutiones ecdesiae Valentiae. Alguns llibres d'aquest inventari, com és el cas
d'aquest quadern, no han estat identificats en la subhasta.

2 Decretales (C.I. Can) glossades. És un dels tres llibres que comprà a la subhasta el
llibreter Guillem Sacoma (66, 24).

3 Flores sanctorum.
4 Els repertoris consultats identifiquen l'«Hugonis cardinalis» amb Hugo de Sancto

Caro, però, malauradament, no recullen cap obra amb el títol De vestimentis sacerdotalibus.
Aquest volum miscel·lani l'adquirí misser Francesc Desplà (66, 13).
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de

1417, agost, 18

Inventari dels llibres relíeles per Domènec Ponç, canonge i ardiaca major de la Seu
Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 345, plec n° 4, fols.2r,3r-5r.
Ed.parc. MADURELL: Encuadernadores y libreros..., p. 323.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 40. •
Ed.parc. MADURELL: Re gesta Biblias..., n° 19.

/f.2r. Primo, .1. coffre enlaunat e encuyrat ab sa clau, de aquells tres qui en vida del
dit deffunt havien mesos en la Sacristia de la Seu, e los quals me tregueren e tornaren en la
casa del dit deffunt feta la sepultura, ona eren les cosas següents:

1. < Primo >, .1. coern scrit en pergamins, transfix baix ab un cordó de fil blanch
e blau, ab un poc de serà, la qual paria que fos segell, e segons la rúbrica del dit coern són
Constitucions de la Esgléya de Valencie.

ítem, .1. altre coffre semblants dels propdits e dels dits tres on erenb los libres
següents:

2. Primo, .1. libre ab posts cuberías de cuyr vert, ab .1111. gaffets, appellat Decretals,
scritas en pergamins, en dos colondells, test e glosa antigua, e en la primera fulla molt rasas.
E comencé lo test: "Gregorius episcopus". E en la glosa0: "in huius libri principio". E finidas
les Decretals ha alguna addició qui comencé: "cum in multis iuris articulis". E són ne stades
talladas .ira. fullas.

3. Item, .1. altre libre ab posts cuberías de cuyr groch, squinçadas, sens gaffets, scrit
en pergamins, a dos colondells, appellat Fflores sanctorum.

4. Iiem, .1. libre ab cuberías engruladas, cuberías de cuyr vert, scrit en paper de
diversas mans, qui és inlilulal en lo començamenl De latría et religione. E comencé: "primo
inter partes iusticie aposlolis". Aprés se prosegueix .1. traclat, la rúbrica del quald es de la
tenor següent: "Incipit Tractatus domini Hugonis cardinaUs de vestimentis sacerdotalibus".

20=



65 Inventari Domènec Ponç

5 Raymundus de Salgiis, Casus breves in Decretales (C.I.Can). És la segona
adquisició de Ramon Maragall, frare del monestir de Poblet (66, 2).

6 Guido de Colummna, Historia destructions Troiae. En la seva única adquisició a
la subhasta, el ciutadà Ferrer de Gualbes en va pagar poc més d'una lliura (66, 4). Tenim
notícia de l'inventari de llibres d'en Ferrer de Gualbes, elaborat només sis anys més tard que
el de Domènec Ponç, on hem identificat aquesta compra (doc. 89, 14). Per aquesta darrera
dada sabem que aquest llibre era escrit en llengua llatina, malgrat que la descripció en català
del títol en tots els documents faci pensar el contrari.

7 Dinus de Mugello, De regulis iuris, amb glossa. Misser Pere Malet, personatge
documentat en més d'una subhasta -vegeu l'índex onomàstic-, el va comprar per un preu
mòdic (66, 22).

8 Volum miscel·lani, la primera obra del qual és del jurista Johannes de Blanosco. És
adquirit per misser Francesc Desplà (66, 20).

9 Sextus (C.I. Can). Ara és el llibreter Guillem Sacoma qui va pagar set sous per
aquest còdex (66, 18).

10 Psalterium (Biblia).
11 Missale votivum. Fou venut a Francesc Desplà per 30 florins (66, 27) i una nota

al marge esquerre afegeix que «fir[mavit] apocam de .XVI. solidos et .VI. denarios»...
12 Aquest llibre «petit ... de forma de Diornal», conté diverses obres, entre les quals

hi ha anotades la Summa de sant Ramon de Penyafort i un tractat De articulis fidei (Thomas
de Aquino és autor d'una obra homònima: vegeu, a més, la nota n° 32); el prevere Bartomeu
Ponç va comprar-lo a l'encant públic (66, 9).

13 Missale (Litúrgica). Es tracta del que va comprar Francesc Desplà (66, 15). A la
subhasta també hem recollit un altre Missal vell, però el notari va cancel·lar aquest esment
amb una línia ondulada (66, 8) i no hi anotà preu ni comprador, per la qual cosa creiem que
es tracta d'un error.

14 Aquesta Summa de vocabulis Bibliae de Guillelmus Brito, escrita «ab letra confusa»,
l'adquirí el llibreter Guillem Sacoma (66, 19).

15 Coneixem l'obra d'almenys tres autors amb un títol homònim (Tabula iuris). En
Francesc Desplà en va pagar poc més de dues lliures (66, 21).

16 Efectivament, Nicolaus de Gorran és autor d'unes Distinctiones extractae de postilla
super Episíolis.

17 Aegidius de Fuscarariis és autor d'un Ordo iudiciarius. El peller i venedor de llibres
Arnau de Molins l'adquirí a la subhasta pública per poc més de 8 sous (66, 6). Curiosament,
Fuscarariis també és autor d'una Tabula iuris per alphabeíum (i candidat a 1'autoría de
l'esment de la nota n° 15).

18 Breviarium (Litúrgica) per a ús de la diòcesi de Lleida. En la seva primera compra,
fra Ramon Maragall, del monestir de Poblet, adquirí aquest Breviarium per poc més de 3
lliures (66, 1).

19 Dominicale o Sanctorale (Litúrgica).
20 La seva venda al prevere Joan Lorenç és enregistrada a l'encant (66, 17).
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5. ítem, .1. altre libre ab cuberías de pergamí, scrit en paper, a dos colondells. E
comencé la rúbrica: "Incipiunt Casus breves magistri Ramondi de Sergis, doctoris
decretorum, Súper Decretales. E lo negre comencé: "de omnipotentis Patris".

6. ítem, .1. libre abe posts cuberías de cuyr vert, ab dos lencadors, seriï en paper,
appellal Ystòrias Troyanas.

7. ítem, .1. libre ab posts cuberías de cuyr groch, scrit en pergamins, a dos
colondells, apellat D i nus, De regulis inris, glosat.

8. if.3v. ítem, un altre libre ab posts cuberías d'albaldina, sens tencadors, scrit en
pergamins, a dos colondells. E segons una laula scrila en lo començament és compilal de
diversas obras. E en lo principi és Apparatus domini lohanis de Blanosco.

9. Hem, .1. libre sens posis, scril en pergaminsf, appellal segons la rúbrica Sextus
líber Decretalium, sens glosas.

10. Ilem, .1. libre gran, scrit en pergamins, e es lo Psaltiri. E en lo començament és
lo Compter, ab posts cuberías de cuyr vermell empremtal e ab dos gaffels.

11. Ilem, .1. Missal votin scril en pergamins, ab posls cuberías de cuyr vermell
empremlal, ab dos lancadors de argent, ab sengles parxes de seda vert ab cubería de li.

12. Ilem, .1. libre8 pelit de pergamí on ha diversas obras, ço és Summa fratris
Raymundi de Penafort; Item Tracta tus de articulis fídey e alguns altres tractats. E és de
forma de Diornal.

13. ítem, .1. Missal molt antich e vell, scrit en pergamins, ab posts cuberías de
albaldina pelrasa.

14. ítem, .1. allre libre scrit en pergamins, a dos colondells, scrit ab letra confusa,
appellat Brito Super vocabulis Biblie, ab posts cuberías de vert, ab .1. tancador de lauló.

15. if.4r. Ilem, .1. libre scril en pergamins, a dos colondells, ab posls ab cuyr be
pelras, inlilulal Tabula inris. E comencé: "quoniam ul palel .XIIa.q.II.".

16. Ilem, .1. libre scril en pergamins, ab posts sens cuberías, ab .IIIF. lencadors,
inlilulal Distinctiones ffratris Nicholay de Goriaria.

17. Ilem, .1. libre scril en pergamins, a dos colondells, ab cuberías de pergamí,
inlilulal Ordo iudiciarius domini Egidi decretorum doctoris.

18. Ilem, .1. Breviari scril en pergamins, vell e malmenal, sens cuberías, segons lo
cors de Leyda.

19. Ilem, .1. allre libre scril en pergamins, ab posls cuberías de cuyr vert, apellal
Dominical o Sentoral, abrevyal.

20. ítem, .1. libre scrit en paper, ab cuberías de pergamí, inlilulal Alphabetum
dictionum.



65 inventari Domènec Ponç

21 Thomas de Aquino, Compendium theologiae. Amb la intervenció del corredor de
llibres Guillem Sacoma fou venut en subhasta pública, tot i que en desconeixem el comprador
(66, 28).

22'24 Aquests dos llibres de Sermones dominicales et sanctorales semblen correspondre
als dos que va adquirir en Francesc Desplà a la subhasta (66, 7 i 16).

23 Correntment, els inventaris recullen el nom de Martiniana per referir-se a la
Chronica summorum pontificum (= Crònica Martiniana) de Martinus de Tropau (o Martinus
Polonus). Però alguns catàlegs també recullen d'aquest autor una Margarita decreti seu
Martiniana i no pas sobre Decretales com és l'esment que comentem. A l'encant l'adquirí
també Desplà (66, 14).

25 Sota el curiós títol d'Oculus copiosas s'amaga l'obra Oculus seu elucidarius Summae
Hostiensis de Berengarius Fredoli Biterrensis, i no és sinó un repertori sobre la Summa
d'Henricus de Segusia (=Hostiensis), ambdós, textos del C.I, Canonici. De Berengarius
Biterrensis tenim un nou text en la nota n° 30. A més, se'ns informa que aquest còdex «se dix
que ere de mossèn Berenguer Delesquarra, nebot [de Domènec Ponç]», raó que explica que
no s'hagi incorporat a la subhasta pública juntament amb la resta de volums.

26 Thomas Hibernicus, Manipulusflorum. Juntament amb el registre n° 28 fou adquirit
per Gabriel Canyelles, notari encarregat de la realització d'aquests dos instruments originals
(inventari i encant): 66, 29.

27 Bíblia. Francesc Sasala, Doctor en lleis, la va comprar per 47 florins, és a dir, unes
30 lliures i mitja (66, 26).

28 El títol anotat en la seva adquisició en subhasta pel notari Gabriel Canyelles (66,
30), és més ajustat al de l'original -la Summa collationum de Johannes Gallensis-, que no pas
aquest de l'inventari. Vegeu a més el que hem dit en la nota n° 26.

29 Jacobus de Cessolis, Ludus scacorum seu De moribus hominum et officiis nobilium.
En Francesc Desplà, novament, l'adquireix a l'encant (66, 11).

30 Berengarius Fredoli Biterrensis, Inventarium seu Repertorium Speculi [iudiciali de
Guillelmus Durandi]. Vegeu a més la nota n° 25. La seva venda a Desplà és enregistrada a
l'encant (66, 25).

31 L'italià Petras de Vineis és un teòric de Yars dictandi, autor d'uns Dictamina i
d'unes Epistolae d'àmplia difusió a Catalunya, no només entre els notaris (els principals
possessors d'aquests textos), sinó també entre els diferents col·lectius alfabetitzats. Sembla que
hi ha, a més, altres tractats no descrits a l'instrument original. És novament Desplà qui va
comprar-lo a l'encant dels llibres relictes (66, 12).

32 Thomas de Aquino, De articulis fidel. Desplà torna a ésser-ne el comprador (66,5).
33 Llibre d'Evangelis. És la segona compra del prevere Bartomeu Ponç a l'encant

(66,10).
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21. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, a dos colondells, ab posts cuberías de cuyr
vermell ras, ab un tencador. E és de diverses obres, ço és Compendium Teològic editumper
sanctum Tíiomae de Equino.

22. Item, .1. libre scrit en pergamins, a dos colondells, ab posts cuberías de cuyr
vermell empremtat, e són Sermons dominicals e sentarais.

Item, <a un> coffre semblant dels demunt dits on eren les cosas següents:

23. Primo, .1. libre scrit en pergamins, a dos colondels, ab posts cuberías de aluda
vert, apellat Martiniana super Decretalibus.

24. ítem, .1. libre scrit en paper, ab cuberías engaitadas11 de aluda vermell, ab ,1111.
tencadors, appellat Sermons dominicals.

25. Item, .1. libre scrit en pergamins, a dos colondels, ab cuberías de aluda blancha
engrutadas, apellal' Oculus copiosus, lo qual se dix que ere de mossèn Berenguer
Delesquarra, nebol del dit deffunt.

26. Ilem, .1. libre seriï en pergamins, ab posis cuberías de cuyr veri, ab dos
lancadors, apellal Manipulus florarum.

27. if.Sr. Ilem, .1. libre seriï en pergamins, a dos colondells, ab posls cuberías de cuyr
vermellk, ab .1111. lancadors, appellal Biblia.

28. Ilem, .1. libre scril en pregamins, a dos colondells, ab posls descuberlas, ab un
tancador, appellal Summa collect!onum.

29. Ilem, .1. libre scril en paper, ab cuberías de cuyr vermell engalladas, ab .1111.
tencadors1, hon ha diversos traclals e es inlilulal Liber super ludo squacorum.

30. Ilem, .1. libre scril en pregamins, a dos colondells, ab cuberías de cuyr vermell
engrula[la]l, ab .V. lencadors, apellal1" Repertorium domini Berengarii Vitarensis super
Speculo iudiciali.

31. Ilem, .1. libre scril en pergamí, ab cuberías de pergamí", on ha diverses obras e
ha hi un iroç del Petrus de Vineis.

32. Ilem, .1. libre scril en paper, ab cuberías de cuyr vermell engalladas, ab .III.
tancadors0. E comencé la rúbrica: "Incipil Tractatus seu declarado fidey catholice". E lo
negre: "primum capilulum, et celera".

33. Ilem, dos quoerns de paper on hap Evangelis9 de sent Matheu.
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* on eren interlineat.-b segueix cancel·lat les coses següents.-c segueix cancel·lat item.-d segueix cancel·lat
deinost comencé.- c segueix cancel·lat cuberías de.- f segueix cancel·lat a do.- g segueix afegit al mot libre i
cancel·lat tal, amb signe d'abreviatura superflu.-h engrilladas interlineat.-' apellat interlineat.- k segueix cancel·lat
empremlat.-' segueix cancel·lat appellat segons lo títol.-m apellat interlineat.- ° segueix cancel·lat appellat.- ° segueix
cancel·lat appellat Tra.- p segueix cancel·lat exposicions.- q segueix cancel·lat [...] primer.

2-10



66 Encant Domènec Ponç

1 Vegeu 65, 18. A més d'aquest volum, fra Ramon Maragall adquirí el de l'esment
següent.

2 Vegeu 65, 5.
3 Vegeu 65, 30. Inicialment aquest era l'esment n° 25, però fou anul·lat amb una línia

ondulada pel notari (raó per la qual no es va anotar cap preu ni comprador).
4 Vegeu 65, 6.
5 Vegeu 65, 32. Misser Francesc Desplà va comprar un bon nombre de còdexs de la

llibreria de Ponç; a més d'aquest, adquirí els dels esments n05 7,11-16,20-21,23,25,27
d'aquesta subhasta.

6 Vegeu 65, 17.
7 Vegeu 65, 22.
8 Aquest esment librari és cancel·lat amb una línia ondulada a l'original, i creiem que

és el mateix registre de la nota n° 15 d'aquest encant.
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1417, agost, 19

Encant públic dels llibres relictes per Domènec Ponç, canonge i ardiaca major de la Seu de
Barcelona.

ACB.Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 345, plec n° 4, fols. 27v-30v,31v.
Ed.parc. MADURELL: Encuadernadores y libreros...,pp. 322-323.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 41.
Ed.parc. MADURELL: Regesta Biblias..., n° 19.

agost, 26

1. < Primo >, .1. Breviari scrit en pergamins, vell, sens cubertas, segons lo cors de
Leyda, a frare Ramon Maragall del monestir de Poblet III. lliures, .XVII. sous.

2. Item8, .1. libre scrit en paper, ab cubertas engrutadas cubertas de cuyr vert, apellat
Casus decretalium magistri Raymundi, al dit frare Ramon Maragall VII. sous.

3. ítem, altre libreb scrit en pergamins, a dos colondells, ab cubertas engrutadas de
cuyr vermell, apellat Reportorium super Speculo Judicial!.

setembre, 1

4. ítem, .1. libre scrit en paper, ab cubertas de fust cubertas de aluda vert, apellat
Ystòrias troyanas, an mossèn Fferrer de Gualbes I. lliura, .V. sous.

5. ítem, .1. libre gros, scrit en paper, cubert de cuyr vermell engrutat, e segons la
rúbrica0: "Incipit Tractatus fldei catholice". E lo negre: "primum capitulumd", an micer
Ffrancesch dez Pla II. lliures, .XV. sous, .VII.

6. if.28v. ítem, .1. libre ab cubertas de pergamí, scrit en pergamí, a dos colondells,
intitulat Ordo iudiciarius per dominum Egidium et cetera, an Molins. VIIII. sous, .1. diner.

7. ítem, .1. libre ab les cubertas6 engrutadas, cubertas de vermell, intitulat Sermons
dominicals, a micer Ffrancesch dez Pla XVIII. sous.

8. ítem, .1. Missa? antich, de oracions, scrit en pergamins a dos colondells, ab
alscuns Evangelis, an [...].



66 Encant Domènec Ponç

Vegeu 65, 12. Bartomeu Ponç, prevere, adquirí a més el còdex de l'anotació
següent.

10 Vegeu 65, 33.
11 Vegeu 65, 29.
12 Vegeu 65, 31.
13 Vegeu 65, 4.
14 Vegeu 65, 23.
15 Vegeu 65, 13. Vegeu a més el que diem en la identificació de la nota n° 8 d'aquest

instrument.
16 Vegeu 65, 22.
17 Vegeu 65, 20.
18 Vegeu 65, 9. A més d'aquest ms., en Guillem Sacoma va adquirir els de les notes

n05 19 i 24, i va actuar com a corredor dels llibres de les notes nos 28-30 d'aquest mateix
instrument.

19 Vegeu 65, 14.
20 Vegeu 65, 8.
21 Vegeu 65, 15.
22 Vegeu 65, 7.
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9. ítem, .1. libret petit, ab una cuberta petita de li, intitulat Summa magistri Raymundi
de Penafort e altres tracta<t>s, an forma de Diornal, an Barthomeu Ponç

I. lliura, .XIII. sous, .1111.
10. ítem, dos quoerns de paper ab diverses8 Evangelis*1, an Barthomeu Ponç,

prevere V. sous.
11. ítem, .1. libre scrit en paper, ab cubertas' engrutadas de cuyr vermell, intitulat

Liber super ludo sea-quorum, a micer Ffrancesch dez Pla I. lliura, .XIII. sous.
12. Item, altre libre scrit en pergamins, ab cubertas de pergamí, on ha diverses

tracta<t>s e .1. troç del Pet rus de Vi neis, a micer Francesch dez Pía
I. lliura, .IIII. sous.

13. if.29r. ítem, altre libre scrit en paper, ab posts engrutades cubertas de cuyr vert,
intitulat De latría et religione, ab molts altres tracta<t>s, a micer Ffranéese dez Pía . .

I. lliura, .11. sous.
14. Item, altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertas de cuyri vert, apellat

Martiniana, a micer Ffrancesch dez Pla I. lliura, .11. sous.
15. ítem, altre libre scrit en pregamins, ab posts cubertas de cuyr vert squinçat, ab

.II. tancadors, apellat Missal vell, a micer Ffrancesch dez Pla XI. sous.
16. ítem, altre libret scrit en pergamins apellat Sermons dominicals e sentorals, an

micer Ffrancesch dez Pla I. lliura, .III. sous.
17. ítem, altre libre scrit en paper, ab cubertas de pergamí, appellat Alpliabetum

dictionum, an Johan Lorenç, prevere XII. sous, .VI.
78. ítem, altre libre sens cubertas, scrit en pergamí a dos colondells, apellat Sextus

líber decretalium, sens glosas, a G<uillem> ça Coma VII. sous, .1.
19. ítem, .1. altre libre scrit en pergamins, ab posts cubertas de cuyr vert, apellat

Brito súper capitulis Biblie, an G<uillem> ça Coma I. lliura, .11. sous.
20. ítem, altre libre scrit en pergamins, a dos colondells, ab posts cubertas de cuyr

blanch squinçat, apellat Apparatus domini lohannis de Blanosco, a micer Ffrancesch dez
Pla V. sous, .VI.

setembre, 2

21. Primo, .1. libre scrit en pergamins, a dos colondells, ab posts cubertas de cuyr
pelras, appellat Tabula inris. E comencé: "quoniam utpatet .XIIa.q.II.", a micer Ffrancesch
dez Pla II. lliures, .XV. sous.

22. ítem, altre libre scrit en pergamins, a dos colondells, ab posts cubertas de cuyr
groch, appellat Dinus, De regulis iuris, a mossèn Pere Malet XI. sous.



66 Encant Domènec Ponç

23 Amb l'esment genèric d'Alberta acostumem a identificar Albertanus Brixiensis.
Malauradament, no hem pogut identificar aquest esment en l'inventari, per la qual cosa no
gosem afirmar-ho amb rotunditat.

24 Vegeu 65, 2.
25 Vegeu 65, 30. Abans d'aquesta anotació, sembla que es va voler fer en la nota n°

3, però, per alguna raó que desconeixem, no va reeixir.
26 Vegeu 65, 27.
27 Vegeu 65, 11.
28 Vegeu 65, 21. Aquest llibre i els dos que segueixen (n05 29 i 30), foren venuts pel

corredor de llibres Guillem Sacoma.
29,30 vegeu 65, 26 i 28. Aquests dos còdexs van ser comprar per en Gabriel Canyelles,

notari encarregat de l'elaboració dels documents relacionats amb la marmessoria del difunt
Domènec Ponç.
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23. ítem, altre libre scrit en pergamins, a dos colondells, ab cuberías engrilladas,
apellat Alberta, a micer Ffrancesch dez Pla - III. lliures, .VI. sous.

24. ítem, altre libre scrit en pregamins, a dos colondells, ab posts cubertes de cuyr
verí ab .1111. gaffets, apellat Decretals, tesi e glosa antigak, an Guillem ça Coma

I. lliura, .X. sous.
25. if.30r. ítem, altre libre seriï en pergamins, a dos colondells, ab cuberías de cuyr

vermell engrulal, appellal Reporto rium domini Berengari Viterensis, súper Speculo iudiciali,
a micer Ffrancesch dez Pla . .II. lliures, .XV. sous.

oclubre, 16

26. <Item>, ... vendidisse honorabili Ffrancisco sa Sala, legum doctori, quandam
Bibliam dicte ma< nu > missorie, precio XXXXVII. florenorum.

27. ítem1, ex alia parte dixit se vendidisse mándalo predicto quoddam Missale
votivum, honorabili Ffrancisco de Plano, precio terdecim florenorum.

1418, maig, 24m

28. Primo, un libre appellat Compendi taulagia I. lliura, .XIII. sous.
29. 30. ítem, dos libres, la hun appellat Manipolus flonun, seriï en pergamins, e

l'allre appellat Summa de collaciones", an Gabriel Canyelles, nolari
V. lliures, .XV. sous, .VI.

" segueix cancel·lat uns.-b aquest esment libran és cancel·lat a l'original amb una línia ondulada i per això
no s'anotà cap preu ni comprador.- c segueix cancel·lat diu.- d segueix cancel·lat liber in quo sunt multa bona.-c

cuberías interlineat, damunt de posts cancel·lat.- s aquest esment librari és cancel·lat a l'original amb una línia
ondulada i per això no s'anotà cap preu ni comprador.- 8 diverses interlineat.- h segueix cancel·lat secundum
Matheum.-' cuberías interlineat, damunt de posts cancel·lat.- k segueix cancel·lat an G<uillem> ça Coma, micer
Ffran<ces>ch dez Pla.- ' nota marginal esquerra: fir<mavit> apocam de .XVI. solidos et .VI. denarios.- "
''anotació a l'original és d'aquesta data, però la venda dels còdexs, realitzada pel llibreter i corredor d'orella
Guillem Sacoma, es va realitzar el 25 de novembre de 1417.-" segueix cancel·lat al senyer.

2-12



67 Inventari Francesca, vídua d'en Pere Bas

1 Tenim un esment d'una Vida de sant Honorat (292, 16) que comença igual («En
aquell temps...»), però és un indici de poc pes per a afirmar que es tracta de la mateixa obra;
per altra banda, sembla un d'aquells incipit corrents en molts llibres en romanç.

2

3

4 Psalterium (Biblia).
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1417, agost, 28

Inventari dels llibres relictes per Francesca, vídua de Pere Bas, corredor públic de
Barcelona.

ACB. Gabriel Canyelles, Plec d'inventaris i encants, 1410-1419, vol. 345, plec n° 1, fols. 5v-6r.
Ed.parc. MADURELL: Manuscrits..., n° 42.

agost, 30

1. Primo, un libre de paper ab cubertes verdes, ab claus e ab dos guaffets, scrit en
pla". E comença15: "en aquell temps que hom comencer<en> los monastirs hedificar". E
feneix: "reformat en lo internal horn per lo teu Sant Spirit. Amen".

2. ítem, altre libre scrit en paper, ab posts cubertes de vert, ab un tancador. E
comença en la primera pàgina: "lo Senyor Jhesucrist que és Senyor de tots aquells qui bona
vida tenen". E feneix en la da<r>rera pàgina: "axí plàcia a Déu. Deo gracias. Amen".

3. ítem, altre lib ret ab posts cubertes de vert, scrit en pergamins, ab un tancador. E
comença en la primera pàgina ab letra vermella: "de ap-[...]-ate et ca et significacione eius
<sic>". E en la derrera pàgina: "et hec de anathomi sufficiant".

4. ítem, altre libre ab posts sens cubería, scrit en pergamins, appellat Psaltiri. E
comença en la primera pàgina: "Beatus vir". E feneix en la derrera pàgina: "a persequentibus
animam meam", de poca valor.

5. ítem, altre libre ab pots cubertes de vermell e ab dos tanquadors, descorna<t>c,
scrit en pergamins. E comença en la primera pàgina: "Nos don Jayme, por la gràcia de Dios
Rey d'Aragón". E feneix en la derrera pàgina: "constitucions facen públicament ésser
ruindades".

* segueix cancel·lat en 1.- b segueix cancel·lat en la prim<era>.- segueix cancel·lat E comen<ça>.

2/)4



68 Inventari Pere Solà

1 Breviarium (Litúrgica). Bernat Costa, prevere beneficiat de la Seu, va pagar 29
florins ( = 15 lliures i 18 sous, segons l'equivalència monetària feta pel propi notari que elabora
l'instrument) a Antoni Fuster, també beneficiat de la Seu i marmessor testamentari d'en Pere
Solà (69, 1).

2 Guido de Monte Rocherii, Manipulus curatorum et clericorum. L'estudiant en arts
Joan Lor, testimoni de l'inventari (i que viu, a més, a casa d'en Jaume de Vallseca, marmessor
de Solà), n'és el comprador (69, 3). Sembla que aquest volum contenia diversos textos a banda
del Manipulus curatorum..., tant al començament com al final.

3 A la subhasta aquest llibre de Cant, tot i ésser venut, no enregistra el comprador
(69, 4).

4 La vaguetat i poca significació de les transcripcions ofertes no ens han permès
identificar de quin text es tracta. A l'encant fou adquirit per Vicenç Panyella (69, 5).
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1418, abril, 22

Inventari dels llibres relictes per Pere Solà, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona.

ACB. Julià Roure, Plec d'inventarís i encants, 1401-1419, vol. 520 , plec n° 22, fols. 3r, 7v-8v.

Primo, en la cambra hunt lo dit deffunt stava, jahia", en lo alberch de mi, dit Jacme
de Vallsechab, situat prop la sgléya de Sent Just de Barchinona, les coses següents:

1. <Primo>, un libre appellat0 Breviari, scrit en pergamins, ab po<s>ts cubertes
de cuyro vermell cubertes de cuyro blanch, ab .II. tancadors de cedad, ab los caps de argent,
ab .VIIII. giradors de ceda vermells e negres0. Lof qual comensa en lo Compter en letra
negra: "iam prima dies". E fanex la primera pàgina en letra vermella: "sifos adrifex". E fenit
lo dit Compter, comensa lo dit Breviari en letra negra: "notandus est quod omnes hores
diey". E fanex la primera fulla del dit Breviari, "exultet terra iubi". La derrera fulla del dit
Breviari, qui no és acabada de scriura, comensa en letra vermella: "dominica prima". E
fanex en letra negra: "Deo gràcia". E és scrit lo dit Breviari a .II. corondells.

ítem, una caxa gran dins la qual8 staven <los> libresh e cartes e moltes altres
scriptures qui's seguexen:

2. Primo, un libre scrit en' paper, de forma menor, ab cubertes de pell vermella
engrutadas. Lo qual comensa en la primera fulla en letra* negra: "in isto libello sunt .3es.
particule". E fanex lo dit libre en carta qui no és del tot acabada: "explicit Manipulm
curatorum". E ultra lo dit libre, axí abans lo dit libre com derrera, havia1 més scrit qui no
era del libre.

3. Item, un cuern scrit en pergamins, de forma menor, notat de Cant. Lo qual if.Sr.
comensa: "ay senyer Déu, ver payre". E fanex lo dit cuern: "qui utilia". Lo qual cuern és
cubert de pergamins.

4. ítem, un libre scrit en paper, de forma maior, ab cubertes de pell blancha
engrutades. Comensa lo dit libre en letra vermella: "Déus honrat gloriós". E fanex lo dit
libre en letra vermella: "quisquís furatur persona sua maledicatur".



68 Inventari Pere Solà

6 Missale (Litúrgica) que pot relacionar-se amb algun dels dos que enregistra la
subhasta de llibres (69, 8); el bidell de la Seu Joan de Bellmunt, a instàncies dels marmessors
d'en Pere Solà, en va vendre dos: un primer Missale voíivum per un preu de 33 sous a en Pere
Riera, vicari de l'església de Santa Maria del Pi, i un segon Missale, de mida més petita,
també per 33 sous, a un prevere de cognom Milars (el nom s'hauria d'haver consignat en un
espai en blanc de l'original).

7 Un d'aquests dos llibres d'Hores de la verge Maria, el que és escrit en pergamins,
l'identifiquem amb el de la nota 69,6 de la subhasta, adquirit per Pere Guerau, que està a la
Casa de l'Almoina.

8 Tot i estar desenquadernat, en Francesc Duran, prevere beneficiat de la Seu, va
pagar 4 florins (= 2 lliures i 4 sous) per aquest Diurnale (Litúrgica): 69, 2. Hem localitzat
també l'inventari dels llibres relictes per Francesc Duran, del 1431, on figura encara aquest
Diurnale (130, 4).

9 La seva venda és enregistrada a l'encant i fou Arnau de Molins, peller i venedor de
llibres, qui adquirí aquest manuscrit (69, 7).

10 Llibret de Lògica.



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

68

5. ítem, un cuern scrit en paper, de forma menor, ab cubertes de pergamí. Lo qual
comensa: "a onor de Déu e de madona Sancta Maria". E fanex: "del Sant Sepulcre ama
esquera".

6. ítem, un libre appellat Misall, de forma menor, scrit en pergamins, ab po<s>ts
cubertes de pell verda cubertes de drap de li. Lo qual libre comensa en letra vermella enm

la primera fulla: "dum ingreditur sacerdos ad altare". E fanex la dita fulla: "digneris mundare
ut". E fanex lo dit Missal en letra vermella: "et dicatur ter Deus abranci".

7. ítem, dos librets, la un scrit en pergamins e l'altra scrit en paper, de forma petita,
cuberts de pergamins, en" los quals .II. libres són a quascun les Ores de Sancta Maria.

8. ítem, un libre appellat Diurnal, de forma menor, scrit en pergamins, ab po < s > ts
cubertes de pell vermella, ab .II. tancador<s> de ceda, ab los caps d'argent. Lo qual libre
comensa en Compter en letra vermella: "ianuarius habet dies". E fenit lo dit Compter,
comensa: "dominica lex ad tercia". E fanides .III. cartes qui venen après lo dit Compter
comensa lo dit libre en letra vermella: "incipit canticum graduum". E fanex lo dit libre en
letra vermella: "in tercio noc". Lo qual libre és tot descoernat.

9. ítem, un libre de forma menor, scrit en pergamins, ab pots cubertes de cuyro0

blau. Lo qual libre comensa en letra vermella: "Tractatus brevis de articulis". E fanex lo dit
libre, en carta qui no és del tot acabada, en letra vermella: "tribulacione".

10. ítem, uns tractats de Lògica scrits en pergamí, ab pots cubertes de pell verda.
11. ítem, un libret scrit en paper, de forma menor e de pocha vàlua, ab cubertes de

pergamí. Lo qual comensa: "ut ad sapienciam per gramaticam". E fanex en carta qui no és
del tot acabada: "qui scripsit scribal sit semper cum Domino vivat".

12. Item, un libret petit scrit en paper, ab cubertes engrutades cubertes de pell
blancha. Lo qual comensa: "en nom de nostre Senyor Déu Jhesucrist". E fanex: "si ungatur
ventrem laexat".

* segueix cancel·lat les coses següens.- b lacobus de Vallesicca, civis, et Anthonius Fusterii, presbiter
oeneficiatus in ecclesia Sedis Barchinone són els seus niannessors testamentarís.- c appellat Breviari interlineat.- d

ceda ... caps de interlineat.- ' negres interlineat.- f segueix cancel·lat qui.- g segueix cancel·lat trobam los béns
següents.- segueix repetit libres ... scriptures.- ' segueix cancel·lat pergamí.- k segueix cancel·lat vermella.- '
segueix cancel·lat algunes.- m en ... fulla interlineat.- ° en interlineat.- ° segueix cancel·lat ver vert.

2-1 <



69 Encant Pere Solà

1 Vegeu 68, 1.
2 Vegeu 68, 8.
3 Vegeu 68, 2.
4 Vegeu 68, 3.
5 Vegeu 68, 4.
6 Vegeu 68, 7.
7 Vegeu 68, 9.
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1418,juny, 10

Encant públic dels llibres relictes per Pere Solà, prevere beneficiat de la Seu de Barcelona.

ACB. Julià Roure, Plec d'inventaris i encants, 1401-1419, vol. 520 , plec n° 22, fols. 13r, 17r-17v, 20r.

1. Primo, al discret an Bernat Costa, preverá beneficiat en la Seu de Barchinona, .1.
Breviari scrit en pergamins, per preu de vint nou florins qui valen, hales rehebuts lo dit
Anthoni Fuster XV. lliures, .XVIIII. sous.

2. Item, an Ffrancesch Duran, preverá beneficiat en la dita Seu, .1. libre scrit en
pergamins, apellat Diornal, per preu de quatre florins qui valen, ales reebuts lo dit Anthoni
Fuster II. lliures, .1111. sous.

juny, 16

3. ítem, un libre scrit en paper, ab cubertes engrutades cubertes de pell vermella,
appellat Manipulus curatorum. E comensa en la primera fulla: "in isto libro sunt .3es.
particule, et cetera"3, al dit Johan Lorb XVII. sous, .1.

4. ítem, un cuern de Cant scrit en pergamins VIIII. <diners>.

5. ítem, un libre de forma maior, scrit en paper, ab cubertes engrutades cubertes de
cuyro blanch. Lo qual comensa en letra vermella: "Déus honrat gloriós, et cetera", an Vicens
Panyella VIIII. sous.

6. ítem, uns Salms e° Hores scrits en pergamins, vells e de pocha vàlua, an Pere
Guerau, qui stà a la Casa de la Almoyna I. sou, .III.

7. ítem, un libret de forma menor, scrit en pergamins, ab posts cubertes de pell
blava. Lo qual tracta de Miracles. Qui comensa en letra vermella: "Trac<a>tus brevis de
articulis, et cetera", al dit Arnau de Molins XI. sous.



69 Encant Pere Solà

Vegeu 68, 6.
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1419, maig, 2

8. <Item> ... lohannes de Pulcromonte, civis Barchinone badellus ecclesie Sedis
Barchinone ... se vendidisse de volúntate ac mandato dictorum manumissorum de bonis dicte
manumissorie, discreto Petro Riera, vicario ecclesie Beate Marie de Pinu dicte civitatis,
unum Missalet votivum, precio trigintad trium solidorum monete Barchinone de terno.

ítem, quoddam aliud Missalet discreto [...]" Milars, presbítero Barchinone, precio
aliorum triginta trium solidorum dicte monete.

Quequidem precia fuerunt soluta dicto discreto Anthonio Fusterii, manumissori, ut
idem Anthonius Fusterii dixit et retulit de dictis duobus Missalets.

" segueix cancel·lat an Jo<han>.- b lohannis Lor, studentis in artibus comorantis cum dicto honorabili
lacobo de Vallesicca és un dels testimonis de l'encant.-c e Hores interlineat.-d triginta trium interlineat, damunt de
quadraginta quatuor cancel·lat.-' segueix un espai en blanc a I'original per a una paraula.
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