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El treball melodic i conscienciOs de Frederick John Norton sobre la
impremta a la peninsula Ibcrica durant els vint primers ant's del segle
xvi, cs un mirall i un estimul per a qui es troba en contacte constant
amb foes antics bibliotecaris.

Per aixo cs un honor poder prendre part en aquest col•loqui dedicat
a la memoria d'aquest insigne bibliograf.

Mr. Norton era conscient que el seu treball es desenvolupava en un
terrenv en el qual quasi mai no es fa una tasca definitiva. Ho manifes-
ten clarament el gran nombre d'edicions de I'existcncia de Ies quals no
podcm dubtar, pet-6 que ens han arribat unicament a traves d'una no-
ticia molt sovint breu o per rnitja d'un unic o duns pocs exemplars, so-
vint en col-leccions privades o en petites biblioteques.t Amb tot, I'expe-
ricncia ens ensenva que les grans biblioteques tambc ens poden donar
sorpreses en aquest sentit, i fins i tot se'n poden esperar d'aquelles que
Mr. Norton havia visitat i investigat personalment.

La Biblioteca do la Universitat de Barcelona cs una mostra del que
acabcm d'esmentar. Norton l'havia visitada diverses vegades i en co-
neixia els tons i els catalogs i, no obstant aixo, darrerament hi ha apa-
regut algun nou testimoni de la impremta de casa nostra durant el se-
gle xvi i on de concret, el que presentem nibs endavant, dels sous pri-
mers vint anus.

La historia de la forrnacio i del desenvolupament daquesta bibliote-
ca ens ajudara a comprendre com cs que aixo encara es possible.

El nucli fundacional de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona
cs una mica anterior a la restauracio de ]a mateixa Universitat. Fou crea-
da per una RO de 1835, que lormava biblioteques publiques provincials

Aquest treball fou Ilegit en el Primer Culoquio Internacional del Libro antigun Espa-
nol (Madrid , 18-20.XII.1986)

1. NORTON, F. J. Printing ii, Spnioo 1501-1520. Cambridge , 1966, p. 125.
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amb les dels Ions de desamortitzacio dels convents suprimits. Abans de

la Llei de desarmortitzacio, I'Ajuntament de Barcelona s'havia apressat

a salvar el possible dels convents de la ciutat: elements arquitectonics,

llibres i documents.`' Els llibres es reuniren primerament al convent dels

caputxins do Santa Monica, que es trobava on ara hi ha la placa Reial.El

1836 Loren traslladats al monestir de Sant Joan de Jerusalem del carrcr

de la Riera de Sant Joan, desapareguts -monestir i carrer- a conse-

g0encia de I'anornenada « Rcforma interior- del barri antic, que Bona

lloc a la Via Laietana actual. L'esglesia del convent esmentat es trobava

on hi ha I'antic edilici del Banc d'Espanva (actualment Caixa de Cata-

lunva). Al primer pis del monestir de Sant Joan de Jerusalem s'inaugu-

ra Cl dia 2 d'abril de 1840 la Biblioteca Publica de Barcelona que mes

lard seria absorbida per la de la Universitat restaurada.

El 1837 s'havia restaurat la Universitat de Barcelona que Felip V,

despres de la Guerra de Successio, havia suprimit junt amb les de la rec-

ta de Catalunva per crear la de Cervera cI 1717. Una RO de 1838 con-

liava les bibliotequcs publiques, creades el 1835, a les univcrsitats. A

Barcelona ja s'havia format una junta la missio de la qual era respon-

sabilitzar-se de l'organitzacio dels tons provinents dels convents supri-

mits i ter-se carrec del govern de la Biblioteca Publica que, com ja hem

dit, va obrir les porter dabril de 1840.

Les lluites politiques de I'epoca en dificultaren l'organitzacio i li dis-

cutiren el patronat, i no fou fins a l'anv 1847 quc una RO la posy deli-

nitivamcnt sota la tutcla de la Universitat Literaria. El 1871 en fou no-

menat director Maria Aguilo, que l'ou qui el 1880 organitza el trasllat al

nou edifici actual de la placa de la Universitat.

Foren quaranta-cinc anus de trasllats, reordenacions i fets revolucio-

naris que havien comeneat per exiliar els Ilibres de les sever bibliote-

qucs conventuals i que els van acompanvar quasi fins al moment d'ar-

ribar al Iloc on cncara romanen.

Despres van venir uns periodes -certament massa curts- d'organit-

zacio efica4 i racional, i uns altres -aquests si que massa Ilargs- de

deixadesa, incuria i inercia, amb culpabilitat taut de I'Administracio,

quc no proporcionava els mitjans necessaris ni adequats, com dels I'un-

cionaris, molt sovint poc sensibles a la labor que tenien entre mans.

El resultat es quc, als cent cinquanta anus de la restauracio de la Uni-

versitat de Barcelona, i despres de cent cinquanta-un de la desamortit-

zacio dels llibres de les bibliotequcs conventuals, cncara queden a la Bi-

blioteca de la Universitat uns milers de volums que no sols no han estat

mai catalogats, sing que ni se n'ha let l'inventari, molts dell quals pro-

vcncn dels Bons del 1835.

A mitjan segle xix, Barcelona, com altres grans ciutats, era rica en

2. DURAN I SANEERE, A. Barcelona i la seta hislbria. Cart i la cnhura. Barcelona , 1975, p.
559.
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convents, alguns dels quals -coca ja no tan frequent- posseien biblio-
tequcs realment importants, les quals a 1'hora dc I'exclaustracio, Ieia
Ilarg temps que eren ja publiques per desig expres dels benefactors que
havien donat Ions importants per constituir-les. Eren les dels domini-
cans,' dels carmelitans descalcos4 i dels I'ranciscans.^

Villanueva, a les cartes 126-129 del seu viatge a 1'esglcsia de Barce-
lona, dona testimoni d'aiguns dcls sous tresors.'

El ins. 1522 de la Biblioteca de la Universitat do Barcelona es I'es-
borranv de I'inventari dels Ilibres procedents dell convents, redactat
pets comissionats. Hi consta cl detail de la procedencia i del nombrc de
volums recollits de cada on dels convents. En destaca la biblioteca del
convent dels dominicans de Santa Caterina -el convent de Sant Ramon
de Penvafort-, amb 19.673 volums; la dels agustins calcats, amb 15.392;
I'anomenada Biblioteca Mariana, del convent dots Franciscans, amb
13.003, i la del convent de Sant Josep dels carmelitans descalcos, amb
10.624. Junt amb cls que provenien de la resta de convents i col•legis de
Barcelona i d'algun de Dora (cl colitegi dels jesuites do Manresa, els car-
toixans de Montalegre, cis caputxins de Sarria, els carmelitans dels Jo-
sepets de Gracia, els benedictins do Sant Bcnet de Bages i els caputxins
do Manresa -un total de vint-i-vuit convents-), sumen 133.918 volums.
En destaquen la dels dominicans, per la seva quantitat -no exempta
do qualitat-, i la dels carmelitans de Sant Josep, per la seva qualitat.

Aquest cs Cl nuch mes important, diguem-ne fundacional, de la Bi-
blioteca de la Universitat. Al llarg dels ant's se li han anal sumant nous
Ions, provinents de compra o donacio. Per exemple, un lot de cinquanta
manuscrits, cis mes antics del Ions, procedents de Girona, probablernent
tie la seva catedral, que cl Sr. Aguilo compra a un drapaire de Barcelo-
na, que cis anava a transformar en pasta de paper. Allies volurns del
Ions antic porten un segell de gorna amb la inscripcio aregalado por el
Gobicrno», que ha let diverses donacions importants a la biblioteca,
com, per exemple, part cie la biblioteca dels dues d'Osuna i un lot con-
siderable de gravats duplicats de la Biblioteca Nacional.

Un altre factor important de la historia de la biblioteca -i aquesta
vegada amb un saldo altament negatiu- es 1'estat deficient de conser-
vacio dels Ions actuals i la perdua irreparable de moltissims exemplars
que, per causa del mal cstat, foren simplement alienats o llencats com
a paper veil els anvs trenta, en fer una reordenacio i modcrnitzacio de
les instal-lacions.

Els comissionats que, despres dell Pets de 1835, sense esperar el des-
plegament de la legislacio, havien treballat amb afanv per salvar el mcs

3. B,aRRAOUrrR , C. La.s casas de religiosos en Catalunva durattte e l pruner tercio
vol. n. Barcelona, 1906, p . 35-38.

del siglo XIX,

4. Id., vol . 1, p. 499 i s.
5. Id., p. 455.
6. VII.I.ANUBVA , J. Viage literarto a las iglesias de Espana , vol. xvii . Madrid, 1851, p. 167 i s.



46 JORI)I I ORR,A I AIIRO

possible de les biblioteques dels convents i aconseguiren reunir-ne la ma-

jor part en cl de Sant Joan de Jerusalem de Barcelona, van topar aviat

amb problemes essencialment de caire economic i tambe amb una di-

versitat d'interessos -com ja hem esmentat- per obtenir la gestio de

la biblioteca que s'havia de formar. Aixo fou la causa que molts llibres

quedessin Ilarg temps amuntegats de qualsevol manera, sense ventila-

cio i subjectes a les variacions climatiques i higrometriques dunes sa-

les desmanegades. Fins que no es van resoldre els problemes relacionats

amb la decisio de qui havia de gestionar la biblioteca i corn calia afron-

tar-ne l'organitzacio i el manteniment, passa massa temps, el sufficient

perque els insectes i la humitat s'apoderessin d'una bona part del tons,

que aixi va arribar en males condicions al nou edifici do la Univcrsitat.7

L'any 1932 es volguc atacar de soca-rel el mal, que havia adquirit pro-

porcions greus. S'instal-la una autoclau per desinfectar i desinsectar tot

el Eons que horn cregue que es podia salvar i s'eliminaren cis volums con-

siderats irrecuperables. De moment no s'ha trobat cap rcferencia escri-

ta que ens permeti concixer 1'abast real d'aqucsta mesura tan drastica.

El Ilibreter barceloni Josep Porter diu que una trentena de camions car-

regats de llibres sortiren de la biblioteca de la Universitat cap al dra-

paire.s A la biblioteca hi han quedat ones dues-centes cinquanta capses

amb portades i alguna altra resta dels volums esmentats.

Aquests darrers temps -a mes de comencar la catalogacio imforma-

titzada del Eons antic no catalogat- s'ha procurat inventariar, al mes

rapidament possible, els milers de volums que al llarg dels anus han ro-

mas arraconats en una barreja d'exemplars possiblement duplicats, els

incomplets o els que es deixaren simplement de banda perque tracta-

ven de materies clue es creien poc interessants o ja suficientment rcpre-

sentades a la biblioteca. De moment se n'han inventariat dotze mil vo-

lums. Preparant la nova -i esperem que del'initiva- campanva d'in-

ventari, en classificar els volums, s'ha trobat alguna sorpresa agrada-

ble. Per exemple, un parell d'incunables,9 algun manuscrit (no molt an-

tic, pero tampoc exempt d'interes1) i diverses cdicions d'obres intcres-

sants o rares.1I

Un dels exemplars recuperats es 1'edici6 incunable del breviari be-

7. SOLDEVILA, F., dir. IM segle de villa catalaua, 1814-1930, vol. 1. Barcelona, 1961 , p. 299.

8. Conversa del Sr. Porter amb l'autor I'agost de 1984.

9. GRECORI IX. Decretales [amb glossa, ed. Franciscus Moneliensis]. Venetiis, Jenson,

1481.
Bret'iarium secundion cousuetudinem ntonachoruot congregatioui, sancti Benedicti de

Valladolid. Montserrat, Luschner, 1500.

10. Causa pia pro puellis Inaritandis . Girona, 1593.

Compendia de la villa del glorioso patriarca Sem Ignacio de Lovola. S. XVlll.

Geschichte der Familie von Beruldingen. 1806. [Dibuixos, fotogralics, documental. Rc-

Iligadura amb ornaments de metal) amb I'escut de la fanulia Beroldingen, amb coro-

na comtal.
I I. Per ex., un volum factici amb diversos plecs amb peces literaries i historiques, impre-

sos durant cls s. xvl-xvn, sobretot it Barcelona.
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nedicti, impres l'anv 1500 al monestir de Montserrat per Joan Luschner.
Es rar que aquesta edicio passes dcsapcrcebuda als ulls dels biblio-

tecaris que, amb competencia, feren les primeres ordenacions dels forts
dc Ies bibliotcques dell convents.'` Es un incunablc certament tarda
-acabat d'imprimir cl 18 d'abril de I500- pero dona fe de la seva ra-
resa cl let quc en aqucll moment no se'n concixia cap exemplar. No lou
fins mcs tard quc Conrad Ernst en descobri un a la Biblitoteca Provin-
cial de Girona. Actual ment, a mes del de Girona, se'n coneixen dos exem-
plars incomplets, un a l'University Library de Cambridge i un altre a la
Biblioteca Publica de Braga, a mes d'aquest de la biblioteca de la Uni-
versitat de Barcelona del qual parlem, que Ii falten els preliminary, un
lull (cl 68) i en Ic un altre de mutilat. La sorpresa do la troballa fou mes
gran encara en constatar que tenia cls fulls de liminars quc no corres-
ponien a 1'edici6 incunable, sing a una de posterior quc resulta csser la
de Montserrat, Rosembach, 1519, de la qual nomcs es concixia un full
-el descrit per Norton a] num. 438 del scu cataleg , que es troba re-
lligat cntre els liminars de I'edicio incunable d'aqucst breviari conser-
vat a la Biblioteca POblica de Braga.

Aquests liminars consten de catorze fulls dcls divuit que probable-
ment dcvia tenir I'edicio perduda del breviari benedicti de Montserrat
de 1519. Els fulls conservats ens han arribat certament mal rclligats. Els
que falten sericn la portada (f. 1) i el f. 8 i els f. 15-16. Tal com estan
actualment al principi del breviari incunablc -que fou enquadernat i
restaurat probablement al s. xviii- comen4a amb els Dulls amb el calen-
dars [1-6], tres fulls [7-9] amb les rcgles per trobar la lletra dominical,
cl nombre d'or, les concurrcncies, 1'epacta i la indiccio i un quadre de
Ics testes mubils, dos Fulls [10-11] amb els indexs incomplets de les Ics-
tes dell cants -conte una part de la lletra s i Ies lletres t, u i z i dcls
oficis del comb, els capitols de la regla de cant Benet quc parlen de 1'o-
fici divi i un gravat de sant Bcnct a Iota pagina i tres fulls [12-14] amb
un quadre del quc s'anomenaven Ies histories, les rubriques del breviari
i l'index dcls oficis dominicals.

L'ordre original dels liminars crciem que hauria de ser com segucix:
un full de portada, que falta [1], cis fulls [2-7] de calendari, un full, que
falta i devia set- blanc [8], tres fulls amb la regla d'or, etc., i el quadre
de lcs Testes mubils [9-11], dos fulls amb cl quadre de les histories i les
rubriques [12-13], un full amb el quadre de Ies rubriques i cl principi
dell indexs amb el dels oficis dominicals [14, el full descrit per Norton],
dos fulls, quc falten, i quc contenien segurament ]'index de Ics testes dels
sants des de la lletra u a part de la lletra s [15-16], un full amb la resta
de ]'index de Ics testes dels sants i els capitols de la regla de sant Benet

12. Note cap scnval de proccdcncia. Pe Is textos manuscrits que contc es dcdueix quc pro-
ve dc Barcelona -conic, per excniple, l'otici de la Santa Crcu, titular de la Catedral
i es molt probable que provingui dcl monestir de Sant Pau del Camp.
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que parlen de l'ofici divi [17], i un full amb la resta dcls capitols esmen-

tats de la regla i cl gravat a Iota pagina de sant Benet.

A continuacio doncm la dcscripcio d'aquests liminars tal com pro-

bablement l'hauria presentada Norton en el seu cataleg, en cas que cis

hagucsconegut:

438 [1519?] Liturgia. Benedictins. Breviarium secundum consuetu-

dinem monachorum congregationis sancti Benedicti de Vallado-

lid.
8° [Coneguts nomes 14 fulls de liminars, sense signatura ni nu-

meracio, son probablemcnt cis fulls 2-7, 9-14 i 17-18 que forma-

ricn possiblement cis quaderns [*]8, [**110

13a: 35 linies, 115 x 87 mm. Tipus 65 G. Inicials llombardes.

[1 desconegut]; 2a: [vermell] KL2 lanuarius habet dies xxxj. Luna

.xxx. / Nox habet... [calendari]; [8 desconegut, probablement blanc]; 9:

[ncgrc] [vermcll] C Rcgula ad inueniendurn Literam dominicalem. Au-

reum nume / rum. Concurrens. Epata. Inditio. / [vermcll] [negre] Anno

dni Millesimo quingentesimo decimo nono. Litera / nicalis fuit B...;

9b: col 1: [vermell] Dnce vaca. / int' nat' T. lxx [quadre de les testes mo-

bils]; 11b: [negre] [vermcll] Regla cierta para saber siempre quando es

la pascua: aunque / ava bisiesto. ...; 12a: col.l : [negre] In principio; col.

2: [vermell] Dos dias por andar de Julio.... [quadre de les histories];

12b: lin. 12: [vermell] Consuctudines generalcs ad sanctorale pertinen-

tes....; 14b [negre] [vermcll] C Registrum officio4: q in hoc breuiario

continentur [2 columnes, scgueix fins al full 17a, falten els fulls 15 i 16];

17b: [ncgrc] C Scquutur Capitula ex rcgula sanctissimi Bcnedicti / Ab-

batis patris nostri: nos circa diuinu offici / um accuratissime exhortan-

tis...; lin.5: gravat de sant Benet amb bacul, ilegint la regla, 32 x 24 mm;

18b: Fuit vir vite venerabilis gm Benedictus Z nomine. / [gravat en fus-

ta: cant Benet amb la regla i bacul entre monjos agenollats, amb un tons

arquitectonic i una orla de plantes, hors, animals i figures humanes 113

x 77 mm].

Es amb profunda satisfaccio quc oferim en homenatge a F. J. Norton

aquesta petita troballa i la dcscripcio dels liminars d'aquesta edicio

practicament perduda fins ara, de la qual hem pogut recuperar una pe-

tita testimonianca.


