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1. Introducció 
 
Presentem, en aquest treball, el ms 658 de la Biblioteca de Catalunya, De laude beatae 
Virginis de Sant Albert Magne. En primer lloc, fem una brevíssima introducció a Sant Albert 
Magne i a la seva obra. A continuació, fem alguns comentaris sobre un escut que conté el 
manuscrit al f 1v i que és de difícil identificació. Tot seguit, incloem el formulari de 
descripció codicològica del manuscrit. Finalment, adjuntem set fotografies de diferents parts 
del manuscrit. 
 
Donat que el manuscrit va passar a digitalització durant el període en què estàvem elaborant 
aquest treball, no ens va ésser possible acabar de fer algunes comprovacions. Concretament, 
caldria fer mides i comptar les línies dels folis 5r, 6r, per tenir mostres de la disposició a 2 i 3 
columnes, en el benentès que es tracta d’una pauta a línia tirada reaprofitada per situar text 
distribuït en columnes. Hem deixat, doncs, algunes dades provisionals en color vermell. 
 
El formulari de descripció (apartat 4) inclou tota la bibliografia consultada. 
 
2. Sant Albert Magne i la seva obra 
 
Tot i que no són continguts propis de la disciplina codicològica, hem cregut pertinent referir-
nos aquí, de manera molt breu, a la figura de Sant Albert Magne i a la seva obra. 
 
Sant Albert Magne (nascut probablement el 1193 a Lauingen —Baviera— i mort el 1280 a 
Colònia —Nord-Westfàlia—), dominicà, va ésser bisbe de Ratisbona, però sobretot és 
recordat com a professor de teologia i filosofia a diverses universitats europees (tingué per 
deixeble a Tomàs d’Aquino) i com a gran comentador d’Aristòtil. També va destacar en 
l’àmbit de les ciències naturals i de la química. Es deia d’ell que tingué tan d’èxit com a 
professor que va haver de desplaçar els cursos a una plaça pública per poder donar cabuda a 
tot l’alumnat. Aquesta plaça seria l’actual Place Maubert (que seria deformació de Maître 
Albert). Òbviament pot tractar-se d’una història apòcrifa. 
 
No es tracta de repetir aquí continguts sobre Sant Albert Magne que són fàcilment accessibles 
a través de la xarxa, però potser sí que val la pena mencionar com a referència digna de 
consulta l’estudi, relativament recent (2005), Métaphysique et noétique : Albert le Grand, 
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publicat a la Librairie Philosophique J. Vrin. El seu autor és Alain de Libera, filòsof capaç de 
presentar anàlisis minucioses en un to divulgatiu, com ho demostren els seus cursos 
d’Història de la Filosofia Medieval al Collège de France. El llibre conté una sel·lecció de 
textos del Doctor Universalis i n’estudia tant les fonts (des del peripatetisme greco-àrab fins 
al neoplatonisme) com la seva influència en la filosofia posterior (especialment la d’arrels 
germàniques). 
 
A Sant Albert Magne se li reconeixen com a autèntiques 74 obres, però se li atribueixen 
almenys deu més, entre elles la que figura al ms 658, el De laude beatae Virginis o Liber de 
laudibus gloriosissime Dei genitricis Marie estructurada en 270 capítols. 
 
És interessant veure com en la seva pintura Aparició de Sant Pau a Sant Albert Magne i 
Tomàs d’Aquino, Alonso Antonio Villamor representa a un jove Tomàs d’Aquino ajudant a 
Sant Albert Magne. Sobre la taula d’aquest últim es troba un exemplar de De laude beatae 
Virginis (el segon començant per la part superior) entre d’altres obres seves. 
 
 

 
Oli Aparició de Sant Pau a Sant Albert Magne i Tomàs d’Aquino (detall) 

Convento de San Esteban (Salamanca) 
 
 
La tradició manuscrita de les obres de Sant Albert Magne és molt important. Un estudi de 
Winfried Fauser la descriu en detall (http://catalogue.bnf.fr/ark:/12148/cb366088936). L’obra 
que conté el ms 658 és el De laude beatae Virginis. 
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És important precisar que al nostre autor se’l coneix per denominacions diverses. El seu ISNI 
(International Standard Name Identifier) és el 0000 0001 0922 6821, i se’l pot trobar a 
diferents catàlegs sota les formes següents: 
 
Albert 
Albert (der Grosse) 
Albert (der Grosse, Saint) 
Albert der Grosse (svatý) 
Albert des Grossen 
Albert iz Lauingena 
Albert (le Grand) 
Albert le Grand (auteur prétendu) 
Albert (le Grand, Saint) 
Albert le Grand ((st. ;) 
Albert (the German) 
Albert (the German, Saint) 
Albert (the Great) 
Albert (the Great, Saint) 
Albert Veliki (sveti) 
Albert (Velikiĭ, Saint) 
Albert Veliky ́ 
Albert Veliký (svatý) 
Albert (von Bollstädt) 
Albert von Bollstädt (svatý) 
Albert (von Bollstaedt) 
Albert Wielki 
Albert Wielki (svatý) 
Albert Wielki ((św. ;) 
Alberthus 
Alberthus (Thetonicus, Saint) 
Alberto 
Alberto (Magno) 
Alberto Magno (s., vesc. di Regensburg) 
Alberto (Magno, Saint) 
Alberto Magno (sancto) 
Albertus 
Albertus (Alemannus) 
Albertus (Bolstadius) 
Albertus Colonensis 
Albertus Coloniensis 
Albertus (Colonus) 
Albertus (de Bollstadt) 
Albertus (de Colonia) 
Albertus (de Lauging) 
Albertus (Grotus) 
Albertus (Lauingensis) 
Albertus (Magnus) 
Albertus Magnus (auteur prétendu) 
Albertus Magnus (German bishop and philosopher, ca. 1200-1280) 
Albertus Magnus ((s. ;) 
Albertus Magnus (s., vesc. di Regensburg) 
Albertus (Magnus, Saint) 
Albertus (Magnus, Saint, Bishop of Regensburg) 
Albertus Magnus (Saint, Bp. of Ratisbon) 
Albertus Magnus (sanctus) 
Albertus Magnus (svatý) 
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Albertus (Magnus, Svētais) 
Albertus (Parvus Lucius) 
Albertus (Teutonicus) 
Albrecht von Bollstadt 
Bollstädt, Albert von 
Bollstaedt, Albert Von 
Bolstadius, Albertus 
Lauingen, Albert von 
Magnus, Albertus 
Magnus, Albertus (Saint) 
Magnus Albertus (Svētais) 
Petrus 
Petrus (Teutonicus) 
Petrus (Theoctonicus) 
Ps.-Albertus 
Ps.-Albertus (Magnus) 
Pseudo-Albertus 
Pseudo-Albertus (Magnus) 
Pseudo-Albertus (Magnus, saint) 
Velikiĭ Albert 
Velikiĭ Albert (Saint) 
Von Lauingen, Albert 
Альберт Великий 
Альберт фон Больштедт (real name) 
アルベルトゥス, マグヌス 
 
 
3. L’escut del f 1v 
 
El f 1v del ms 658 presenta una decoració d’estil humanístic amb la portada emmarcada dins 
d’una orla amb bianchi girari [vigne-blanche, cf. Muzerelle en línia i Ostos, Rodríguez 
(2011: 144)] sobre fons vermell, blau i verd a l’interior i l’exterior de l’orla amb filets daurats. 
 
Al marge inferior, dos putti (querubins) sostenint un escut (molt ennegrit, dificilment 
identificable). Farem aquí algunes observacions sobre aquest escut. Reprenem, bàsicament, la 
informació donada a l’apartat Decoració del formulari de descripció (cf. 4), però afegint-hi 
alguna hipòtesi sobre l’origen de l’escut. 
 
S’aprecia la presència d’un bàcul però no es veu cap capelo ni es poden distingir borles. És 
tractaria probablement de l’escut d’armes d’un abat perquè no s’aprecia cap mitra i sembla 
que, al botó del bàcul, hi ha enganxat un velum o panisellus o sudarium de color blanc, que 
els abats feien servir per no embrutar el bàcul amb les mans, ja que ells, a diferència dels 
bisbes, no portàven guants durant la litúrgia; però això no és segur perquè molts bàculs 
d’abads estaven orientats cap a l’interior de l’escut, no cap a l’exterior com el que ens ocupa). 
L’escut estava originalment pintat amb plata. Aquest tipus de decoració seria pròpia de la cort 
dels reis de Nàpols (Planas, en premsa). 
 
El doble enquadrament d’or no correspond a cap forma d’escut que figuri en els tractats 
d’heràldica que hem consultat (p. ex. de Cadenas, 1988: 255 i ss). Sembla correspondre a un 
quadrifoli (de Fluvià, 1982: 515) rodejat per un altre enquadrament que no és ben bé 
cordiforme (de Fluvià, 1982: 70), tot i que s’hi acosta. Es podria pensar en algun tipus de rosa 
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de vuit pètals (de Riquer, 1983: 252). 
 
Dins l’escut s’aprecïa un xebró de plata sobre un fons probablement d’atzur. A la part inferior 
semblen apreciar-se unes branques a les extremitats de les quals hi poden haver flors de vuit 
pètals o potser granades (Gemma Avenoza, comunicació personal). 
 
Consultats els escuts de famílies italianes amb xebró de plata sobre atzur (Dr. José Maria de 
Francisco comunicació personal via la Dra Gemma Avenoza), cap d’ells no sembla 
correspondre a l’escut del ms 658. Es tracta de les famílies Pachieni de Ferrara, Bagozzi-
Clerici (o viceversa) de Mantua, Feliziani de Perugia, Poerio de Nàpols i Ravelli de Nàpols. 
Només el de la família Poerio de Nàpols sembla presentar una lleugera semblança amb el del 
ms 658, degut a la flor que apareix a la part inferior de l’escut: 
 
 
 

 
 
 
 
4. FORMULARI DE DESCRIPCIÓ MS 658 
 
El vostre nom: Javier Blanco Escoda 
Institució: UB 
Adreça: Dr. Salvà 18, 4t 1a - 08224 Terrassa 
Correu electrònic: xblancoe@yahoo.com 
Data: 06/06/2016 
 
Ubicació actual 
Ciutat: Barcelona 
Biblioteca: Biblioteca de Catalunya 
Adreça: Carrer de l’Hospital, 56 - 08001 Barcelona 
Telèfon: +34 93 270 23 00 
Web: www.bnc.cat 
 
Nom de la col·lecció dins de la biblioteca, si s’escau: - 
 
Signatures: 
Signatura: Ms. 658 
Olim (antiga o antigues, indicar-ne la ubicació i les característiques): 

− Al teixell (extrem superior): 658 (a mà, amb llapis). 
− Al pla posterior (cara interna, extrem inferior dret): imprès sobre etiqueta de paper 
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enganxada: DIPUTACIÓN PROVINCIAL DE BARCELONA / BIBLIOTECA 
CENTRAL / Reg.º Ms. 658 (Ms. 658 escrit amb tinta negra) / Sign.a 4 - V (4-V escrit 
en llapis). 

− A la pàgina de guarda anterior (v) (part superior esquerra): Ms. 658 (amb tinta negra) 
 
Història: 
Adquisició (data, preu, etc.): Compra de la Biblioteca Dalmases per part de la Biblioteca de 
Catalunya, data d’entrada a la Biblioteca: 3 de juny de 1916 (d’Alòs, 1916: 31). 
 
Títols al MS: 
Títol Lloc 
Albertus | ordi. Predic. | De laudibus | B. Virginis | m.s. (amb tinta 
negra) 

al llom, a la posició 
que ocuparia un teixell 

Frater Albertus Ordinis Predicatorum - de Laudibus | B. M. 
Virginis per totum - Cum indice capitulorum in principio 

a la part superior del 
foli de guarda  
preliminar, al recto, en 
lletra cursiva, amb 
tinta negra 

El segon títol és de mà del bibliotecari de Dalmases. 
 
Dades de còpia i lloc s’hi troben: no consten 
 
data o època Base 
Entre 1425 i 
1475 

Lletra humanística rodona, cf. Registre complet Catàleg de la Biblioteca de 
Catalunya ms 658. 

 
COLOFÓ 
No hi ha colofó. 
 
Matèria escriptòria: 
Pergamí d’origen italià (vitel·la) de gran qualitat. CPPC. La llei de Gregory respectada 
sempre.  
 
Format del plegat: In folio (marges retallats per refilat). No podem precisar el format perquè 
desconeixem com es va plegar la pell. 
 
Relligadura: 
Enquadernació de pergamí flexible amb ànima de cartó (o sobre cartó), del s. XVIII. No té 
nervis que sobresurtin al llom. Sense decoració. Color beige clar. Volum enquadernat com es 
propi de la col·lecció Dalmases (les relligadures antigues van ésser descartades). Com que la 
coberta està en part desenganxada, es poden apreciar les sis nervadures dobles. 
 
Estat de conservació : 
Estat del volum: coberta desenganxada i f. 289 retallat (només roman una tira horitzontal duns 
80 mm d’alçada, tot i això no s’ha perdut text). Manca el f. 290. Taques d’humitat a la part 
interior de les cobertes i als fulls de guarda (de paper sense filigrana). Forats de corcs al 
volum, especialment als folis inicials i més escasos a l’interior del volum. Alguns forats 
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grans, f. 276, f. 282, que corresponen a defectes de la pell de l’animal). Als f. 29v-30r. gran 
taca d’humitat. El f. 2 i i el f. 289 estan força arrugats. Seria recomanable una restauració de 
la coberta i dels f. 2 i f. 289 per procediment d’allisat. El f. 271 també està lleugerament 
arrugat. 
Folis en blanc: probablement era en blanc el f. 290, però no hi és i no es pot comprovar. 
Foliacions i característiques (errades): (cf. Detall de la foliació): el volum té una foliació 
antiga en tinta vermella i una de moderna a llapis. El núm. 38 de la foliació antiga apareix 
repetit en dos folis consecutius. Un bibliotecari tatxa i corregeix la numeració del f. 39 al f. 
188 (on un salt en la numeració antiga fa que tornin a coïncidir les dues foliacions). Al f. 188 
se superposa la foliació a llapis amb l’antiga i, a partir del f. 189, desapareix la foliació 
moderna. Al f. 275 es numera a llapis sobre la numeració original. El f. 289 (i últim) només 
apareix numerat a llapis. 
 
Mides: 
 
Mides i lloc: 

 
 Alt Ample Lloc 
Relligadura: 330 / 335 220 pla anterior 
Pàgina: 322 / 327 214 f. 11r 
Caixa: 220 8.125.9  
Columna: 220 125 (cf. nota) f. 3r-6v 

(34 + 220 + 72) x (28 + 8.125.9 + 52) mm 
 
N.B.: d’Alòs (1916: 11) dóna les mides 327 x 224 mm referides al f. 1 
N.B.: el gruix del manuscrit és de 59 mm mesurat sense fer pressió per la part central exterior. 
 
La caixa seria un rectangle a x a √3 segons les taules de Gilissen (1997: 224-227) [cf. també 
Ruiz García (2002: 189)]. 
 
NOTA: Els folis f. 3r (parcialment) a f. 6v contenen una taula de contingut del volum, escrita 
de vegades a 2 columnes (f. 3r-f. 3v / f. 6r-f. 6v) i de vegades a 3 columnes (f. 4r-f. 5v). No hi 
ha pauta de separació per a les columnes, tot i que es manté un espai mínim de 2 mil·límetres 
entre el text de diferents columnes. El copista aprofita per a la inicial de la primera columna 
l’espai de 8 mm que als folis escrits amb línia contínua forma una primera columneta a 
l’esquerra de la pauta. La taula de continguts està numerada amb el mateix sistema (i entra 
dins el còmput) de la foliació normal de tot el volum. 
Les mides de la caixa a les pàgines a 3 columnes són 221 x 140 (mesurat al f. 5r) i a les 
pàgines a 2 columnes també 221 x 140 (mesurat al f. 6r). Al f. 5r la primera línia de pautat no 
està en blanc. 
 
 
Distribució de la pàgina: 
Núm. de columnes / Núm. de línies per columna (i lloc): 
 

 Núm. Lloc 
col. 2 f. 3-6 
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col 3 f. 4-5 
lín. 27 f. 1v-3r 
   

 
N.B: el f. 3r té una primera part amb línia tirada i acaba en 2 columnes  
 
Com la gran majoria de manuscrits humanístics [el 95,7% segons Derolez (1984: 68)], el 
manuscrit adopta l’esquema de línies llargues (contràriament als manuscrits “gòtics” que 
preferien una disposició a dues columnes). Aquest esquema, doncs, no ens dóna cap indicació 
precisa sobre lloc ni data del manuscrit. El manuscrit només utilitza les columnes per a la 
taula de continguts. 
 
Detall de la foliació: 
 
I + i-v + 6-38 + 38bis + 39-187 + 189-288 + 1 s/n  + I ff. (els folis inicials i finals són de 
guardes) foliació antiga. 
I + 1-189 + I ff. foliació moderna. 
Ens guiarem per la foliació moderna. 
 
Foliació original amb tinta vermella entre dos punts volats. 
 
Errors de foliació: (cf. supra Foliacions i característiques): núm. 38 repetit. / Salt de la 
numeració 186 a 188. Al f 188 se superposa la foliació a llapis amb l’antiga i, a partir del f 
189, desapareix la foliació moderna perquè ja serveix l’antiga.  
 
Foliació moderna a llapis, xifres aràbigues: 
Es tatxa i es corregeix de f. 39 a f. 188 (on un salt en la numeració antiga fa que tornin a 
coïncidir les dues foliacions). Al f. 188 se superposa la foliació a llapis a la foliació antiga. 
A partir del f. 189 desapareix la foliació a llapis. Al f. 275 es numera a llapis sobre la 
numeració original. El f. 289 (i últim) només apareix numerat a llapis. 
 
Col·lació: 1-368 379 (falta f. 290, últim foli del quadern nº 37 i últim) 
(es presenten les abreviatures resoltes, la part abreviada en cursiva) 
 

Quadern Sign. Núm. 
folis 

Lloc (ff.) cosit (centre del 
plec) 

Posició i text del reclam 

1 - 8 ff. 1-8 ff. 4-5 vertical descendent, a la dreta de la lín. de 
pauta exterior / na natura (Derolez 6) 

2 - 8 ff. 9-16 ff. 12-13 - 
3 - 8 ff. 17-24 ff. 20-21 - 
4 - 8 ff. 25-32 ff. 28-29 - 
5 - 8 ff. 33-40 ff. 36-37 - 
6 F 8 ff. 41-48 ff. 44-45 - 
7 - 8 ff. 49-56 ff. 52-53 - 
9 H 8 ff. 57-64 ff. 60-61 - 
10 - 8 ff. 65-72 ff. 68-69 - 
11 - 8 ff. 73-80 ff. 76-77 horitzontal, inferior dreta, separat de la pauta 

(no correspon a cap tipus Derolez). Seria 
com Derolez 4 però més cap a la dreta / iste 
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12 - 8 ff. 81-88 ff. 84-85 ídem / iuxta. 
13 - 8 ff. 89-96 ff. 92-93 Derolez 4 / .sine. 
14 - 8 ff. 97-104 ff. 100-101 Derolez 4 / .dicit. 
15 - 8 ff. 105-112 ff. 108-109 Derolez 4 / buta. 
16 - 8 ff. 113-120 ff. 116-117 Derolez 4 / tuit ha- 
17 - 8 ff. 121-128 ff. 124-125 Derolez 4 / .bit infra. 
18 - 8 ff. 129-136 ff. 132-133 Derolez 4 / nabiliter 
19 - 8 ff. 137-144 ff. 140-141 Derolez 4 / per accidens 
20 - 8 ff. 145-152 ff. 148-149 Derolez 4 / tio quam. 
21 - 8 ff- 153-160 ff. 156-157 Derolez 4 / mas fu- 
22 - 8 ff. 161-168 ff. 164-165 Derolez 4 / et contra. 
23 - 8 ff. 169-176 ff. 172-173 Derolez 4 / per naturam 
24 - 8 ff. 177-184 ff.180-181 Derolez 4 / .uidi ciui. 
25 - 8 ff. 185-192 ff. 188-189 Derolez 4 / ceptione 
26 - 8 ff. 193-200 ff. 196-197 Derolez 4 / caelestibus. 
27 - 8 ff. 201-208 ff. 204-205 Derolez 4 / Quinta 
28 - 8 ff. 209-216 ff. 212-213 Derolez 4 / turaṣ ua.1 
29 - 8 ff. 217-224 ff. 220-221 Derolez 4 / cum domino. 
30 - 8 ff. 225-232 ff. 228-229 Derolez 4 / .deus. 
31 - 8 ff. 233-240 ff- 236-237 Derolez 4 / ta est 
32 - 8 ff. 241-248 ff. 244-245 Derolez 4 / nobilissi- 
33 - 8 ff. 249-256 ff. 252-253 Derolez 4 / .ipse autem. 
34 - 8 ff. 257-264 ff. 260-261 Derolez 4 / .equalitatem. 
35 - 8 ff. 265-272 ff. 268-269 Derolez 4 / tis .lxxvi. 
36 - 8 ff. 273-280 ff. 276-277 Derolez 4 / .sumpta. 
37 - 5/4 ff. 281-290 ff. 285-286 - 

 
Es tracta de quaternions, excepte l’últim quadern que és un quinió (falta foli 290, que 
probablement estava en blanc i pot haver estat arrencat per reaprofitar-lo). Del quadern 2 al 
10 no es troben reclams (poden haver desaparegut per refilat si estaven disposats 
horizontalment al marge inferior més baixos que els dels quaderns 12 a 36. El reclam del 
quadern 1 és vertical. El reclam del quadern 11 està molt més a la dreta que la resta. Al 
quadern 37 no hi ha reclam. 
 
Manca el foli final del darrer quadern, probablement era en blanc i per això fou retallat. 
 
Signatures de quadern: Hi ha numeració de quaderns, es veu una lletra majúscula a tinta, 
situada al verso del darrer foli de cada quadern, però no sempre visible o no sempre anotada, a 
prop del plec al marge inferior. 
 
Mà o mans i lloc on es troben 
 

Mà detall lloc 
Humanística rodona  ff. 1r-289v 

 
Filigranes i lloc on es troben: 
No hi ha filigranes, car es tracta d’un manuscrit íntegrament format per pergamí. 
 
                     
1 El text del reclam no correspon ben bé a la paraula inicial del f. 217, que és creatura, no creaturas. Al reclam, 
la -s té un punt a sota, la qual cosa vol dir que està tatxada. 
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Decoració: 
 
Decoració d’estil humanístic amb la portada emmarcada dins d’una orla amb bianchi girari 
[vigne-blanche, cf. Muzerelle en línia i Ostos, Rodríguez (2011: 144)] sobre fons vermell, 
blau i verd a l’interior i l’exterior de l’orla amb filets daurats. 
Al marge inferior, dos putti (querubins) sostenint un escut (molt ennegrit, dificilment 
identificable). S’aprecia la presència d’un bàcul però no es veu cap capelo ni es poden 
distingir borles. És tractaria probablement de l’escut d’armes d’un abat perquè no s’aprecia 
cap mitra i sembla que, al botó del bàcul, hi ha enganxat un velum o panisellus o sudarium de 
color blanc, que els abats feien servir per no embrutar el bàcul amb les mans, ja que ells, a 
diferència dels bisbes, no portàven guants durant la litúrgia; però això no és segur perquè 
molts bàculs d’abads estaven orientats cap a l’interior de l’escut, no cap a l’exterior com el 
que ens ocupa). L’escut estava originalment pintat amb plata. Aquest tipus de decoració seria 
pròpia de la cort dels reis de Nàpols (Planas, en premsa). 
El doble enquadrament d’or no correspond a cap forma d’escut que figuri en els tractats 
d’heràldica que hem consultat (p. ex. de Cadenas, 1988: 255 i ss). Sembla correspondre a un 
quadrifoli (de Fluvià, 1982: 515) rodejat per un altre enquadrament que no és ben bé 
cordiforme (de Fluvià, 1982: 70), tot i que s’hi acosta. Es podria pensar en algun tipus de rosa 
de vuit pètals (de Riquer, 1983: 252). 
Dins l’escut s’aprecïa un xebró de plata sobre un fons probablement d’atzur. A la part inferior 
semblen apreciar-se unes branques a les extremitats de les quals hi poden haver flors de vuit 
pètals o potser granades (Gemma Avenoza, comunicació personal). 
 
Als f. 1, 2 i 7, hi ha inicials daurades ornades amb bianchi girari, la del f. 2 amb un paó i, la 
del f. 7, amb una antena amb dos paons i dos ocells d’un altre espècie. Caplletres inicials de 
capítol daurades sobre fons migpartit en tons blaus, rosats i liles. Rúbriques en vermell (cf. 
Registre complet del Catàleg de la Biblioteca de Catalunya). 
 

Classe  detall lloc 
Orla orla que emmarca la caixa del f. 1. Amb bianchi girari (lila, blau i verd) amb 

putti. Escut al marge inferior. 
f. 1 

Inicials daurades amb fons migpartit blau, rosa, lila tot el volum 
Rúbriques en vermell tot el volum 
Inicials daurades ornades amb bianchi girari (lila, blau,verd), paons i altres ocells f. 2 i 7 

 
Altres dades: 
 
Pautat: fet amb punta seca. Pautat del tipus Derolez 36, tant per a les pàgines a una columna 
com a dues i tres columnes (ja que no presenten línies d’intercolumna). Aquest tipus de pautat 
pot ésser considerat com el més representatiu dels manuscrits humanístics (Derolez, 1984: 
107). Es tractava d’un tipus de pautat molt popular a la Toscana i a Nàpols (no tant popular a 
Roma, representat a l’Emília i al Vèneto però quasi inexistent a Lombardia).  
 
Donat que es tracta d’un manuscrit en pergamí i en escriptura humanística, cal datar-lo al s. 
XV (datació que, per altra banda, figura al catàleg de la Biblioteca de Catalunya, que el situa 
entre 1425 i 1475). Cf. també Millares (1929). Donat que el ms 658 és d’origen napolità, 
segons Derolez (1984: 111) el més probable és que dati del tercer quart del s. XV, data en què 
la producció napolitana amb aquest tipus de pautat s’incrementa de manera molt significativa. 
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La Dra Josefina Planas el situa (comunicació personal via la Dra Gemma Avenoza) entre 
1450 i 1460. 
 
Perforacions: (sí o no) No són visibles. 
 
Reclams (i f.): Sí, cf. taula de col·lació. 
Posició i orientació: cf. taula de col·lació. 
 
Signatures de quadern o bifoli (o vid. supra): cf. taula de col·lació. 
Centre de plec (entre els ff. 0/0 o vid. supra): cf. taula de col·lació. 
Primera línia escrita damunt la pauta superior o en blanc?: En blanc 

 
CDU: 232.931 
- Catàleg de la Biblioteca de Catalunya. Enllaç permanent al ms 658: 

https://cataleg.bnc.cat/record=b2504985~S13*cat 
 

Antic(s) posseïdor(s) (persones o institucions): 
Manuscrit procedent de la Biblioteca Dalmases (d’Alòs, 1916). 
Les següents signatures del manuscrit probablement no són de la Biblioteca de Catalunya sinó 
d’antics posseïdors (incloent-hi a Pau Dalmases): 
Signatura original: 

− Al teixell (extrem inferior): 19 (amb trèpan o plantilla i tinta negra). 
− Al pla anterior (cara externa, extrem superior esquerra): nº 9 (a mà, amb tinta) 
− A la pàgina de guarda posterior: N. 9 (i rúbrica) (amb tinta negra) 

Altres: 
− Al teixell (part mitja): J (amb tinta negra) 
− A la pàgina de guarda anterior (r) (part superior, centre): 185 (amb llapis vermell) 

 
Persones o institucions vinculades: El segell de la Biblioteca Central de Barcelona es troba 
al f. 1r, f. 101r, f. 201r i f. 289r. 
 
S’observa un error al catàleg de la BNC (Registre complet). Allà on posa: 
 

Font d'adquisició. Compra de la Biblioteca Dalmases; signatura original amb trèpan: 
"19" i, al pla anterior: "nº 9". Al f. de guarda, nota de Joan Pau Colomer: "Expositio 
orationis dominice Pater Noster" i, al f. 1: "Es de la llibreria" 

 
És errònia l’anotació que diu: Al f. de guarda, nota de Joan Pau Colomer: "Expositio orationis 
dominice Pater Noster" i, al f. 1: "Es de la llibreria". No hi ha tal cosa al ms 658. Deu tractar-
se d’una confusió amb un altre manuscrit de la col·lecció. 
 
Altres textos al volum: No. 
 
Bibliografia emprada: 
 
Avenoza, Gemma; Soriano, Lourdes (2007): “Tipos y tipologías de manuscritos medievales 

catalanes. La proporción de la superficie de escritura”, Scriptorium LXI, pp. 179-198. 
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Bohigas, Pere (1960-67): “Inventario de códices miniaturados o iluminados de procedencia 
catalana o existentes en bibliotecas catalanas”, La ilustración y la decoración del libro 
manuscrito en Cataluña, núm 28, vol. III, Barcelona: Asociación de bibliófilos.2 

d’Alòs, Ramon (1916): “La Biblioteca Dalmases”, Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, 
núm. 6, vol. III, pp. 28-57. 

de Cadenas, Vicente (1998) : Diccionario heráldico, Madrid: Ediciones Hidalguía. 
de Fluvià, Armand (1982): Diccionario General d’Heràldica, Barcelona: Edhasa. 
de Riquer, Martí (1983): Heràldica catalana, vol I. Barcelona: Quaderns Crema. 
Derolez, Albert (1984): Codicologie des manuscrits en écriture humanistique sur parchemin, 

2 vols. Turnhout: Brepols. 
Domínguez Bordona, Jesús (1933): Manuscritos con pinturas: notas para un inventario de 

los conservados en colecciones públicas y particulares de España, Madrid: Centro de 
Estudios Históricos, núm. 57, vol. I, p. 42. 

Gilissen, Léon (1973): L'expertise des écritures médiévales. Recherche d'une méthode avec 
application à un manuscrit du XIe siècle : Le lectionnaire de Lobbes (Codex Bruxellensis 
18018), Gand : Story-Sciencia. 

Gilissen, Léon (1977): Prolégomènes à la codicologie. Recherches sur la construction des 
cahiers et la mise en page des manuscrits médiévaux (collection « Les Publications de 
Scriptorium », vol. VII), Gand: Story-Scientia. 

Lemaire, Jacques (1989): Introduction à la codicologie, Louvain-La-Neuve: Publications de 
l’Institut d’Etudes Médiévales. 

Millares Carlo, Agustín (1929): Paleografía española: Ensayo de una historia de la escritura 
en España desde el siglo VIII al XVII (2 vol.), Barcelona: Editorial Labor. 

Muzerelle, Denis (1985): Vocabulaire codicologique : répertoire méthodique des termes 
français relatifs aux manuscrits. Paris: Editions CEMI (versió en línia consultable a: 
http://codicologia.irht.cnrs.fr/accueil/vocabulaire). 

Ostos, Pilar; Pardo, Mº Luisa; Rodríguez, Elena E. (2011): Vocabulario de codicología, 2ª 
ed., Madrid: Arco/Libros S.L. 

Planas, Josefina (en prensa): “Valencia, Nápoles y Barcelona: la corte napolitana y el trasvase 
formal de manuscritos y artistas entre ambas orillas del Mediterráneo, durante el reinado 
de Alfonso el Magnánimo”, Proceedings of Medieval Manuscripts in Motion, Lisbon 
March 4-6, 2015. 

Ruiz García, Elisa (2002): Introducción a la codicología, 2º ed. Madrid: Fundación Germán 
Sánchez Ruipérez. 

 
Notes: 
 
Claus en tinta de lector (f. 79v ll.1-6 i ll. 11-13), Subratllats en tinta de lector (contemporani 
al text) f. 92r (per destacar les 13 últimes línies del f.) 
 
Prova de ploma al f 64v (extrem inferior dret: |—|) 
 
A l’interior del pla posterior (a sobre l’etiqueta): FOL (escrit a llapis) i segell rodó petit de la 
Biblioteca Central de Barcelona (gairebé esborrat). El segell de la Biblioteca Central de 

                     
2 Publicació reeditadaen en facsímil a Barcelona (Biblioteca de Catalunya, any 2000). ISBN 84-7845-139-0. 
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Barcelona es troba també al f. 1r, f. 101r, f. 201r i f. 289r. 
 

FF  
CONTINGUT DEL MANUSCRIT 
 
rúbrica (f. 1r): 
LIBER. FRATRIS. ALBERTI. DE. ORDINE. | PREDICATORUM. DE. LAVDE. BEATAE 
| VIRGINIS. PROLOGUS. INCIPIT. FELICIT [rúbrica, amb tinta vermella, sanguina]  
 
ínc. pròleg (f. 1r) C9LARA EST QVAE | nunquam marcescit sapi|entia: et facile uidetur | ab 
us qui dilingunt eam. | inuenietur ab us qui que|runt eam. preoccupat qui | se concupiscunt. ut 
illis | se prior ostendat. Qui | de luce uigilauerit ad | eam non laborabit affidentem enim illam 
foribus | suis inueniet... 
expl. pròl. (f. 3r) cuius pura creatura in statu uiae | capax fuit 
 
rúbr. (f. 3r) 
TITVLI. ARTICVLORVM. SVNT. II. 
ínc. taula (f. 3ra)  
S2I necesse fuerit | missionem... 
expl. taula (f. 6vb) 
De non erit Jnpossibile apud | deum omne verbum 288. | 
 
nota afegida al peu de la taula (f. 6va) Secundum numerum | foliorum designantur | capitula. 
Si necess fu|erit. missionem fieri. 
 
inc. text (f. 7r) 
P11RIMO quaeritur an necesse fuerit | hanc missionem esse. Et uidetur... 
 
 
Èxplicit (f. 289r): 
et dum ad se inuicem con|currit matrum infantumque ab alterutro excitata de|uotio mirabilius 
fiat miraculum de miraculo. Tu | autem domine misere nostri. 
 
Notes: la darrera entrada de la taula fou oblidada pel copista i afegida en vermell pel 
rubricador. 
 
Notes marginals: No. 
 
Observacions al text: No 
 
 



 15 

5. Annexos: Fotografies del manuscrit 
 
A continuació, presentem set fotografies del manuscrit, acompanyades de breus comentaris.



 16 

La fotografia 5.1. correspon a la pàgina de guarda anterior (r), amb el títol Frater Albertur 
Ordinis Predicatorum - de Laudibus | B. M. Virginis per totum - Cum indice capitulorum in 
principio - (lletra cursiva, amb tinta negra) i la signatura 185 (amb llapis vermell). 
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La fotografia 5.2. correspon al f 1v, que està ricament decorat i conté l’escut al que fem 
referència a l’apartat 3 i a l’apartat Decoració del Formulari de descripció. 
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La fotografia 5.3. correspon al f 3v que conté el començament de la Taula de continguts (a dos 
columnes), rúbriques i lletra distintiva aïllada (inicial) decorada (daurades sobre fons migpartit 
en tons blaus, rosats i liles), tipus « campeada » o « contorneada » (Ruiz García, 2002: 277). 
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La fotografia 5.4. correspon al f 4v i és una de les úniques dues pàgines a tres columnes 
(Taula de continguts) que conté el manuscrit (l’altre és el f. 5r). 
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La fotografia 5.5. correspon al f 7v, a línea tirada, amb una inicial ricament decorada amb 
bianchi girari, amb una antena amb dos paons i dos ocells d’un altre espècie. 
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La fotografia 5.6. correspon al f 11v i presenta un altre exemple de pàgina a línia tirada amb 
rúbrica i inicial. 
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La fotografia 5.7. correspon al f 289v (i últim) on s’observa com ha estat retallat 
(probablement per aprofitar el matrial). Conté les quatre últimes línies del manuscrit. 
 

 


