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Descripció codicològica del Ms. 736 de la Biblioteca de Catalunya. 

Constitutiones capituli sedis Ilerdensis  

 

TONI FERIA JUSTICIA (UB) 

 

El manuscrit 736, conservat a la Biblioteca Nacional de Catalunya (BC), conté les Constitutiones 

capituli sedis Ilerdensis. Està escrit sobre pergamí, a dues columnes, en lletra gòtica i llengua 

llatina. És un recull de les constitucions dels bisbes de Lleida Ferrer Colom (1335-1340), Jaume 

Sitjó (1340-1348), Esteve Mulceu (1349-1360) i Romeu Cescomes (1361-1380). El manuscrit 

podria haver estat redactat en dos moments diferents. En època del bisbe Mulceu, s’hauria 

realitzat una primera compilació de les constitucions dels bisbes Ferrer Colom i Jaume Sitjó, 

l’obra seria continuada amb el bisbe Romeu Cescomes. El manuscrit disposa d’un quadre de 

continguts (ff. 2-4) que va ser afegit en l’època del bisbe Cescomes.1 Tot i que es va produir en 

dues etapes i, en ell, hi van treballar dos copistes diferents, el volum manté una unitat paleogràfica 

i estilística. 

El text s’inicia amb les constitucions compilades per Ferrer Colom l’any 1335 (ff. 5r-20v) i són 

continuades per la còpia de diverses constitucions de la Seu de Lleida d’entre 1343 a 1377. Els 

documents copiats en els ff. 20v-29 van de l’any 1343 al 1359, i estan copiats per ordre cronològic. 

En canvi, els documents que trobem en els ff. 30-41v, que daten d’entre el 1363 i el 1377, no 

segueixen una ordenació cronològica.2  

Les constitucions regulaven tots els aspectes vinculats a la vida a la Seu: règim econòmic de 

canonges i beneficiats, administració de les rendes, relacions amb el bisbe, disciplina, 

administració del culte, estudi, sepultures, etc.3 

Un dels aspectes més destacables d’aquest manuscrit és la seva decoració. L’ús de tinta vermella 

per a les rúbriques, la presència de calderons vermells i blaus, el gran nombre d’inicials principals 

i d’inicials secundàries en vermell i blau i amb filigranes decorant-les i els tocs de color (vermell, 

blau i groc) en les majúscules, entre d’altres, ens mostren un manuscrit de gran riquesa. Però sense 

cap mena de dubte, l’element decoratiu que més crida l’atenció és la miniatura que ocupa l’interior 

de la caplletra del f. 5r.4 Es representa al bisbe Ferran Colom, amb hàbit episcopal, mitra i bàcul, 

acompanyat de dos personatges eclesiàstics (dos clergues, segons Escandell, o dues monges, 

                                                 
1 BUSQUETA, J.J. “Llibre de les constitucions de la Seu de Lleida”, a Seu vella: l’esplendor retrobada. 

Generalitat de Catalunya-Fundació La Caixa, Barcelona, 2003, pàg. 284. 
2 ESCANDELL, I. “Constitutiones Sedis Ilerdensis”, a La Seu vella de Lleida: la catedral, els promotors, 

els artistes, s. XIII a s. XV, Generalitat de Catalunya, Barcelona, 1991, pàg. 57-58. 
3 BUSQUETA, J.J. Op Cit., 2003, pàg. 284.. 
4 Veure Imatge 1 de l’Annex d’Imatges. 
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segons Bohigas).5 Es segueix un model iconogràfic que segurament deriva dels manuscrits 

jurídics eclesiàstics. La decoració de boles d’or i fulles d’heura de la caplletra, feta amb pa d’or, 

s’insereix en els models estilístics presents en els manuscrits catalans del gòtic lineal d’inicis del 

s. XIV. Escandell estableix una similitud amb el ms. lat. 4670A de la Biblioteca Nacional de París. 

La resta de l’orla  i la miniatura del bisbe pertanyen, per estil, al gòtic italianitzant, situant-nos a 

mitjans del s. XIV.6 

La Biblioteca de Catalunya conserva un altre manuscrit que conté constitucions de la Seu de 

Lleida, titulat Constitutiones capituli sedis Ylerdensis (Ms. 371). Datat c. 1350, recopila les 

constitucions de la Seu d’entre 1299 i 1330. En el f. 1 d’aquest manuscrit trobem una lletra A que 

hem de relacionar amb la lletra B majúscula de gran format que trobem al f. 1 del nostre manuscrit. 

Els dos volums procedeixen de la Seu Vella i són correlatius tant en contingut com en cronologia. 

Les lletres són indicatives d’una seriació dins d’un registre d’arxiu.7 

 

Nom de l’investigador: Toni Feria Justicia 

Data: 09/09/2016 

 

Ubicació actual 

Ciutat: Barcelona 

Biblioteca: Biblioteca Nacional de Catalunya (BC) 

Adreça. Carrer de l’Hospital, núm. 56 

Telèfon: 93 270 23 00 

Web: www.bnc.cat 

 

Signatures 

- Ms. 736 (a llapis a la cantonada superior esquerra del verso de la IV guarda anterior). 

- 736 (al llom i, a llapis, a la cantonada inferior dreta del f. 43v). 

- Reg.º Ms. 736 | Sign.ª 6 – IV (en una etiqueta de la Biblioteca Central de la Diputación 

Provincial de Barcelona a la cantonada inferior dreta de la guarda fixa posterior). 

 

Història 

El manuscrit va ingressar a la Biblioteca de Catalunya el 22 de juliol de 1919 sense indicar-se la 

seva procedència. Al marge esquerra del f. 5v,  trobem dues notes, una a data del 31 d’agost de 

                                                 
5 ESCANDELL, I. Op Cit. 1991, pàg. 58. BOHIGAS, P. La ilustración y la decoración del libro manuscrito 

en Catalunya. Período Gótico y Renacimiento II. Asociación de Bibliófilos de Barcelona, Barcelona, 1967, 

pàg. 169-170.  
6 ESCANDELL, I. Op Cit. 1991, pàg. 58. 
7 BALASACH, E. “Constitucions del capítol de la Seu de Lleida”, a Seu vella: l’esplendor retrobada. Editat 

per la Generalitat de Catalunya-Fundació La Caixa, Barcelona, 2003, pàg. 285-288. 

http://www.bnc.cat/
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1786 i l’altra a data del 18 d’octubre del mateix any, en què es fa referència al seu préstec a Berga.8 

Podríem suposar que el manuscrit encara romania a la Seu de Lleida i que, en aquestes dates, va 

ser prestat a Berga. Tampoc podem descartar que, en el s. XVIII, es trobés en un arxiu o una 

biblioteca que desconeixem.9 

  

Títol al MS 

Títol Lloc 

Quaternum constitutionum sedi Ilerdensis f. 1r 

 

Dades de còpia 

Data o època Base 

1359-1377 Lletra, text i miniatura10 

 

Matèria escriptòria 

El suport escriptori és pergamí - PCCP (ff. 1-4), CPPC (ff. 5-43). El manuscrit no compleix la 

regla de Gregory. La raó la podríem trobar en què, en el primer quadern, trobem un quadre de 

continguts (ff. 2-4). Aquest es va redactat en una segona fase de còpia del manuscrit i es va afegir 

al davant. Per tant, el volum està format per dues unitats codicològiques unides. 

 

Format del plegat 

El volum té una mida foli. 

 

Relligadura 

No s’ha conservat l’enquadernació original. Les cobertes modernes són de pergamí sobre cartró 

rígid. Al llom, com hem vist anteriorment, hi figura el número 736 en referència a la signatura. 

El volum té quatre guardes de paper anteriors i quatre posteriors, totes elles modernes. A les 

guardes podem observar una filigrana de l’empresa paperera Guarro Casas. La filigrana està 

formada pel nom JOSEPH GUARRO amb un torre entremig. Lluís Guarro Casas (1876-1950) va 

encarregar al dibuixant Eduald Canivell i Masbernat (1858-1928) diversos originals amb les 

inicials del seu pare (Wenceslao) i el nom del seu avi (Josep) per realitzar les filigranes del seu 

paper. L’Arxiu  de l’Associació d’Amics del Castell de Gelida conserva diversos dels dissenys de 

Canivell datats al 1907. Entre aquests, trobem la filigrana que apareix a les guardes del nostre 

                                                 
8 Transcrivim les notes a l’apartat Notes i observacions de la pàg. 9.  
9 ESCANDELL, I. Op Cit. 1991, pàg. 57. 
10 Ibidem, pàg. 58. 
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manuscrit.11 L’any 1924, l’escriptor Ramon Suriñach Senties (1881-1964) va dedicar l’obra El 

Romàntic del Molí a Lluís Guarro. L’edició, impresa per l’Impremta Altés, de Barcelona, es va 

fer amb un paper amb la mateixa filigrana.12 Aquestes dades ens porten a pensar que la nova 

enquadernació del nostre volum es podria haver realitzat en el primer terç del s. XX, descartant, 

però, els primers anys del segle. Ens quedaria el dubte si es va realitzar abans del seu ingrés a la 

Biblioteca de Catalunya o després. 

 

Estat de conservació 

En general l’estat del volum és molt bo. El manuscrit ha estat restaurat tal i com es pot veure en 

la cantonada superior interior del f. 1, on s’ha restituït suport perdut. Al f. 17, la cantonada exterior 

superior també ha estat restaurada degut a la pèrdua del suport. Les lletres finals de les dues 

primeres línies escrites a la columnes dreta del recto i les primeres lletres de les dues primeres 

línies escrites a la columna esquerra del verso d’aquest foli s’han vist afectades. Veiem una petita 

pèrdua de suport al lateral exterior del f. 6 i el f. 7. El mateix succeeix al marge inferior del f. 12. 

Trobem petits forats al f. 15, al f. 20 i al f. 28 que no afecten al text i al f. 4 afectant les últimes 

lletres de la línia 15 de la columna exterior. En l’últim quadern, hi ha clars indicis de que l’últim 

foli va ser tallat per a reaprofitar el pergamí. 

No hi ha folis en blanc. El f. 1 sembla que era una guarda antiga de pergamí que ara conté en el 

seu verso el títol del manuscrit, algunes anotacions i proves de tinta i un segell de la Biblioteca 

Central de Barcelona. El f. 1r resta en blanc, al igual que el f. 43v (si no tenim en compte l’anotació 

en llapis de la signatura).   

 

Mides i lloc 

 Alt Ample Lloc 

Relligadura 328 228 Pla anterior 

Pàgina 320 226 f. 10 

Caixa 216 149 f. 3r 

Caixa 215 151 f. 8r 

Caixa 215 151 f. 10r 

Caixa 217/224 151 f. 27r 

Columna 216 67/68 f. 3r 

Columna 215 69/68 f. 8r 

Columna 215 68/69 f. 10r 

Columna 217/224 69/69 f. 27r 

                                                 
11 VINYES i VILÀ, J.M.; CARAFÍ i MORERA, E.; ROVIRA i TOBELL, R. Guarro Casas, 300 anys 

d’història 1698-1998. Editat per Guarro Casas, Barcelona, 1998, pàg. 81. 
12 Ibidem, pàg. 54. 
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Intercolumni  14 f. 3r 

Intercolumni  14 f. 8r 

Intercolumni  14 f. 10r 

Intercolumni  13 f. 27r 

 

Distribució de la pàgina 

 Núm. Lloc 

Columnes 2 ff. 2-43 

Línies 30 ff. 2-3 

Línies 28 f. 4r 

Línies 35 ff. 5-26; ff. 27v-28; ff. 30r-31; ff. 32v-33r; f. 34r; f. 35r; f. 36r; f. 38v; 

ff. 40-41r; f. 43r 

Línies 35/36 f. 27r; f. 29 

Línies 36/35 f. 30v 

Línies 37/36 f. 32r 

Línies 37 f. 33v; f. 38r 

Línies 36 f. 34v; f. 36v; f. 37v; f. 41v 

Línies 35/34 f. 35v 

Línies 34 f. 37r; f. 39; f. 42r 

Línies 33 f. 42v 

La primera línia de la pauta s’ha deixat en blanc en tot el volum. El f. 4v només hi ha dues línies 

escrites i podem veure que no es va fer pautat a tot el foli. Només es van marcar les línies dels 

renglons on hi ha text. L’últim rengló de la columna dreta del f. 30r està en blanc i l’espai a estat 

ocupat per ratlles horitzontals. L’últim rengló de la columna dreta del f. 38r està en blanc i l’espai 

s’ha ocupat amb ratlles horitzontals en tinta negre i ratlles verticals en tinta vermella. L’últim 

rengló de les dues columnes del f. 39r estan en blanc. Els tres últims renglons de la columna dreta 

del f. 43r estan en blanc. 

 

Detall de la foliació 

Foliació moderna a llapis a l’angle superior dret en xifres aràbigues (ff. 1-43).  Foliació antiga en 

tinta vermella i xifres romanes del I al XXXIX (ff. 5-43). 

Folis totals del volum, incloent les guardes: IV (guardes modernes) + 43 + IV (guardes modernes) 

Les guardes no estan numerades. No hi ha errors de foliació. Al f. 17, la pèrdua de l’angle superior 

dret del pergamí (que s’ha restaurat)  ha fet desaparèixer la numeració antiga en vermell i en 

números romans. En una lletra diferent i amb tinta marró es va tornar a escriure sobre la columna 

dreta. 
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Col·lació 

Quadern Núm. folis Lloc Cosit (centre 

del plec) 

Posició i text del reclam 

1 4 ff. 1-4 ff. 2/3 - 

2 8 ff. 5-12 ff. 7/8 Horitzontal, centrat en l’intercolumni, 

al marge inferior i dins d’un cartutx. 

Text del reclam: 

um 

3 8 ff. 13-20 ff. 12/13 Ídem. 

Text del reclam: 

densis 

4 8 ff. 21-28 ff. 20/21 Horitzontal, centrat en l’intercolumni, 

al marge inferior. 

Text del reclam: 

libre 

5 8 ff. 29-36 ff. 28/29 Ídem 

Text del reclam: 

Cum popter 

6 7 ff. 37-43 ff. 36/37 - 

No hi ha signatures de quadern. 

 

Mà o mans i lloc on es troben 

Mà o tipus de lletra Detall Lloc 

Gòtica Rodona ff. 5-23 

Gòtica Rodona. Es tracta d’una mà 

diferent. 

ff. 2-4; ff. 24-42 

 

Decoració 

Classe Detall Lloc 

Calderons Alternen tinta vermella i blava amb decoració 

filigrana amb el color de contrast.13 

Tot el volum 

Rúbriques En tinta vermella. ff. 5-43 

Caplletra historiada 

amb orla 

Caplletra de pa d’or amb decoració de boles d’or i 

fulles d’heura. La resta de l’orla està decorada amb 

f. 5r 

                                                 
13 Veure Imatge 1 i 2 de l’Annex d’Imatges. 
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fulles d’acant i alguns éssers fantàstics. A la 

miniatura de la caplletra (F9), es representa al bisbe 

de Lleida, Ferrer Colom, amb indumentària 

episcopal, mitra i bàcul acompanyat per dos 

personatges amb hàbit negre i caputxes (clergues o 

monges) sobre un fons purpuri amb un motiu de 

damasquinat en or.14 

Inicials Alternen tinta vermella i blava amb decoració 

filigranada amb el color de contrast. Tenen una mida 

d’entre 2 i 4 línies.15 

Tot el volum. 

Inicial Bipartida amb tinta blau i vermella amb decoració 

filigranada bipartida amb el color de contrast. Té una 

mida de 4 línies.  

f. 19v 

Inicials secundàries Alternen tinta vermella i blava amb decoració 

filigranada amb el color de contrast.16 

ff. 5-43 

Al f. 22r no té la 

decoració 

filigranada 

Majúscules Toc de vermell.17 ff. 5-43 

Majúscules Toc de cinabri.18 ff. 2-4 

Majúscules 

zoomorfes 

Lletres majúscules D al inici de la rúbrica amb forma 

de peix en tinta vermella.19 

f. 35r; f. 37v 

(n’hi ha 2); f. 

38r; f. 39r; f. 

40v; f. 41r-v; f. 

42r 

Signum En tinta negre amb detalls vermells i una mida de 5 

línies.20 

f. 20v 

Foliació En tinta vermella. ff. 5-17; ff. 18-

43 

Reclams Decorats amb un cartutx rectangular. f. 12 i f. 20v21 

Quadre de 

continguts 

El text que indica el foli està escrit amb tinta 

vermella. 

ff. 2-4 

                                                 
14 ESCANDELL, I. Op. Cit., pàg.58. Veure Imatge 1 de l’Annex d’Imatges. 
15 Veure Imatge 1-5 de l’Annex d’Imatges. 
16 Veure Imatge 4 de l’Annex d’Imatges. 
17 Veure Imatge 2-5 de l’Annex d’Imatges. 
18 Veure Imatge 1 de l’Annex d’Imatges. 
19 Veure Imatge 5 de l’Annex d’Imatges. 
20 Veure Imatge 3 de l’Annex d’Imatges. 
21 Veure Imatge 3 de l’Annex d’Imatges. 
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Lletres dilatades En tinta vermella. ff. 12v-41v 

Cadenes En tinta vermella, completant la línia fins al límit de 

la caixa. Es poden trobar combinades amb cadenes 

blaves (veure a baix) .22 

ff. 5-43 

Cadenes En tinta blava i amb cercles vermells en el seu 

interior, completant la línia fins al límit de la caixa. 

Es poden trobar combinades amb les cadenes 

vermelles (veure a dalt).23 

f. 38v; f. 39r; f. 

43 

Davant de cada rúbrica del quadre de contingut trobem un cercle en tinta negre fora de la caixa 

d’escriptura. En ocasions per completar les línies de les rúbriques trobem escrita la paraula 

Rubrica en tinta vermella. Tot i la presència de diferent elements per completar les línies fins al 

límit de caixa d’escriptura, trobem espais en blanc així com algunes línies en blanc.  

 

Altres dades 

Pautat en tinta amb línies de guia per als renglons. La primera línia de la pauta s’ha deixat en 

blanc a tot el volum. En els ff. 2-4, el pautat està fet amb tinta blava, en la resta del volum (ff. 5-

43) el pautat es fa amb una tinta de color marró o negre molt diluïda. 

En els ff. 2-4, corresponents al quadre de continguts, els ff. 38v-39r, els ff. 40v-41r, els ff. 42v-

43, es segueix l’esquema 42 de Derolez. Com hem vist anteriorment, el f. 4r no presenta pautat, 

només hi ha dues línies escrites en les que podem veure les línies de guia dels renglons. 

En els ff. 5-20, es segueix l’esquema 51 de Derolez amb quatre línies suplementàries horitzontals 

(dues al marge superior i dues al marge inferior) i dues línies suplementàries verticals (al marge 

extern). En aquests folis, les línies dels renglons travessen l’intercolumni. En ocasions, només 

s’estenen algunes línies (f. 6r, per exemple) i, en altres, cap (f. 11v, per exemple). En alguns casos, 

algunes línies dels renglons s’allarguen pel marge, sortint del de la caixa d’escriptura, fins al final 

del foli (f. 5r, per exemple). En el f. 12r no trobem les línies suplementàries verticals. Per últim, 

en el f. 8r trobem una línia de partició de l’intercolumni.  

En els ff. 21-38r, els ff. 39v-40r, els ff. 41v-42r l’esquema seguit és el 41 de Derolez. En el f. 21r 

i el f. 28v trobem una línia suplementària horitzontal al marge inferior. Al f. 21v, la línia mestre 

vertical esquerre de la caixa d’escriptura és doble. 

En alguns folis, a prop del tall, podem veure perforacions al marge lateral extern en posició 

vertical per a guiar en el traç dels renglons. També podem observar perforacions per a les línies 

fonamentals de la pauta.  

                                                 
22 Veure Imatge 2-4 de l’Annex d’Imatges. 
23 Veure Imatge 4 de l’Annex d’Imatges. 



9 

 

Trobem reclams en posició horitzontal, centrats en la part inferior del foli coincidint amb 

l’intercolumni (ff. 12,20,28 i 36). Els reclams del f. 12 i del f. 20 es troben inserits dins d’un 

cartutx. 

 

Notes i observacions. 

El f. 1 sembla ser una guarda antiga en pergamí que posteriorment va ser utilitzada per encabir el 

títol, escrit en lletra humanística. No te cap tipus de pautat i trobem anotacions i proves de tinta. 

Cal destacar la presència de dues la lletres B majúscules de gran format (aquesta lletra també està 

present a continuació del títol). Entre les anotacions  presents en aquest foli podríem destacar la 

següent: De Anno M CCC XXXV vsque ad | Annum M CCC LXXII, escrita en lletra humanística.  

Tot el volum conté un gran nombre d’anotacions en diferents tipus de tinta i lletra (s. XV-XVIII) 

que ens mostren un gran ús de l’obra. Cabria ressaltar les dues anotacions marginals al f. 5v., 

esmentades anteriorment, en referència al préstec del manuscrit:   

Sacado pr. | testim. con | sello 4.º á 31 | de Agosto de 1786 | Berga 

 Sac.º pr.  Tes.º con | sello 4.º á los 18 de | Octubre de 1786 | Berga 

Trobem la presència de manícules al f. 10r, f. 12r (dues), f. 12v, f. 16r, f. 17v i f. 19r.  

Per últim, trobem el segell en negre de la Biblioteca Central de Barcelona al f. 1r, al f. 43r i a la 

guarda posterior fixa. 

 

CONTINGUT DEL MANUSCRIT 

El volum només conté una obra, les Constitutiones capituli sedis Ilerdensis precedida d’un quadre 

de continguts (ff. 2-4) que remet a la foliació antiga. Conté un recull de les constitucions que 

regulaven la seu episcopal de Lleida. L’obra està completa. 

 

ÍNCIPIT/ÈXPLICIT 

Rúbrica quadre de continguts, f. 2r. S2Ecuntur R2ub2rice cons2t2itu|tionum sedis ilerdensis 

Íncipit text, f. 5r.: F9Errarius mi|seratione divina Episcopus | Ilerdensis in gener|ali capitulo 

ecclesie ilerdense   

Èxplicit text, f. 43r.: puniatur sic quos eius pena ad | alios cedat exemplum 
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