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NOTES LIBER VIRTUTIBUS 
 

A.- HISTÒRIA 
 
El present volum és un manuscrit. En una primera instància estava a la biblioteca del Dr. 
Josep[hi] Hiero[nimi] Besora, de la que passaria al convent de Sant Josep de Barcelona, per 
anar a la seva destinació actual, la sala de reserva de la Universitat de Barcelona amb la 
signatura Ms 260; la seva signatura anterior era 21 – 4 – 34. 
 
No sé si el present volum pertany a una col·lecció, només sé que pertany al fons de reserva de 
la Biblioteca de la Universitat de Barcelona, que està al fons de reserva i que la seva consulta 
es restrictiva, no és de lliure accés com d’altres volums. 
 
A la biblioteca hi ha  també una còpia digital, amb la què es pot treballar, però sempre dins de 
les seves dependències. 
 
Sabem per l’ex-libris que primerament va pertànyer a la biblioteca del Dr. Jose[phi] Hiero[nimi] 
Besora i que el va  llegar al convent de sant Josep de Barcelona. En la desamortització i 
posterior tancament del convent va passar a la biblioteca de la universitat de Barcelona. 
 
El llibre es va escriure a Cabilone [Chalon-sur Saône], Municipi francès de la Borgonya a l’any 
1452. hi ha una data de referència que explicita el 2 de novembre de 1462 (f. 101). 
 
B.- AUTOR 
 
L’autor de la present obra és en Jean Germain, bisbe i teòleg francès que fa referència al 
senyor Felip III de Borgonya 
 
C.- TEMA 
 
El llibre tracta sobre Felip III de Borgonya (1396 – 1467); duc de Borgonya, Bravant i Limurg, 
així com comte de Flandès. 
 
D.- ELEMENTS DE DESCRIPCIÓ EXTERNS 
 
1.- Breu descripció  
 
Es un volum reenquadernat  modernament; possiblement  al segle XIX. A les seves cobertes 
no hi ha cap inscripció, ni enganxina o etiqueta, però sí al llom, on hi ha gravat en lletres 
daurades, l’autoria, títol de l’obra i la signatura. 
 
A la part superior, en majúscules i en dues línies en nom de l’autor   
    
JOHANNES  /GERMANUS / - / LIBER / DE / VIRTUTIBUS / PHILIPP I/ DUCIS / / M.S / 260 / / 

B.U.B. 
 

2.- Signatura   
 
Ms 260  
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E.- ELEMENTS DE DESCRIPCIÓ (Forma/ suport) 
 
1- Suport  
 
El suport d’aquest còdex és el pergamí, disposat carn-pel; pèl-carn. En la seva 
reenquadernació moderna s’han posat unes tapes dures de cartronet, folrades de pell i dues 
guardes de paper, tant al davant com al darrera. 
 
2- El còdex  
 
El present volum està dividit en dues parts, la primera va des de l’inci fins el foli 68 després d’un 
foli en blanc (69), s’inicia la segona part al foli 70. 
 

II +  1 s/n +  2 – 101 +  1 s/n +  II ff. 
 
3.- Estat de conservació  
 
L’estat de conservació és molt bo. Hi ha traves però d’haver sofert un atac dels insectes 
lepisme (peixet/pexitu de plata), corcs, i alguna taca d’humitat, afortunadament avui ben 
superades i restaurades. Tampoc he pogut veure traça alguna d’un atac de fongs 
 
Afortunadament les característiques de la tinta no han fet reacció i aquesta no s’ha “menjat “ al 
paper. 
 
4.- Mides  
 
a) Relligadura  
 
Gruix  llom-ventall     35  x  75 mm   
Tapes     175 x 264 mm 
 
b) 1a part  
 
Foli 10  rectus dades extremes  =  260 x 172 mm  
Foli 10  rectus  dades de la caixa =  170 x 102 mm  
Foli 10  rectus horitzontal   =   27 +  103 +  43 mm 
Foli 10  rectus  vertical   =   28 +  169 +  61 mm 
 
c) 2a part  
 
Foli 93 rectus dades extremes  =  252 x 173 mm  
Foli 93 rectus  dades de la caixa =  169 x 103 mm  
Foli 93 rectus horitzontal   =   20 +  105 +  48 mm 
Foli 93  rectus  vertical   =   27 +  168 +  57 mm 
 
5.- Tinta  
 
La tinta del text és negre, podem trobar elements escrits en d’altres colors com són la intitulació 
dels capítols, i la seva numeració marginal escrits en vermell, i els calderons que va alternant 
els colors blau i vermell,  tal com es fa a l'ùs. 
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6.- Quaderns  
 
Els quaderns estan composats normalment per 8 folis, però en el cas del primer que en té 4, i 
el desè i tretze en tenen 10; al final dels quals no hi ha la corresponent signatura de quadern 
però si un reclam tret dels quaderns primer i últim. Aquest està baix a la dreta  no sempre 
aconsegueix  fer caixa amb el marge dret la majoria de cops no arriba i en dos cops la 
sobrepassa. 
 

1 (4) 2–9 (8) 10 (6/4) 11–12 (8) 13 (4/4 +  1) 
 
Quadern    1r     guarda  -   3          4 no hi ha reclam   
Quadern    2n     4   -  11         8 fuerit   
Quadern    3r   12 –  19         8 commendat 
Quadern    4t   20  –  27        8 Nequem hiis   
Quadern    5è  28  –  35         8 Jnuenit 
Quadern    6è           36 –  43         8 edilibus 
Quadern    7è  44  –   51        8 Inde concilia 
Quadern    8è   52  –   59        8 turcus transduceret 
Quadern    9è   60 –   67        8 necessarie Rei 
Quadern   10è          68 –   77      6/4 a sarracenis 
Quadern   11è          78  –   85        8 moderat 
Quadern   12è          86  –   93        8 princeps 
Quadern   13è          94 –  102    4/4 +  1 final del còdex, no hi ha reclam 
 
7.- Configuració dels quaderns  
 
 
     Quadern 1    Quadern 2    Quadern 3  
       ff. 7 +  1-3                  ff. 4-11                              ff. 12-19 
      ____ - ______                 a    ______ - _______                 e   _______ - _______ 
      ____ - ______        b ______ - _______        f    _______ - _______ 
l       ____ - _____        c     ______ - _______        g   _______ - ________ 
m     ____ - _____                           d    ______ - _______                h  _______ - ________ 
 
          
   Quadern 4    Quadern 5    Quadern 6 
    ff. 20 - 27                 ff. 28 - 35                               ff. 36 -43 
 j      ____ - ______                  n    ______ - _______                  r   _______ - _______ 
k      ____ - ______        o     ______ - _______         R  _______ - _______ 
l       ____ - _____        p     ______ - _______         s _______ - ________ 
m     ____ - _____                           q     ______ - _______         S _______ - ________ 
 
     Quadern 7    Quadern 8    Quadern 9 
       ff. 44 – 51       ff. 52 - 59                                ff. 60-67 
 
  [t]   ____ - ______           [z]  ______ - ________    [dd] _______ - _______ 
  [u]  ____ -  ______               [aa] ______ - ________    [ee] _______ - _______ 
  [v]  ____ -  ______                        [bb] ______ -  _______     ff _______- _______  
  [y]  ____ - _______                 [cc] ______ - ________   _______ - _______ 
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     Quadern 10    Quadern 11     Quadern 12 
        ff. 68 – 77        ff. 78 - 85                               ff. 86 – 93  
        _____ - ______      ______ - ________   _______ - _______ 
        _____ - ______      ______ - ________   _______ - _______ 
        _____ - ______      ______ -  _______   _______-  _______  
        _____  - ______       ______ - ________   _______ -    _____ 
        _____ - 
        _____ - 
 
    

Quadern 13 
ff. 94-102 

_____ - _______ 
 ______ - _______ 
  ______ - _______ 
  ______ - _______ 
                <_______ 

 
8.- Foliació.-    
 
La foliació és  moderna, està feta en llapis, situada a l’extrem superior dret, i els números són 
aràbics. Comença després del foli de guarda modern. 
 
9.- Signatura de folis  
 
Les lletres que trobem al marge inferior son una numeració dels bifolis. 
 
Aquesta marca es situava baix al final del foli, i amb la enquadernació moltes vegades es 
perdia, i si posteriorment es feia una segona o tercera reenquadernació el perill de perdre’s 
encara era més gran; la cisalla perfilava i  ajustava tots els folis a una mateixa mida, perdent-se 
moltes vegades aquesta marca, quant no fins i tot alguna vegada el text quedava retallat. 
 
Les marques  de foli d’aquest còdex estan fetes en lletres minúscules i  tinta negra, pels motius 
que esmentat més amunt no es poden veure totes, algunes es veu la lletra en tota la seva 
amplitud, d’altres parcialment, unes poques s’han d’endevinar, i la resta han desaparegut sota 
la terrible guillotina, d’aquesta manera només trobem la signatura als folis: 
 

4, 5, 6, 7, 12, 13, 14, 15, 20, 21, 22, 23, 28, 29, 30, 31, 36,  61, 62*, 68*, i 70 
 

*  Als folis indicats hi ha traces d’haver-hi hagut signatura, però es indesxifrable.   
 
10.- Caplletres  
 
Hi ha 3 tipus de caplletres 2 amb pa d’or i color (ff. 4r i 7r) i altres en negra (f. 70r). La primera 
caplletra a color és  més gran que les posteriors. La primera (f. 4r) va acompanyada d’una orla 
fitoforme, unes fulles d’heura, que ressegueixen tot  el marge esquerra. Les caplletres estan 
emmarcades dins un quadre de color rosa i blau cel; n’hi un total de 8, 7 al primer llibre i una al 
segon. Sempre van seguides d’unes lletres negres de mòdul més gran del text. 
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Les caplletres dels folis 4r, 7r, 8v, 10v, 11v, 13r, 35r1, i 72v estan precedides de la corresponent 
rúbrica del capítol en vermell, amb un mòdul inferior al text; mentre que la caplletra del foli 72v 
no. Les caplletres tenen un farciment de pa d’or i estan dins un quadrat de colors blau clar i 
rosa; normalment al seu darrera hi ha unes lletres de mòdul més gran que el text de color negre 
intens. A partir del f. 85 hi ha un espai en blanc per les caplletres. 
 
Igualment hi ha altres caplletres sense pa d’or, decoració ni color, són les de color negre i de 
mòdul i gruix bastant més gran que l’usual en text, les podem trobar als folis 70r, 71r, i 99r; i un 
espai en blanc als folis 85r i 87v per dibuixar més endavant la caplletra, cosa que evidentment 
no es va fer. 
 
11.- Calderons  
 
Els calderons serveixen per indicar l’inci d’un nou capítol i es van alternant els colors i blau i 
vermell. Doncs bé, no sempre es compleix, D’aquesta manera ens trobem que no n’hi ha al 
començament dels capítols:  
 

I, II, III, IIII,V, XIII, LII, LIX, i LXI 
 

I l’alternança tampoc es compleix com és el cas dels següents capítols que repeteixen el 
vermell. 
 

XXXIII i XXXIIII; XXXVI, XXXVII i XXXVIII;  LVII i LVIII 
 

El primer calderó no ens marca el  començament del pròleg, sinó que excepcionalment marca 
el primer punt i a part. El segon no el trobem fins l’inici del capítol VI, al foli 14r. Els capítols 
anteriors s’han iniciat amb cap lletres decorades i pa d’or, i potser per això han desestimat el se 
ús. 
 
12.- Capítols  

 
A l’inci del còdex hi ha una taula amb les rúbriques dels 74 capítols; aquesta taula o índex 
després en gran part no s’utilitza dins el desenvolupament del llibre. El mòdul d’escriptura es 
semblant al del text. 
 
D’aquesta manera ens trobem que només porten el corresponent encapçalament els  capítols 
 

PRÒLEG, I, II, III, IIII, V, XXIII, LIX, LXI I LXXIII 
 

El títols de l’índex no coincideixen exactament amb les rúbriques dels capítols a l’interior del 
còdex,  com és el cas quan es nomena el duc, en comptes de posar el seu nom escriuen 
eiusdem 
 
13.-Salutatio  
 
Es la salutació que fa en Germain al seu protector en  Karolo, Burgundie, Cadressii comiti 
illustri,.....  
 
14.-Colofó  
 
Al final del  present volum a modus de colofó hi ha la data en que s’ha fet la present còpia 

                                            
1 Aquest capítol no va precedit del corresponent calderó, Tampoc hi és abans d’inciar el capítol 72 
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15.- Altres  
 
El present volum ni hi ha cap il·luminació, dibuix o il·lustració alguna, tret de l’orla fitoforme que 
acompanya la primera cap lletra, en aquest aspecte és molt sobri. Tampoc hem trobat cap 
proba de ploma com es usual poder veure en d’altres còdexs. 
 
F.- CARACTERISTIQUES Intrínseques  

 
1.- Pauta  

 
La pauta està feta amb la rodela, amb doble perforació, les piqueres fetes amb la roda dentada 
són fàcilment visibles, junt al tall exterior del foli, a vegades gairebé inapreciable com es el cas 
del foli 35 entre d’altres, o totalment a arran com el foli 42, o invisibles al foli 79,  a tall de 
mostra, i assenyalen la posició del renglons. 
 
La pauta dibuixa 25 línies, de les que deixa baldera la primera superior escrivint en totes les 
altres inferiors. Les oscil·lacions dreta esquerra amb la rodela són mínimes. 
 
Altres perforacions situades a prop dels talls, assenyalen la posició de les línies fonamentals de 
la justificació 
 
2.- Segells  
 
Só per marcar la propietat o pertinença a un ent, en aquest cas la biblioteca de la Universitat de 
Barcelona, són dos de diferents un de petit vermell  i un de blau més gran. 
 
El segell vermell és petit i rodó, fa uns 15 mm de diàmetre, al centre hi ha l’escut de Barcelona 
amb els quatre quadrants de l’escut de Barcelona Al primer i tercer hi ha la creu de sant Jordi i 
al 3r i 4t    cada un amb 2 pals corresponents a les 4 barres de l’escut de Catalunya. L’encercla 
el lema “UNIVERSITATIS BARCELONENSIS BIBLIOTECA” . El podem trobar  als folis: 5r, 8r, 
14r, 19r, 23r, 24r, 28r, 32r, 39r, 45r, 50r, 53r, 60r, 72r, 82r, 86r, 94r, 97r, 101r.  
 
El segell de color blau es rectangular (30 mm x 35 mm)  el podem trobar al full de guarda i s 
folis 9r, 20r, 36r,52r, 65r, 78r. El seu dibuix imita un llibre amb tanques metàl·liques, al centre 
com l’interior hi ha un escut de forma romboïdal escairat, amb les quatre barres als quadrants 
1r i tercer, i al 3n i al 2n i 4t la creu de Sant Jordi. (30 mm x 35 mm)  Voltant l’escut i seguint 
cada un dels costats del llibre hi podem llegir. Resseguint els costats del llibre hi podem llegir la 
inscripció “BIBLIOTECA PROVINCIAL UNIVERSITARIA BARCELONA” a paraula per costat i 
separades les unes de les altres per unes aspes, com element decoratiu. 
 
3.- Escriptura  
 
El tipus d’escriptura és de lletra gòtica flamenca, s’ha de ressaltar que el la línea superior les 
astes ascendents són excessivament prologades, cosa que no passa en les astes descendents 
de l’últim rengle de la caixa. 
 
4.- Numeració  
 
Hi ha una curiositat al numerar el capítol (29) en comptes de posar XXVIII, com havia fet en 
ocasions anteriors per posar el (-9) ho escriu tal i com ho faríem ara XXIX.   
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5.- Mans escriptores  
 
Segons el meu parer només hi ha una mà escriptora, tret de les rúbriques dels capítols, i 
caplletres que podrien pertànyer a una, dues o més autories.  
 
En tota l’obra no he pogut veure cap prova de ploma, on l’amanuense testes el seva matèria 
rescriptòria. 
 
6.- Organització del còdex  
 
El còdex té un índex, un pròleg, dues parts.L’índex és bicolor, alterna el blau i el vermell però;  
no ens indica el foli o la pàgina2 on podem trobar l’apartat. I tampoc els diferents capítols van 
precedits del corresponen encapçalament. 
 
La primera part compren des del capítol inicial fins el capítol IXL, i el segon comença en el 
capítol L fins al final 
 
7.- Guarda  
 
El còdex té una guarda preliminar, on hi ha diferents anotacionsegibles i les altres després 
d’una primera inspecció són manifestament indesxifrables. Amb esforç, temps i un suport 
logístic i tècnic adequat igual es podria llegir alguna paraula, part o la totalitat del text que ha 
estat ratllat a consciència (reprodueix l’inii del text amb la salutatio). 
 
A la part alta d’aquesta hi ha una invocació a la sagrada família, sota de la qual hi ha el títol de 
l’obra i autor. 

 
 

                                            
2 La foliació es moderna, bastant posterior a l’elaboració del present còdex. 



 10 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ANNEX 



 11 

FITXA RESUM 
 

TITOL Liber de virtutibus Philippi Burgundiae et Barbantiae ducis 
Autor Germanus, Johanes 
Any escriptura 02-11-1452 
Lloc d’escriptura Cabilone (Chalon-sur-Saône 
Any publicació   
Original/còpia Possiblement sigui el mateix original 
Any  reenquadernació Probablement al segle XIX 
Biblioteca primigènia Ex Biblioteca Dr. Jose[phi] Hiero[nimi] 
Biblioteca  anterior Convent de Sant Josep de Barcelona 
Signatura convent L.338 (ms. 1359 p. 259) 
Biblioteca actual Biblioteca de la Universitat de Barcelona (Fons de reserva) 
Signatura anterior 21-4-34 
Signatura actual BUB MS 260 

C
ro

no
lo

gi
a 

i h
is

tò
ria

 

Estat de conservació Bon estat de conservació general 
 CARACTERÍSTIQUES EXTERNES 

Mides Tapes 175 x 264 mm 
Mides fulls 174 x 255 mm ( fol. 35) # 173 x 255 mm (fol. 87) 
Gruix 3 35 x 75 mm (llom – ventall) 
Foliació Moderna, aràbiga en llapis, a l’extrem superior dret 
Núm. folis 101 (68 v, 69r i 69 v en blanc) 
Marges-escript. Htzl 1r llibre  27 + 103 + 43 (fol.10r) # 44 + 102 + 31 (fol.10v) 
Marges-escript. Htzl 1r llibre 27 + 103 + 47 (fol.52r) # 42 + 104 + 24 (fol. 52v) 
Marges-escript. Vrtl 1r llibre  28 + 169 + 61 (fol. 10r) # 29 + 168 + 61 (fol.10v) 
Marges-escript. Vrtl 1r llibre 19 + 168 +  58 (fol.52r) # 29 + 167 + 58 (fol. 52v) 
Marges-escript. Htzl 2n llibre  29 + 102 + 42 (fol. 78r) # 48 +  105 + 18 (fol. 78v) 
Marges-escript. Htzl 2n llibre 20 + 105 + 48 (fol.93r) # 45 + 105 + 18 (fol. 93 v) 
Marges-escript. Vrtl 1r llibre  29 + 159 + ]69 (fol 78r) # 29 + 169 + 59 (fol 78v) 

m
id

es
 

Marges-escript. Vrtl 1r llibre 27 + 168 + 57 (fol.93r) # 59 + 167 + 30 (fol. 93v) 
Tapes Cartró folrat de pell 
Guardes Cartronet 
Folis Pergamí 
Pauta Feta amb la rodela, dibuixada amb llapis sanguini 

m
at

er
ia

l 

Tinta Negre, amb certa tonalitat sèpia, no se si per 
degradació, o ja era d’aquest color en el seu origen. 

Tipus de llibre Manuscrit 
Columnes Una. Escriptura a línia tirada 
Num línies 24 (fol. 10) # 24 (fol. 20) # 24 (fol. 52) (24 fol. 72) 
Tipus de lletra Lletra gòtica 
Astes Sovint les astes superiors són desmesuradament 

allargades. Les inferiors estan acabades amb 
divertiments 

Floritures  Abundants sobre tot en les astes del rengle inferior 
Cap lletres  N’hi ha de tres tipus: Amb pa d’or grans i petites , i de 

negres grans i de mòdul normal. Hi ha també la reserva 
d’un espai en blanc per la que no s’ha dibuixat.  

E
sc

rip
tu

ra
 i 

al
tr

es
 

Idioma Llatí 

 
                                            
3 S’ha relligat amb molta força doncs el llom es molt més prim que el ventall de les fulles  gairebé la meitat 


