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A continuació presento una descripció codicològica del manuscrit 158 de la biblioteca de la 

Universitat de Barcelona. És tracta d’una còpia dels Salms feta en pergamí a finals del segle 

XIII i, donades les seves característiques, destinada segurament a l’ús quotidià. Tot i que el 

manuscrit es troba en bon estat de conservació, presenta canvis posteriors a l’època de còpia, 

com les relligadures o comentaris als marges dels folis. Es tracta d’una obra adquirida a partir 

de la desamortització de bens eclesiàstics.  

 
Nom de l’investigador: Jordina Camarasa i Torrens 
 
Data: 9. 06. 2014.  
 
Ubicació actual 
Ciutat: Barcelona 
Biblioteca: UB Reserva 
Adreça:  Gran Via de les Corts Catalanes, 585. 08007 Barcelona.  
Telèfon: 93 403 53 13 
 
Web: http://www.bib.ub.edu/en/libraries/rare-book/ 
 
Nom de la col·lecció dins de la biblioteca, si s’escau: No hi ha col·lecció.  
 
Signatures: 
Signatura: MS. 158 BUB 
Olim (antiga o antigues):  
20-5-5 Antiga signatura de la biblioteca on està ara, col·locada al marge vertical del foli 2r.  
e-9 Antiga signatura col·locada al marge horitzontal del foli 1. 
 
Notanda: Al foli 2r hi ha una espècie de firma amb rúbrica, il·legible, al marge inferior.  
 
Adquisició: fons procedents de la Desamortització dels béns eclesiàstics 
 
Títols al MS: 
 
 
Títol  
Super Psalmos Llom. Part superior en 

horitzontal. A tinta.  

 1 

http://www.bib.ub.edu/en/libraries/rare-book/


Super Psalter Llom. En horitzontal al 
llarg del llom. Es llegeix 
a l’anglesa. A tinta, 
lletra que imita a la 
gòtica. 

 
Dades de còpia i lloc on s’hi troben:  
 

 

 
 
Matèria escriptòria: 
 
Pergamí groguenc. PCCP.  
 
Format: És un octau.  
 
Relligadura: 
 
Tipus, època, decoració: 
 
Relligadura antiga però no original. Feta de pergamí flexible sobre ànima de cartró. Llom 
sense nervis marcats, dues tires de pell una a la part superior i altra a la inferior són visibles 
inserint-se als plans. Guardes modernes de paper. Pel que fa a la decoració, no té decoració al 
tall. Els talls estan ennegrits però aparentment no tintats.  
 
 
Estat de conservació. 
 
Està restaurat. La relligadura està en bon estat. Els primers folis, especialment el primer, estan 
força afectats pels bibliòfags, i en tots els folis hi ha petites taques d’humitat i brutícia.  
 
Mides: 
 
 Alt ample Lloc 
Relligadura: 145 102 (30 mm gruix).  f. 2r 
Pàgina: 134 94 f. 2r 
Caixa: 89 54 f. 2r 
Columnes supletòries  4 (esquerra i dreta).  f. 32r 

 
 
Distribució de la pàgina: 
Núm. de columnes / Núm. de línies per columna (i lloc):  
 

data o època Base 
Finals del segle XIII Lletra gòtica 
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 Núm. Lloc 
col. 1 f. 2r 
lín. 30 f. 2r 
 
 
Detall de la foliació: 
 
Tipus de foliació: Foliació moderna a llapis situada a l’angle dret extern del foli.  
 
Folis totals del volum, incloent-hi els de les guardes: I (guarda) +1-108 + I (guarda) ff.  
 
Foliació (errors): No hi ha errors de foliació.  
 
 
Col·lació: 
 
 
Quadern Sign. Núm. 

folis 
Lloc (ff.) Cosit (centre 

del plec) 
Posició i text del reclam 

1 - 10 ff. 1-10 ff. 5/6 Horitzontal enquadrat amb la caixa 
al marge inferior dret.  
 
.ad coronam.  
 

2 - 10 ff. 11-20 ff. 15/16 Ídem 
 
breuius est ueteri.  
 

3 - 10 ff. 21-30 ff. 25/26 Ídem 
 
supplicantis . Perendo ergo 
 

4 - 10 ff. 31-40 ff. 35/36 Horitzontal enquadrat en vermell 
molt més decorat que la resta al 
marge inferior dret. 
 
aures eius. 
 

5 - 10 ff. 41-50 ff. 45/46 Horitzontal enquadrat amb la caixa 
al marge inferior dret. 
 
et est conquestio de dereliccione 
 
 

6 - 10 ff. 51-60 ff. 55/56 Acaba una secció i comença una 
altra 

7 - 10 ff. 61-70 ff. 65/66 Horitzontal enquadrat amb la caixa 
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al marge inferior dret.  
 
.vn propter hanc indiuduitatem.  
 

8 - 10 ff. 71-80 ff. 75/76 Ídem 
 
Tribus nostris loquita hoc contra 
deum. 
 

9 - 10 ff. 81-90 ff. 85/86 Ídem 
 
.et mtc. [sic] arcum conuersi. 
 

10 - 10 ff. 91-100 ff. 95/96 Ídem 
 
falsas .i. uoluptatibus. 
 

11 - 8 ff. 101-
108 

ff. 104/105 No hi ha reclam, final de l’obra i del 
volum 

 
Signatures de quadern: No hi ha signatures de quadern.  
 
Mà o mans i lloc on es troben: 
 
 
mà detall lloc 
Gòtica Cursiva Tot el volum 

 
Anotació: Lletra gòtica cursiva aparentment d’una sola mà. Text amb moltes abreviatures.  
 
Filigranes i lloc on es troben: 
 
Manuscrit sense filigranes.  
 
Decoració: 
 
 
Classe detall lloc 
Caplletra Vermella, de 10 unitats de 

pauta. Avui amb aparença 
marronosa 

f. 97v 

Caplletra secundària En vermell A tot el volum 
Majúscules Dins del text en vermell A tot el volum 
Subratllat Per a les cites bíbliques i les 

auctocritas. En vermell 
A tot el volum 

Rúbriques En vermell A tot el volum 
Manícules Algunes en vermell, altres en A tot el volum 
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negre 
 
Altres dades: 
Afegir aquí tota la informació que no s’hagi inclòs als apartats anteriors (p. e. al de la 
col·lació) o la que es vulgui ampliar. 

Pautat: Sí.  
Tipus. Pauta a una sola columna.  
Materials de la pauta: Punta de plom o punta de carbó.   
Perforacions: Sí.  

Posició: Al marge lateral extern del foli en posició vertical i situades molt a 
prop del tall que serveixen per guiar les línies dels renglons. També es veuen 
perforacions per a les línies fonamentals de la pauta, fetes segurament amb punxó. Cal 
tenir en compte que els folis han estat retallats de manera que les perforacions no són 
visibles en tots els folis. A les línies fonamentals verticals de la pauta les perforacions 
quasi no es veuen.  

Forma: 
Reclams (i f.): Sí.  

Posició i orientació: Horitzontal enquadrat amb la caixa al marge inferior dret.  
Signatures de quadern o bifoli (o vid. supra): vid. supra.  
Centre de plec: vid. supra 
Primera línia escrita damunt la pauta superior o en blanc?: Escrita.  
 

Antic(s) posseïdor(s):  No apareix aquesta informació.  
 
Persones o institucions vinculades: No apareix aquesta informació.  
 
Altres obres al volum: No hi ha altres obres al volum. 
 
 
Bibliografia emprada: 
 
MIQUEL ROSELL, Francesc Xavier; Inventario general de manuscritos de la Biblioteca 
Universitaria de Barcelona. Barcelona, Dirección General de Enseñanza Universitaria y de 
Archivos y Bibliotecas, 1858-1958.   
 
Enllaç: http://hdl.handle.net/2445/18347 
 
Notes: 
 
-Anotacions als marges: Algunes són contemporànies al text, altres de lectors de diferents 
èpoques, totes força antigues i fetes amb diferents tintes.  
 
-Presència de manícules.  
 
-No hi ha text als folis de guardes.  
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CONTINGUT DEL MANUSCRIT 
 
Ordre en el volum: Només hi ha una obra en el volum.  

 
ÍNCIPIT / ÈXPLICIT  
ff. 1r-108v 

 
Rúbrica. f. 1r.  Incipit [scri]ptum Psalterii.  
Incipit: G3ertia (sic) distinctione historie quam scripsit [Moyses.] 
 
Nota: (sic) hauria de llegir-se tertia; es tracta potser d’un error en l’execució de la 

caplletra. 
 
Explicit : f. 108v. dicit ad me ipsum. […] (il·legible). 
scriptura super sa\u/terium  Amen.  
 
Nota: “sauterium” amb la primera “u” interliniada. 
 
 

Condició (acèfal, incomplet, fragment?): El manuscrit està complet.  
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