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cialment aquells manuscrits que pcl seu prcu poden ésser considerats de luxe (el
(libre en sí ja era un luxe), és a dir, il.luminats a pinzell i rícament enquadernats;
5ovint la documentació no explicita el caricter il.luminat de molts dels llibres.
Paral.lelament, la documentació també ens permet detectar els preus de feines
Ilibriries parcials com, copiar, caplletrar, rubricar, historiar, relligar, cobrir, preparar pergamins, etc.
El present treball no pretén assolir un rigor estadísric quantitatiu sobre els aspectes de valor econbmic del Ilibre manuscrit baix medieval catala; el nombre limitar de notícies, la seva fragmentarietat i desigualtat entre elles, i la diversitat de
variables que contenen no ho perrneten. A rnés a més, factors com I'evolució de la
inflació, la diversitat de les unitats monethries de compte (em referiré sempre a
moneda de tetn barcelonina, si no es dóna altra indicació), el desconeixement de
moltes característiques intrínseques a la major part dels llibres regestats (nom i
prestigi dels menestrals artífexs, formar del volum i tipologies d'escriptura per foli, número de folis, etc.), no ajuden a fonamentar massa conclusions definitives.
Més aviat, I'arricle pretén ésser una primera aproximació valorativa a I'estudi dels
documents coneguts i també un reclam per llur revisió i per I'afloramenr de nova documentació, posant així de manifest la necessitat de compaginar I'estudi d'aquesta amb
I'adisi directa de les obres conservades, amb l'objectiu d'assolir un coneixament global
i el més complet possible del liibre manuscrit i ii.lustrat a la Catdunya baix-medieval.

Abans de fixar-nos en les dades concretes que ens han de permetre objectivar
certes conclusions sobre eis preus dels llibres manuscrits i el cost d'algunes de les
feines que integren llur elaboració, crec oportú l'aturar-nos a reflexionar sobre una
qüestió que és sobradameot coneguda i que queda palesa en la documentació: a la
Baixa Edat Mirjana, el llibre era car en comparació a d'altres béns de consum i,
apart la seva funció cultural ja de per sí prestigiosa, era considerar un bé de luxe
cobdiciat per monarques i alts dignataris civils i eclesiitics, que el concebien com
un valor de primer ordre en la demostració de llurs rangs.
La nombtosa documentació a1.lusiva a diferents aspectes relacionats amb el
Ilibre manuscrits ja és un notable indicador quantitatiu de llur estimació econbmica rnés enlli del mercat lliure de béns de primera necessitat. El carhcter de les
notícies confirma aquest extrem: el llibre és objecte de compra-venda amb ipoques de pagamant o de reconeixement de deute; és un present que sovint s'ofereix
entre dignataris o que es deixa temporalment per a la seva copia; és un producte
que es considera delicat i sobre el que es prenen mesures per a llur conservació, especialment quan es trasllada de Iloc; és un valor segur recorregut circumsthncialment com a penyora per I'emprhsrit d'efectiu; és també objecte de plets arbitrats
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per I'autoritat judicial i que, en alguns casos, reclamen la intervenció reial; és un
bé inventariable que es consigna acuradamenr en registres d'institucions i de llegats testamentaris. Paral.lelament, el llibre manuscrit veu reglamentada la seva
producció per contractes notarials o encartecs institucionals on es detallen minuciosamenr el caracter de les diverses feines i els materials que impliquen cada volum determinar, i molt sovint el preu detallat de les mateties primes i de rasques
diferenciades com copiar, rubricar, caplletrar, il.luminar, lligar i cobrir.
Tots aquests extrems ens indiquen que els cbdexs medievals -il.luminats o no,
o coberts luxosament o no- eren productes equiparables (en concepre; ara encara no
parlem de preus) a d'altres objectes preuats, especialmenr els de natura artística.
Puc esmentar alguns exemples que il.lustren algunes d'aquesres realitars de
valoració social del llibre.
Com objecre de regal o de préstec entre dignataris, resulta suggestiva una notícia datadi el 6 de mar$ de 1387. En aquesta data, I'infant Joan, des de Tarragona,
feia saber al duc de Berry que havia rebut una Bíblia i el llibre De Civitate Dei de
Sant Agustí, que el mateix noble frances li havia enviar; I'infant aprofirava l'ocasió
de I'acús de rebur per demanar al duc que li remetés una altra part de la Bíblia i un
Titus L i v i u ~Que
. ~ el ja virtual rei Joan 1 rebi llibres de Joan de Berry, un personatge que posseia a I'epoca una de les biblioreques més notables d'Europa i que sobressortí pel mecenatge de la confecció de llibres ricament il.lustrats, és un fet que
demostra el gran interés que la Corona catalano-aragonesa tenía en fornir-se de Ilibres de contrastada qualitat de contingut i factura. En aquest sentit, resulta simptomiric I'interis de I'infant Joan per la possessió d'un Tirus Liviu~(es tracta de la
Histhria de Roma fins a epoca dSAugust),obra de I'historiador roma homhnim que
sembla era una de les més apreciades per la reialesa catalana, com ho suggereix un
documenr d'ipoca d'Alfons 111 pel qual sabem que el rei, amb data de 19 de febrer
de 1335, feia adquirir un volum de l'esmentat rítol a un llibreter de Nipols, el
qual demanava 100 florins d'or (uns 1100 sous) per I'enrrega del m a n u ~ c r i t . ~
Els monarques també s'ocupen de recomanar precaucions en el rransport dels
cbdexs que encarreguen. En aquest sentir són clares dues indicacions de Pere 111:
el dia 26 de juny de 1368 el rei Pere manava, des de Barcelona estant, que li fos
enviar un Psalteri per un propi, «el qual conduiria embolicat amb un drap encerar, de manera que ni per plujes ni aigües en vaigués de menysu.' El mateix mo-

3. Vegi's RuB16 1 LLuc, Anroni. Dwunzmrrprr la hiri&;e dr la r,iDurn raralana mig-MI, 2 vols.
Barcelona: Inrtituc d'Ertudir Caralanr, 1908 i 1921, vol. 1, doc. CCCLXXXVI. També. GUOIOL1
CONiLL, Jorep. El$ Tmmnrirfer Setorin pan. La pinfvra mig-aja1 ralalana, vol. 11. Barcelona: S. Babra,
$.a. (1926), pag. 249.
4. Documenr rmnscrir per RU816 I LLUC (vol 1, 1908, doc. LVII) i per GUD~OL
i CONILL(S.S.,
pig. 249).
5. Guoro~
1 CONIU ($,a,, pig. 241). També Rus16 i Uuc (vol. 1, 1908, doc. CCXXIII).
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narca mostra una preucupació similar en una notícia de data 4 de febrer de 1375,
en que manifesta que «no volia que li fos trames un llibre per mar, a fi de no exposar-lo a la contingencia de malmetre's o perdre'sa.6
En I'ambit general europeu són conegudes previsions de riscs similars: a Italia
hi havia companyies especialitzades en el rransporr de manuscrits jurídics bolonyesos, que adjuntaven al simple document de rransport un veritable contracre
d'asseguranga, garantint els riscs de deterioramenr o robatori.'
Cnm he assenyalar, el llibre manuscrit era considerat valor d'aval en reconeixements de deutes. J. Mas ens proporciona dues notícies en aquest sentit: l'una, de
data indeterminada dins els mesos d'abril-setembre de 1318, en que es considera
penyora per valor de 90 sous un Psalreri de pergamins quaterns i posts de fusta; o
una altre de dara 25 d'abril de 1329, en que es reflexa una «&pocafirmada per
Bernat Veeya, beneficiat de la Seu de Barcelona, marmessor, amb d'altres, de Ramon de Comelles, advocat, als co-marmessors, d'un llibre anomenat Directum, que
en penyora havia entregar al dit Comelles per 20 Iliures, promerent que al ser requerir enrregarh el llibre o les 20 Iliures, obliganr per aixb rots els seus béns ...»."
El llibre és sovint objecte de reclamacions davanr la justícia reial, com ens ho
indiquen dues catres de Pere el Cerimoniós dirigides respectivamenr al jusrícia
d'Aragó (Saragossa, 11 de gerer de 1343) i al veguer de Barcelona i del Valles
(Barcelona, 25 d'octubre de 1368) en que el rei reclama celerirat en la resolució de
sengles p l e t s s o b r e la possessió d ' u n a B í b l i a i d ' u n e s C l e m e n t i n e s ,
re~pectivamenr.~
Com he indicat, els inventaris també reflexen la importancia concedida als Ilibres, sobretot quan aquest eren ricament ornats i coberts. Així ho indica una &poca
de llibres invenrariats junrament amb d'altres objectes que pertanyien a la infanta
Joana, filla de Pere 111, signada per Joan de Bunyol, de la Cambra de l'esmentada infanta, de I'Ordre de Santa Clara; el document, datat el 24 de juliot de 1363, diu entre d'altres coses: «...Item quoddam missale cum cohopertis fusreis munitis de alucae vermilia cum tancadors de cirico viridi er cum capiribus argenri esmaltatis er deaurratis cum singulis scudets cum floribus de lis, in quorum quolibet dictorum tancadors, est signum ducb de Barbo. Item quoddam evangelisterium, cum cohopenis
6 . GUDIOLI CONIU (s.=.,pag. 241) i RUB16 1 LLUC (Vol. ll, 1921. doc. CDlfI).
7. Vegií GENEST,
Jean-Franpis. -Un objecr précieux mais menac& a Le lima ~ I Uhfoyen A p
(Sous la direcrian de Jean Glenirron). Brepolr: Prerrer d u CNRS, 1988, $g. 82-87.
8 . MAS, Jwep. *Noter documentalr de llibrer anrichs a Barcelona". Bolezh de /a Real AradPn>ia
de Butnar la~rnrde Bari~lonn,VIII. Barcelona, 1913-1916, pag. 135-406 (especialmenc, $gr. 239240). Mas, reflexa les signarures: Arx, Car., Manual de Bernar de Vilarubia de 1318, abril-retembre,
i A n . Car., Secció de pergamins del segle XIV.
9. Vesir, MADUREUI MARIMON.
Jorep M'. -Documenrr culrurals medievals (1307-1485).
Conrribució al seu estudis. Boletin de lo Real Amdmia de Bzena Letra de Barcelena, XXXVIII. Barcelona, 1979.1982. pis. 301-473 [doc. 9, A.C.A., ieg. 621, foli 171 i doc. 19, A.C.A., ceg. 743,
foli 291.
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argenti deauraris er cisellatis, in quibus sunt ex una parte Cruciffixus, et due ymagine, altera Beare Marie, et altera sancti Johannis, et quatuor ymagine angelowm. Et
ex altera parre esr ymago Jesu xpi in sede magestatis, cum quatuor evangelistes enrorn, in quibus cohopertis sunt encastats per orlam dictarum cohopertarum, inter
ambas partes quadraginta lapides de doblets diversamm colorum, in singulis casronibus argenti deauratis. Item quendam librum pergameneum de summa Trinirate,
et de fide Catholica cum posribus cohopertis de albadiva viridis coloris».'*
Evidenrment, un document com aquest valora els llibres més enlli del seu
caricter d'obres literiries i els registra, sobrerot, per la riquesa de les seves coberres; perO no manquen d'alrres inventaris en que es demosrra un interés més extricte pels cOdexs, que es reflexa en un acurat descriptivisme a I'hora de parricularitzar cada volum, amb I'objectiu cotnptable de facilitar-ne la seva idenrificació. En
aquest senrit és il.lustratiu I'inventari de I'herSncia de Guillem Vall, beneficiar de
la Seu de Barcelona, darat a 4 d'abril de 1373; entre d'alrres béns s'esmenta:
«Item quendam alium librum cum postibus cohopertis de corio vitidi scriptum
in pergamenis cum aliquibus picturis in principio vocatum Liber Vire Beati Honorati. Et in primo colondello primi folii incipit in rubro sic: lncipit Vita beati Honorari. Er sequirur ibidem in nigro: cum diabolus parvus etc. Et finir in eodem
colondello eiusdem primi folii: cum suis sodalibus erc. Er finic in ultima pagina
primi folii: srola glorie induit eum.»."
Aquesra notable esrimació de la societat baix-medieval pel llibre manuscrit es
veu corraborada a I'hora d'esrablir el seu preu i comparar-lo amb el d'alrres béns.
És evidenr que el preu d'un codex depen de rot un conjunr de variables forga
nombrases; més endavant tractaré aquesta qüestió. Ara i a rírol d'exemple, presenro dos preus exrrems d'un mateix rípus de llibre que la documentació ens proporciona en cronologies molt similars.
La primera notícia és de 12 de novembre de 1320 i ens informa de que Jaume
de Caldes o Cauledes, escriptor i habitanr de Vic, feia concordia amb el tresorer de
I'església de Vic, Guillem de Monrcorb, per I'obra d'un Breviari manual, segons el
que ja havia ultimat pel canonge Bernat Nadal. La capirulació estableix que el mestre Jaume cobrara un mínim de 130 lliures i si plau a l'esmentat Montcorb, iprum
illuminare. el preu augmenrari en 20 lliures més; apart, s'especifica que al copistail.luminador se li donaran els pergamins necessaris i no hauri de relligar el volum."
10. MAS (1915-1916, pis. 241 [Ami" del Monerrir de Santa Clara de Baccelona, pergamí
8211).
1 l . MADURELL 1 MARIMON,
Josep M'. -Códices Miniadoss. G~omme/et6A#/Ia:ie zar Kulrurgesrhirhir Spanim, vol. 16. Munic, 1960, pig. 85-114. dac. 19, [A.C.B.. Pece BoreIl. manual any 1373
(abril- 9 de juliol)].
12. Vegi'r GUDIOL
1 CONIU(s..?., pag. 310) i també, del mateix autor, EL, primirh~.Tercwapar:.
El, I/ibrei il.luminat:. Ln pintr~vsnedirna/ ratdl~na,val. 111. Barcelona: Llibreria Canuda. 1915 (obra
pbstuma), pag. 44 [A.E.V.,Cúria Fumada. manual anbnim del remprl.
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Aquesr document ens demosrra I'ingenr valor que por assolir un Breviari manuscrir, en aquesr cas i1.luminar: un mixim de 150 Iliures (3.000 sous) per la feina de copiar i il.luminar el volum, sense comprar el preu de pergamins i relligadura.')
Com a contrasr, una notícia d'un any més tard que s'adscriu a la mareixa diocesi de Vic i recau sobre el mareix mesrre i també ripus de llibre del documenr anterior: el dia 15 d'ocrubre de 1321, Jaume de Caldes convé amb el canonge Dalmau de Cleriana que, abans de Torsants de l'any següent, li escriuria un Breviari
manual a ús de la diocesi, ade tali videlicer lirrera quati vobis mosrram feci materiam dedi et insinuavin, consignanr que 1'al.tudir canonge podria fer il.luminar el
llibre <<perme ve1 quam malueritis~,retenint-se en el segon cas la quantirat de 26
sous, de la suma de 1 0 lliures que es fixava pel treball d'escriure i pel cost dels
p e r g a m i n ~ . En
' ~ aquest cas, queda ciar que la feina d'escriure un Breviari no i1.l~minat, sumada al cost dels pergamins, puja un total de 10 lliures menys 2 6 sous,
és a dir, 174 sous.
La comparansa enrre amdues norícies ens remet a la qüesrió de la gran diferencia d e preu enrre la feina d'il.luminar u n tlibre (s'ha d'entendre que a
pinzell") i la simple copia del seu contingut lirerari. En aquesr cas, enrre els dos
breviaris esmentats hi ha una diferencia de 2826 sous que són impurables a la feina d'il.luminar profusament el primer dels ~ o d e x s . ' ~
Tornaré sobre aquesta qüesrió rnés endavanr; ara, cal explicar que malgrar la gran
diferencia de preu enrre llibres amb o sense il.iuminació, considero amdues riopologies com a béns de luxe, en comparació amb d'altres producres habiruals a I'epoca.
Seguinr els esrudis de CH.E. Dufourcq" podem coneixer alguns preus vigenrs
13. Cal dir que el preu d'aquesr cadex ér el més alr que he rrobat entre roces les noricier qrie he
conrulrar sobre llibre manurcrit del segle XIV. D'alrrer manuscrirr il.iusriarr podien assolir xifrer
compreses enrre 1.000 i 1.500 sour.
14. Vegi'r, GUDIOLI
CONILL
($.a,, pig. 310) i (1955. pag. 44-45 [A.E.V., Cúria Fumada, Manuai del norari Bernat Salatl).
15. Cal adverrir que la documenració rol empiar el reme illuminar d'una manera ambigua, a
indirrínramenr, rant al referir-re a la rasca de decorar i caplleriar amb filigianer de rinrn i ploma,
com a la d'ii.lusrrar amb tkniquer pictbriquer. Algunr documenrs expliciten exprerrionr com 'cilluminar nh ozr er piniellii, o similurs, pero no són eir mér freqüenrs; generalmenr cal deduir pel conrexr
ercrit quan es tracra d'una aur&nricail.lumioació o quan rbisamenr d'una simple caplletració de copisra. Per aprofundir en aquestr aspecrer remera alr errudir de MADURELI.
1 MARIMON,
Jorep M".
.Il.Luminadors, escrivans de llerra rodona formada i de llibres de coru. Geii1rnnjerre Az'fiütie zar KnliurgarhirhreSpariuni,vol. 23, 1967, pig. 147-170, i de CoLr 1 ROSEu(L994, en premsa).
16. Cal dir que el Breviari és un dels textos litúrgits mér ieflexatr en la documenració catalana
baix-medieval. La reva compilació com a texr oficial de I'Ergléria ér rardana; no es produeix fins
I'any 12 16, amb el papa Innocenci 111, i no r e d fiar al regle XIV quan es difondri plenament el Brtviarium Curiae Romanat. Aquesra realicar de rexr reiarivamenr nou i de m& +da a enrendre la profusió en el seu encirrec i i'interér per il.lurrrar-ne els exempiail desrinets alr prohomr.
17. DUFOURCQ,
CHarles-E. ~ P r i xet niveau de vie danr les pays caralans er maghribins i la fin
du Xllle riecle et au d'ebur du XIVe sieclei>.Le Mqen Age (Bruxelles), 7 1, 1965, p i s . 475-520.
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a Calaunya durant el primer quart del segle XtV. Sabem que l'any 1325, un soldar
quotidii al servei del re¡ percebia 8 sous diaris amb el cavall equipar i només 4
sous si no aportava I'equipament de la seva montura. També sabem que al redós
de 1310 el preu dels rexirs desrinats a I'indumentAria oscil.laven entre 20 i 40
sous la cana, o que l'any 1320, el preu mirji d'un eclau era de I'ordre d'uns 465
sous de Barcelona.
Juagant amb aquesres dades podem induir que els 174 sous del Breviari copiar
I'any 1321 podrien haver servir per a pagar 21 dies de salari d'un soldat ben equipar o 43 dies d'un soldar més comú; també haurien servit per comprar entre 4 i 9
canes de teixit, és a dir: entre 40 i 72 pams de roba segons la qualirat del drap."
Alrrament, haurien calgut dos i mig breviaris comuns per a pagar el preu mig
d'un esclau, o dit d'una altra manera més ercanda~osaper a la nosrra &rica social
conrernporinia, 6 esclaus encara no haurien eixugar el deure de 3.000 sous que
costava la copia i il.luminació del Breviari encarregar a Jaurne de Caldes el 1320.
Amb aquest segon cas i rot i la seva excepcionalitat, se'ns confirma que els
miltors Ilibres competien en preu amb els béns més estimats, com ho degué ésser
el cavail de 2.000 sous que el rei Jaume 11 regala, I'any 1310, a un embaixado~.'~
Hem de cercar entre efs objecres artístics més suntuosos uns valors que emulin
els codexs més ben il.luminats; en aquesr sentir resulta suggesriu el preu de 150 Iliures (3.000 sous) que Jaume i Pere Serra contracren per la pintura d'un reraule de .VI.
p e p , bancal i guardapols encarregat per la confraria de Tots els Sants de l'església nova de Santa Maria de Manresa; el contracte esri datar a Barcelona el dia 4 de mar$ de
1363.ZUEs tracta de un retaule que no s'ha conservat pero profusament descrit al contracte: 7 histories a les cases principals i 7 més al bancal, acompanyades de figures
d'ingels i sanrs a tors els munrants i agulles; tot realitzat amb materials costosos com
I'or fi i i'atzur d'Acre (aquest darrer emprar en un mínim d'una figura per historia).
Com veiem, un reraule de gran embalum i qualitat, obrat pefs més afamars
mestres barcelonins de l'&poca, costa el mateix que la cbpia i il.luminació d'un
dels breviaris anreriormenr descrits.
Alrrament, el 29 de maig de 1355, Francesc Serra, germi dels anteriors, havia
contractar un retaule de menors dimensions i preu: 33 Iliures (660 sous) per la
pintura del retaule de Sant Pere Martir, encarregat per Constanca de Vall, religiosa del monestir de Santa Maria de Jonqueres a Barcelona." Es rracta d'una obra de
18. Dufourcq, quanrifica la cana en 8 pamr.
19. Vegi'r, DUFOURCQ (1965); I'auror ermenra la signarura d'un dacumenr conserva<a I'Aruiu
de la Comna d'Arag6: reg. 19, f. 4 8 v".
20. Vegi'r, MADUREU
1 MARIMON,
José W.E l p i n i w LLuír B o n c z d . Su vida, <u tiempo, rur i e p i dore$ u 3x3 obrar. Vol. 11. Abéndire d,xwmenral a nAnales v Bolerin de los Museos de Arce de Barcelona.,.'
vol. Y111, 1950, doc. 11, pag.19-24 [A.H.P.B., ~cancercde ladernasa, llig. 3, manual any 13631.
21. MADURELL
I MARIMON
(1950, doc. 5, pig. 12-13 [A.C.B., Pere Boirell, manual 2: maig
1355 - 20 juny 13561).

222

GASPAR COLL 1 ROSELL

la que se'n descriuen les mides: 12'5 pams totals d'amplada i 17 pams d'algada la
taufa central i 13 pams les laterals; una superfície de retaule rnitji de tres cossos
que havia d'incloure 13 histories comprant el bancal i que conrindria notable mesura d'or i blau &Acre.
Aquesta quantitat de 660 sous per un retaule és comparable i lleugerament superior als 600 sous que amb data 30 d'abril de 1347, Pere el Cerimoniós pagava
des de Valencia estant al ,%ir Arnau de Riera, per la compra d'un indeterminar
Llibre de Medicina, no sabem si il.luminar o no." 1 rambé és una suma propera als
599 sous i 3 diners que el tresorer del rei, Lloreng de Tetracs, Iliurava, el 27 d'occubre de 1386, a I'argenter de Barcelona, Berenguer Tió, per l'import d'un pitxer
d'argent amb un esmalt incorporar i una copa daurada amb sobrecopa i tres
peu~.~)
Fins aquí he presentat arguments qualitatius i també algunes aportacions
puntuals quantiratives, amb I'objectiu d'oferir al lector un marc valoratiu sobre el
llibre manuscrit baix-medieval, com a producte d'alta estima social. Ara cal aproximar-se a un altre aspecte més concret: els criteris per una anatisi economica més
intrínseca de I'encirrec i la compra-venda de Ilibres, i dels costs parcials de les disrinres activitats que formen la manufactura dels codexs.

He esmentat que el cosr del llibre manuscrit és mobil en funció de diverses
variables que poden concorrer en la seva factura i comercialització: títol del Ilibre,
tamany, extensió, prestigi dels artífexs, complements il.lustratius, típus de coberres, qualitar del materials emprats, etc.
Altrament i cenyint-nos al marc cronologic del segle XIV, la naturalesa de les
notícies que coneixem és limitada en quantitat i sobretot, desigual a I'hora de poder establir series de títols iguals que facilitin les cornparacions. Per altra part, no
totes les dades que poseim es refereixen a encirrecs d'obra, sino que alguns documents expresen relacions de compra-venda que no són literalment comparables a
enchrrecs de factura de Ilibres similars, doncs en el preu d'un volum ja conclós hi
intervenen nous factors com el detetiorament i conseqüenr devaluació per l'us, o
conrririament, una revaluació per la raresa de l'obra o la llunyania geogrifica del
lloc on s'adquireix.
22. Vegi'r MADURELI.1 MARIMON
(1979-1982, doc. 11, phfi. 309 [A.C.A., reg. 1.31 1. f. 561).
23. Documenr rranrcrit per MADURELL 1 MARIMON(1979-1982. dac. 41, pij. 327, i per DALMASES I BALARA,Núria de. Orfeiirrria raralana medieval. Batcelonn 1300-1500 (apmxin~nrión I'eritrdi).
2 vols. Barcelona, Insrirur d'Errudis Caralanr (Monografies de la Secció Hirt6rico-Arqueol&gica,
1/2), 1992, volum 11, Argenlrrr i Duc#menrr, doc. 74, pig. 215 [A.H.P.B., Anroni Coscó, Ilig. 1 [Capkmirmi ~ivpprwuroll~m]
nwzlarum jivp ro~i?ciunum,anys 1385-1395, f. 5301.

Com veiem, la qüestió no és facil per l'existencia de notables condicionanrs
difícilment detecrables i que no sempre explicita la documentació. Malgrar rnr,
podem assajar l'aproximar-nos a una valoració econbmica atener fonamentalment a
dos conceptes principals: el cost dels materials i el cost de la rna d'obra.

Avaluaríó de(J materials:
Primeramenr, cal explicitar que el material bkic per l'elaboració de llibres, el
pergamí, era un material cosrós per rab de la seva natura; la quantitat de pells
d'animal (vaca o ovetla) necessiries per a la confecció d'un cbdex solia ésser nombrosa. A tal1 de mosrra i dins I'imbit frances, es coneix que un volum d'Etica de
sanr Tomas, conservar actualmenr a la Biblioth2que Nationale de París (Latín,
16.106) i que compra amb una extensió de 108 folis i unes dimensions de 315 X
233 mm. (l'equivalenmr a un 8" actual), havia necessirar per la seva producció un
total de rretze pells i mitja, és a dir, una pell d'animal per cada vuir f o l i ~ . ' ~
Aquesra proporció d'una pell per cada vuir folis es por esrendre a gran parr de
la bibliografia exisrent a I'epoca doncs, la majoria de volums produirs a Europa des
de rnitjan segle XfII eren de procedencia universiraria o genericamenr d'esrudi
(llibres de dret civil o canbnic, summes reolbgiques, llibres de medicina ...) i tenien unes dimensions equiparables a les del cbdex frances esmentat. Incfús, manuscrits litúrgics com bíblies o llibres de cor podien igualar o superar aquesres
mesures. Alrramenc, dáltres exemplars amb folis més redui'rs perb de gran esrima
social, com podien ser els breviaris o els llibres d'hores, veien compensada llur
menor despesa en pell pei cosr més elevar d'aquesra, a I'emprar preferentmenc un
pergamí de majar qualirat (tipus vitel.la), que s'obté dels animals joves.
Per alrra parr, I'us del pergamí fou prkcticamenr generalirzat en la manufacrura del llibre entes com a vehicle de formació cultural. Exisrien a Europa, des de final segle XII1, llibres en paper, un material més barat pero menys durable. Malgrat tot i salvant algunes excepcions, el llibre en paper tenia un us més funcional i
quoridia que es concrecava especialment en llibres de compres, manuals i lligalls
notarials, erc. Una visió als nosrres arxius i biblioteques confirma plenament
aquest extrern. En aquesr sentir, resulta interessant una opinió sobre I'us del pergamí o del paper en la confecció de llibres que defensava el filbsof i tebleg frances,
Jean de Gerson (1363-1429). L'autor considerava, en la seva obra De laude rcríptorum (escrita el 1423), que un llibre escrit en paper esrk abocar a una rkpida desrrucció i que utilitzar aquest material per a copiar és perdre el remps i els diners.''
La documenració catalana ens dóna algunes dades per a coneixer el preu del
24. Vegi's GENEST(1988, p2.g. 82).
2s. Vegi's GENEST(1988,

82).
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pergamí. Una notícia datada a Barcelona 1'1 de novembre de 1367 ens informa del
manament reial de pagar a Arnau de la Pena, <<illuminadorde llibres de la ciurat
de Barchinona, ab alberh de scriva de ració, los quals li eren degurs per raho de
XI. dotzenes de pergamins de cabrir rasos, que de manament de la dita senyora
[reina] ha comprars en Barchinona a raó de XI. solidos la dotzena a obs de 1. Salteri que ha fet fer la dira ~ e n ~ o r a . . . El
* . ~document
~
descriu el pagament de 101
sous per la realització d'altres feines al maceix codex i una quanrificació rota1 de
I'alberh per valor de 222 sous. Els 121 sous fruit de restar els 101 sous d'aquella
quantitat final corresponen al preu total dels pergamins; suma que també s'obré
de mutiplicar 11 dotzenes de pergamins pel preu d ' l l sous la dorzena.
El mateix preu d ' l l sous la dotzena de pergamins rasos queda corraborar per
una conjunt de notícies darades a Barcelona entre els mesos de gener i julio1 de
1386. Per elles sabem que Joan Callo<;,rresorer de Sibi1.la de Fortia, abona a Bonjuha Mahir, juheu ligador de librex de la ciutat de Barchinona, l'import de diversos
materials llibraris amb desrí a la rresoreria de la reina. Enrre varis concepres, s'especifiquen tipus de cobertes i si els llibres són fets de paper o pergamí. En relació
a aquesr darrer marerial, s'especifica que el preu de tres dotzenes de pergamins es
paga a 12 sous la primera dotzena i a 11 sous les alrres d u e ~ . ~ '
La quasi bé coincidencia d'aquesces dues norícies ens permet avaluar el cost
d'un pergamí rasurar en aproximadamenr 1 sou; pero la documentació ens permer
precissar encara més: podem saber el preu del pergamí sense preparar i el valor
afegit que comporta la feina de raure'l. En aquesr sentit resulta esclaridor un document datat a Vic el 12 d'agost de 1392, que informa sobre la copia d'un Missal
per part d'Arnau Muntadella, escriptor de lletra rodona establert a Vic. L'encirrec
es deu a Pere de Soler, canonge de Mallorca, que fa precisar al document les diverses tasques que I'esmenrat Arnau ha de realitzar al Ilibre. Entre elles la tasca de
raure els pergamins que se li proporcionarien, a raó de 3 mailes (1 denari i mig)
cada pergamí de la primera dotzena i 2 denaris per la segona dotzena, alternanr
després aquests preus."
Amb aquesres dades, podem induir que el cost del pergamí sense preparar oscil.lava entre 10 i 10'5 denaris la carta.
Com veiem, la documentació sol precisar el cosr dels pergamins a l'hora de fer
la valoració roral d'un Ilibre, i si no s'es~ecificaés freqüenr que aquest material sigui direcramenr fornit e n brut o preparar- pel promotor del volum. Aquesta si26. Document tmnrcrir per MAOURELL
I MARIMON
(1960, doc. 17, pig. 92 [A.C.A., R.P. reg.
490
i Pll
..., f.. 7 .
27. Vegi's L ~ P E DE
Z MENESES,Amanda. uDocumenror culturales de Pedro el Cerimoniosos.
Errndior de Edad Me& & l a Corunn dc Arqdn. Vol. V, Samgorra, 1952, pig. 669-771, doc. 112, pig.
759 [A.C.A., R.P., reg. 513, folr, 50P, 79v"i 107vY].
28. Docurnenr rranrcrir per GUDIOL1 CONILL(s.a., pig. 331 [A.E.V., Curia Fumada, Manual
del notari Pece Mas, 13921).
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ruació no ocorre al parlar d'alrres marerials bkics com les rinres. No hi ha norícies
al.lussives a elles i, per tant, hem de deduir que e1 seu cosr s'avalua conjuncament
amb la feina d'escriure i que corre a cbrec de les despeses fixes deis escrivans.
Conrrariamenr, alguns pigments costosos més propis dels mestres il.luminadors que dels copisres sí es solen especificar, al menys ressaltant-ne el seu valor especial. Es habitual que els conrracres carregin al comprador el fornimenr de I'atzur d'Acre i I'or necessaris per il.luminar ricament un cddex. Una noticia datada a
Barcelona el 15 de serembre de 1368 confirma aquesr exrrem: és una carta del rei
Pere 111 en la que dóna inscruccions per si I'encarregat d'il.luminar un Salreri no
rroba bona materia, ordenant que a precaució se li portés el llibre a Barcelona, on
no falraria qui I'acabaria, «onr haurets atzur e $0 que mesrer i fassan." Altra informació ens diu corn també el rei feia pagar a Vidal Prader, escrivi de llerra rodona,
48 sous, import de la compra d'arzur d'Acre, or i pergamins per il.luminar un Salreri per a la reina.3%mentablement, les dades no són més explícites doncs sembla que l'import -sensiblement baix- reflexa més un pagament parcial que la
compra de rot el material necessari per un Salceri (recordem que anreriorment he
reflexat una suma de 121 sous només pels pergamins d'un alrre Salteri).
Per concloure aquestes reflexions sobre el cosr dels marerials llibraris cal parlar
de les relligadures i enquadernacions. Aquestes solen tenir preus diversos que, evidentmenr, depenen de la feina i la qualirar deis marerials; pera aquests (posrs,
cuirs, vellurs ...), quan no són suntuosos, no es solen especificar als conrracres (en
inventaris sí acosrumen a figurar). Contrariament, quan les coberres conrenen marerials nobles els documenrs en donen dades; aquesr és el cas d'una notícia datada
a Bareclona el 15 de novembre de 1358, que informa que Salomon Barbur, jueu
de Barcelona, obra per un llibre anomenar Flors Sancorum, encarregat pel canonge
de Valencia Joan d'Aragó, uns claus i rancadors d'argenr i esmalcars pel preu de de
19 lliures (380 sous); el mateix documenr esmenta un tal Issach, niudeus Barchinone, ligaror librorumn que cobra 9 lliures i 7 sous (187 sous) «pro quibusdam
'
veiem com la feina de lligar i
corregiis de sirico ad opus eiusdem l i b ~ i . . ~Aquí
cobrir un cbdex il.luminat i de luxe costava un mínim de 567 sous, suma atribuible bhicament als marerials.
En d'alrres casos, quan no s'especifiquen els marerials, la feina de lligar i co-

29. Vegi's RUBi6 1 LLUC (vol. l , 1908, doc. CCXXIV) i carnbé Guoior i CONILL(s.=.. pig.
724)
--,.

30. Documenr tranrcrir per MADURELL
I MARIMON
(1967, doc. >.a, pag. 7 (A.C.A., Mesrre
Racional. res. 473, f. 42)).
31. Conrracre rranrcrit per MADURELL
i MARIMON
(1960, doc. 8, pig. 9 0 [A.C.B.. Pere Borrell, manual 1358, &'os'-desembrel). El mareix auror rranrcriu un aitre document (doc.7, p i ~ 89)
.
pel qual sabem que el 26 d'ocrubre de 1358. 1'il.luminador de Ilibres Anidu de la. Pena cabrava indeierminader desenes de iliurer (la rranrcripció esmenra ...h t n qzinque libr) per il.luminar d'or i
d'altier diversos colors el mareix llibre de F l o r i h S<~nrtorum.
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brir un volum por oscit.lar entre 16 sous (any 1358) i 40 sous (any 1356). En amdós casos es tracra d'encirrecs reials, que garantitten un mínirn de qualitar.

Hem visr corn el valor dels llibres ve determinar, en part, pel cosr del pergamí; pero proporcionalmenr, el que encaria mes els llibres manuscrits era el cost de
la copia, una rasca que podia requerir mesos de feina, segons I'exrensió i formar
deis volums.
Jean Frangois Genesr ens informa que a Bolonia, a la segona meirar del segle
x i i i , la copia d'uns Decretals comportava quinze mesos de treball i un Digestum verus, un mínim de 6 mesos. El mateix autor ens proporciona un exemple frances del
darrer rerg del mareix segle, on es quantifiquen varis conceptes referents a un manuscrir. Ens explica com el canonge de Langres, Ferry de Pontailler, ecarregi una
col.lecció de llibres de gran formar (uns 372 X 250 mrn.) i glossats; en un d'ells
(Troyes, Bibl. núm. 157) hi ha anorades despeses de diveros cddexs: per uns Evangelis en dos volums el cosr deis pergamins havia costar 100 sous, mentre que I'escriprura 170 sous, pricricamenr el doble."
A Catalunya, dguns contractes permeten coneixer valotacions sobre I'escriptura que confirmen la seva influPncia preponderant al preu global dels manuscrits.
Sel.lecciono seguidament algunes norícies que comparades entre elles ens poden
formar una opinió sobre el tema:
Comencem per un Missal encarregar a Vic el 28 de gener de 1307 a l'escrivh
Jaume de Caldes; aquesr copista feia promesa al canonge Ramon Tallada que faria
aunum missale completum de lirtera rubea et illurninata>,, ral corn era el Missal
de I'alrar de sanr Viceng de la catedral ausetana, pel preu de 160 sous." Cal precissar dues qüesrions sobre aquesta notícia: en primer Iloc, assenyalar que I'escripruta d'un Missal es solia fer a dos corondells, sense glosses, que podien ocupar cada un entre 20 i 30 rengles de Iletra. En segon Iloc, apuntar que considero, pel
conrexc i per comparanga amb d'alrres norícies, que I'expressió emprada elircera
rubea er illuminara» aquí no es refereix a un llibre i1.lusrrat sino tanr sols a un volum escrit, rubricar en verme11 i caplletrat.
Altres dades comparables ens les proporciona un encirrec darar a Vic el 13 de
32. Vegi'r GENEST
(1988, pag. 82). Aqui vull precisar que les rumer de dineis ermenrarr rón
en moneda francesa perO que, a efecter de cornprabitirar inriinseca, el valor en raus de ia lliura francesa ré la mareixa proporció que la moneda barcelonina: la lliura és una unirar de compre que val 20
SOYI.

33. Vegi's GUDIOL1 CONILL
(s.o., p i s . 310) i (1915, pig. 44 [A.E.V., Curia Fumada, manual
anbnirn 13091). Cal dir que aquesr Jaume de Calder ér ei mareix que abrava dos bcwiarir que ja he
esmenrar, del 1320 i 1321.
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julio1 de 1326: Pere de Bretons, «qui fui de villa Berge, nunc habitans in civitate
vicensi*, reb de Jaume Cordó, advocat de Vic, 12 lliures «pro-faciendo et scrivendo appararum cuiusdam vestri Digesri novir.. També reb I'encarrec d'escriure
uunum librum vocarum Codicem imperatoris in testes et in glosa» pel qual se li
donava pergamí i 21 Itiures. i'esmenrat Pere, es compromet a no emprendre altres
Ilibres fins acabar aquest compromís, que es podia ampliar a la feina d'il.luminar
(enrenc filigrana) les lletres capitals i lfigar els al.fudirs I l i b r e ~ . ~ ~
D'aquesta notícia se'n poden extreure algunes conclusions: en primer Iloc, assenyalar que un Digest i un Codi de Justinia són flibres de dret civil roma que solen tenir una extensió similar. En segon Iloc, si comparem les 12 lliures (240 sous)
que val la feina de glossar el primer dels cbdexs amb les 21 lliures (420 sous) pagades per copiar i glossar el Codi, podem considerar la hipotesi de que aquesra darrera xifra es podria sub-dividir en 240 sous per la glossa (equivalent a I'apparatw
del Digest) i 180 sous pel text principal. Per tant, valdria més I'escriptura de la
glossa que la del text, cosa raonable atenent a que les glosses dels textos jurídics
solen ésser més extenses que el propi contingur original del Ilibre, escrir a dos corondells d'unes quaranra o quaranra-cinc Iínies.
Si acceptem com a valida una quantitat propera a aquesrs 180 sous per I'escriptura dels dos corondells principals d'un Codi, podem concloure que la xifra
s'aproxima als 160 sous que anteriorment he esmentat com a preu de la copia d'un
Missal obrar a vic I'any 1309. La diferencia hipotetica de 20 sous podria explicarse perfectament pel menor nombre de Iínies escrires de les dues columnes de texr
habituals als missals.
En aquesr sentir, ressulren molr il.lustratius alguns extrems d'una notícia que
ja he esmentar amb anrerioritar. al parlar del cost dels pergamins: l'any 1392, Arnau de Muntadella, escrivi de lletra rodona de Vic, concordava amb Pere de Soler,
canonge de Mallorca, sobre escriure un Missal, els Oficis Dominicals i Santorals a
vint lineas per pagina, amb títols vermells i fenr el texr de .bone letre rodona e be
legible e formade ab bona tinta., corregint i fent la feina da~manarel volum quan
fos Ilest, per abans de la Pasqua de I'any vinenr. Se li donarien els pergamins (recordem que sense preparar), pagant-se-ti a 7 denaris i malla cada carte (és a dir el
foli escrit per les dues cates), i advertint-li que no havia de fer-hi les «caplecres
grans ni poques ne decorando ne cobrir..
Aquesra notícia ens dóna el preu unitari per foli de I'escriptura d'un Missal de
vint Iínies, sense altra feina complementaria. Si analitzem alguns exemplars de
missals rrescentistes catalans conservats podem amitjanar I'extensió tipus d'aquest
llibre litúrgic en uns 250 folis.)' Prenent aquesta mitjana com a valida i mutipli34. Vegi's GuDioL 1 CONILL
(S.S., pag. 309 [A.E.V.. Cúria Fumada, manual anbnim de 13261).

35. Com exernpler, esmento el Ms. 24 de Sant Cugar (A.C.A.)que, ercrir en 17 rengler d'ercriprura continua. suma un rota1 de 246 folis; i rambé el Ms. 112 de Ripoll (A.C.A.)que conré 268
folir escritr a dos carondellr de 29 linies.
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cant-la pel preu unitari per foli, sabem que I'escriptura del Missal auseti del 1392
hauria pogut costar uns 1.875 denaris (uns 156 sous), una xifra molt propera als
160 snus de I'anteriorment esmenrat Missal vigata del 1309.
Tenim així, una hipbtesi raonable del preu de I'escriptura al segle XIV, que
hauria r o m h més o menys consranr i al m u g e de possibles oscil.lacions monetiries.
De totes maneres, la documentació reflexa alguna variació a la baixa, encara
que de poc. Aquest és el cas de I'escriptura d'un llibre anomenat Pmsis que, l'u de
mar$ de 1361, el rei feia pagar a Arnau de la Pena, il.1uminador que representava a
l'escrivh Eiximeno de Munr Reyal; el pagament pujava un total de 47 sous, a rab
de 6 denaris el f01i.)~Aquesta diferencia d'un denari i mig respecte al preu abans
analirzar podria correspondte a diversos factors que no sabem per la manca d'altrres dades; de totes maneres i malgrat el desconeixement de la tipologia del llibre,
crec que el moriu de I'abaratiment de I'escriptura podria relacionar-se amb un formar menor de la caixa escriptbrica dels folis.
Dins I'apartat del cost de la m i d'obra no podem ometre I'analitzar els treballs
de I'il~luminadnt,entes aquí en un sentir estricte de pintor-il.lustrador de Ilibres.
Ja he explicat cnm la documentació no sempre resulta esclaridora a l'hora d'informar-nos sobre si un pretes llibre il.luminat ho és en el sentit ara expressat. Indirectament, ja hem vist anteriorment al parlar de dos breviaris vigatans corn, per
diferencies notables de preus, podem induir quan un cbdex és realmenr il.luminat,
encara que el document no ho consigni directament.
Ara, i per concloure aquesr treball, cal veure si les notícies documentals inclouen dades concretes sobre preus d'il.luminació. Diverses informacions parlen
de preus globals d'enckrrecs o de compra-venda d'obra il.lustrada, perb resulren
poc operatives corn escanda11 de preus parcials. Per aquesta rab, aquí només incloc
una sel.lecció de dades que informen amb segurerat de costos referits a if4uminació.
Per ordre cronolbgic remarco una notícia datada al monestir de Poblet el 6
d'agost de 1341: Pere el Cerimoniós escriu una carta al seu tresorer Bernat d'Olzinelles manant-li que pagui << ...Cum per curiam nostram debeanrur dilecto capellano nostro magistro Dominico d'Arenos rentutn solidar Barchinone racione cuiusdam libri in quo loquitur De Coronarionibur Reguin, quem dicrus capellanusficif
illuminare cum albarano fidelis scriptoris porcionis domus nostre Berengarii de
Codinachs scriptoris Valencie ...a.37
La quantitat de 100 sous per il.luminar un cbdex pot semblar perita i el fet de
36. Dacumenr rranrciir per M A D U ~ E iL MARIMON
L
(1960, doc. 12, phgs. 90-91 [A.C.B., Pere
Borell, manual anys 1360-13621).
37. Documenr transciir per MADURELL
i MARIMON(1967, doc. 4, pig. 7 [A.C.A., reo. 1304,
f.621). Elr rubrarllarr són meus.
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que al documenr s'esmenti explícitament un escrivh i no un il.luminador podria
donar a entendre que el volum no era realment il.lumnat i, porser, només capllerrat. Malgrat aixb, crec que les característiques codicolbgiques i la funció protocolaria d'un manuscrit de Coronacions reials avalen la possibilitat de que el document reflexi implícirament una autentica obra il.lustrada i historiada.
En aquest senrit, un cbdex que es conserva a la Fundación Lázaro Galdiuno de
Madrid, intitulat Ceremonial dé la Consagración y Coronación de los R y d'Aragón ens
por servir de referh~cia.'~
El llibre és del segle XIV, esta escrit en toman< aragones
i correspon al regnat de Pere 111; en consonancia amb una foliació poc extensa, nornés es troba ricament il.luminat -amb or i pigments variats- en dos dels seus folis, que integren cada un una inicial historiada (coronació del rei i coronació de la
reina), escuts amb les armes reials i orla de motius vegetals; apart, algunes petites
caplletres pintades amb decoració firombrfica.
El cbdex de Madrid, probabtement coetani a I'esmentat del document, ens
mostra com la il.lusrració d'unes Coronacions era, en qualitat, la que corresponia a
un llibre de luxe, pero en quantirar, la que esqueia a un llibre petit en extensió.
Per tant, una xifra de 100 sous de cost en la il.luminació d'un manuscrit com
aquest és una suma remarcable en termes absotuts i sobre tot, relatius; és a dir,
uns 50 sous per cada un dels dos folis miniats a rota plana, menys algun diner de
les caplletres de petit formar.
D'altres notícies són rnés precises a f'hora de reflexar el detall en el cobrament
de les divreses rasques de I'il~luminador.
Sabem que el 23 de julio1 de 1353, Pere el Cerimoniós, des de Valencia, feia
fer albara de paga de catorze lletres d'or amb histories de diversos colors en un Ilibre de les Ordinacions en pergamí, per un import de 250 sous pagars a Ferrer de
Magar~la.)~
Un cilcul senzill ens informa de que el cost d'una llerra daurada i historiada era, en aquest cas, de 17,85 sous.
Aquest preu debia correspondre a un ramany gran de Iletra, potser I'equivalent a uns 11 rengles de text de promig (entre 6'5 cm i 8 cm. de caixa), com
s'adiu aun codex que devia ésser'de gran Formar. Aquestes suposicions les baso
cercant parangó amb dos dels cbdexs il.luminats de les Ordinacions que encara es
c~nserven.~"
L'anomenac manuscrit Phillipr (des de 1965 pertany a la col.lecció

" .

.

.

grado a la Fundación Lázaro Galdianom. Gve. Rwirta &arte, núm. 197. Madiid, 1987, pis. 258-265.
39. Vegi'r Rus161Luc (vol. 11, 1921. doc. CVII) i GUOIOL
ICONIU(s.a., p2g. 266 i 324).
40. J. Guoio~I CONIU($.a,, phg. 266-2741 glosra diverses naricier referenrs a enchrrccs feials de
les Ordinacions, compreres enrre els anyr 1353 i 1386. L'auror enr dóna una dada d'inrei2s, referenr n
que a panir del 1357-el rei Pere encarr&a a un ral Eivimen de Monrreal <'Lolibre nou de la nova ordinació de cara nosta.. Aquesca informació ens assenyala com les Ordinacions eren un //ibre oberr subjecre a modiíicacians i ampliacionr; cosa que explica com els volums conservars renen variacions en el
nombre i conringur de les rever il.lurninacionr. Gudiol rambé, afirma que encre els volumr exirrenrr, el
c6dex original de la casa reial es rroba acrualmenc a la Biblioteca Nacional de Madrid (Mr. Q. 147).
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H.P. Kraus, Nova York) n'és un exemplar que amida 368 X 268 mm. i que
compra amb 7 inicials historiades i 4 més d'ornades a pinzell (d'uns 11 rengles de
text), apart d'altres caplletres petites i orles distribuides al llarg dels seus 116 folis. Es un manuscrit que sortí dels escriptoris reials amb posteritat al 1353 (data
de I'ordinació de la consagració del rei) i que al segle XViII (o abans) havia
pertangut al monestir valencid de sant Miquel dels R e i ~ . ~ '
Un altre exemplar, el MI. Erpagnol99 & la Biblioth8que Nationale & Parir amida 340 X 233 mm. de formar pero, al tenir un tamany de lletra més gran i per
tant major nombre de folis (IV + 155 fols.) que el Philiips, compta amb unes caplletres també d'l l rengles de text pero més grans (8 cm.). El nombre d'inicials
historiades és de 8, més tres més d'ornades; apart les orles i unes 300 caplletres
petites. El manusctit és datable vers el 1370-1380 i consta emplagat a Fran~ades
de I'any 1503.4'
Aquest dialeg entre la informació documental i I'observació de llibres comparables no té aquí com objectiu I'establir emparellaments de document-obra, tot i
que la procedencia valenciana del manuscrit Phillipr és suggestiva en relació al document valencii del 1353. Recordem que em propósava argumentar el perque em
sembla raonable que el preu de 17'85 sous per il.luminar una caplletra correspongui a unitats de gran formar.
Apart, cal dir que el calcul efectuar no exclou que al pagament d'unes caplletres historiades si pugui incloure el cost d'altres feines complementaries com la
pintura d'orles i marginilies, que la documenració no sol consignar. Per tant i atenent a que els exemplars conservats comprenen aquestes tipologies miniades. podem deduir que el preu de 250 sous per 14 lletres historiades devia ésser indeterminadament més baix.4'
41. Vegi'r BOHIGAS,Pece. «El m a n w r i t Phillips de les aOrdinacionrn del rei Peces. Cuadtrnw
& Arqunilogía e Histeria de la Ciudad. E~tudiurdrdicddor a Duran y Snnperc m ru L X X X anizwxariu.
núm. XII. Barcelona, 1963, pig. 101-1 11
42. Vegi'r AVRIL,Frangois i Alr. Manurrrirr mluminb de la P/ninrule Ibkiqt<e. París, Bibliorheque Narionale. 1982, car. 109, p2.g. 91-96, P1. LVI.
43. El repertori documental catala informa de lletrer il.luminades o historiades de divcrres tipologier segans rsmany, d'hirrories pinrader (vinyerer), de rúbriquer; FEO mai d'orler ni figurarió
marginal. Desgraciadament. avui per avui, no coneixem nocícier de preus d'il.luminai-ió al regle
XIV (si alguna d'escriptura) que es puguin adjudicar a llibrer concrecs ranrervatr. Per aquert moriu
les mever comparances san amb llibrer realr homOnimr. En d'altres imbirr geografics, sí (han pogut
esrablir relacioni direcrer documenr-obra; aquert ér el cas d'un Mirral sevilla del regle XV errudiar
per T. Laguna PaGI. L'aurora, entre d'alrresnombrores infarrnacionr, ha pogut derglossar els preur
de les diferents tasques d'il.luminació que Pedro de Toledo iealirzi al volum litúigic i, malgrat que
aauerr ré un notable aoarell mareinal
decoratiu. nomér ha trobat el oreu de les lletrer i historia"
cionr. Per obrervació directa, s'hu pogut demostrar que eis pagamentr m& quanrioror correrponien a
aquelles caplletrer que, apart major tamany i quantirar d'or, compraven amb majors perllongacions
maiginals i imbricacions amb les orler (vegi's LAGUNAPAÚL.Teresa. -Pedro de Toledo y la iluminación de un Misal sevillano del siglo XVm. Labwaforio& Arte, núm. 6 . Sevilla, 1993, p2.g. 11 i rr.).

.~~~~
~

D'altra documentació informa de preus més baixos que, apatt el que he matitzat, corresponen amb certa seguretar a formats de llibres i hisroriacions de tamany
menor. Aquest és el cas d'una notícia datada a Barcelona el 21 de novembre de
1356 per la qual sabem que ~Arnaldusde la Pena ifluminaror civis Barchinone~
reconeix haber cobrar de *Gu[eraldo] Cesplugues de domo illustrissime domie
Elionoris Dei gracia regine Aragonum (...) septuaginta duos solidos Barchinone
de terno, pro salario meo novem istoriarum quas ego facere in quos[dam] pergamenos vocatos Ores Sancte Marie qui est dicte illustrissime domine regine; ex alia
parte centum triginta septem solidos dicre monete, [pro] meo salario centum triginra litteris diversarum quas feci in libro...».44
Aquest document, que reflexa un enchrrec reial a Arnau de la Pena, el mestre
il.luminador més recorregut de la segona meirat del segle XIV, el podem comparar
amb el també reial de les Ordinacions de 1353. Anatitzanr la primera part, veiem
que es paguen 72 sous per 9 il.luminacions historiades, és a dir, 8 sous per cada
il~luminació;un preu més d'un 50% més baix que els 17'85 sous que es pagaven
per les capllerres historiades de les Ordinacions.
Aquí, es poden fer vhries precisions: en primer Iloc, tractant-se en ambdós casos d'encirrecs reials i arenent que 1'il.luminador Arnau de la Pena era a I'epoca un
dels mestres més prestigiosos de I'escriptori reial i de la ciurar de Barcelona, la baixa de preu no seria imputable a una desvalorització de les miniatures producte
d'una inferior corització de I'artífe~.~'
En segon Iloc, cal adonar-se que al LLibre d'Hores es parla d'istoria i no de
capllerres historiades com a les Ordinacions. Les histories pintades, és a dir vinyeres de superfície quadrangular, no solen perllongar-se en extensions marginals i
imbricacions amb les orles com les caplletres; aquesres, solen acompanyat les vinyetes i acompleixen per elles mareixes, quan s'escau, fa funció de conexió amb la
marginhlia. Per tant i seguinr argumenrs anteriors, el cost dels previsibles complements marginals no seria imputable a les vinyetes sino al preu fixat perl'aparell
d'inicials. En aquest sentir, a la segona meitat del document es parla d'un cobramenr de 137 sous per I'execució de 130 llerres diverses, a un promig de poc més
d'un sou per Iletra. Apart I'aclaració que n'hi ha de diverses menes i tamanys, seguidament veurem, per altres notícies, que un sou per llerra és un preu alt per les
44. hcument tranrcrir per RUBLÓ1 LLUC (vol. 11, 1921, doc. CXIX) i MADURELL 1 MARIMON
(1960, doc. 4, pag. 88-89 [ACB, Pese Borrell, anyr 1316-1357 ecrubre Igener-1).
45. La figura d'Arnau de la Pena ha esrar una de les mér debatudes per la crítica, sobmtot pel
conrrarr enrre la nombcosa documentació que es coneix sobre el perronarge i la dificulrat d'atribuirli amb seguretar abra conremada. En un altre article he resumir I'esrar de la qüertió sobre aquerr
il.luminador barceloní -vegi's COuJ ROSELL11994, nora 22)-. Amb certesa sabem, per una noticia
de 20 de febrer de 1370, que inrervingué al Llibre Verd de Barcelona (A.H.C.B.), amb I'afegiró de
4 3 fullr de pergami; carca que li reporra 7 Iliures, 16 so- i 1 denari. Aquesra noticia era parcialmenr coneguda perb gdcier a i'aporració de l'amic Alberc Cubeler en puc ofeiir ara la signatura:
A.H.C.B., Conre11 ll Ccnr XI, n í m 9, 1370, foli LXXXV v".
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inicials ornades de petit format, a no ser que en el global de les inicials s'hi inclogi I'nrnamenració complementiria del llibre.
En tercer Ilnc, de I'observació de la tipologia del llibre se'n poden extreure algunes conclusions. Els llibres d'hnres eren molt estimats per l'us quotidii de nobles i eclesihstics, esdevenint un objecte manejable i luxós de disfrut perosnal.
Eren per tant ricament il.luminats, amb vinyetes, caplletres i decoració als marges,
pero sobretot, eren de petit f0rmat.4~Les dimensions del cbdex condicionen la reducció en tamany de les seves miniarures i per tant, la raó fonamental d e l ~aparentment preus baixos de les seves il.lustracions historiades.
Finalment, i per acabar aquesta aproximació als costs de les rasques de copia i
il.luminació del llibre manuscrit baix-medieval catala, em resta fer alguna menció
als preus deis treballs pictorics menors.
Sobre aquest tema les notícies son bastant coincidents: les lletres miniades
més perites, les que es poden comptar per centenes en manuscrits d'extensió mitja, solen valdre entre 1,5 i 2'5 denaris la unitat. Un document, de 9 d'octubre de
1361, en que I'esmentat Arnau de la Pena cobra diversos treballs cnrresponenets a
sis llibres encarregats per Bernat de Cabrera ens confirma aquest supbsit: en el1
s'esmenten, entre d'altres conceptes, pagaments per nombroses inicials ~racionem
duorum denarium et obuli pro qualibet litera».4' O un altre exemple de 7 de febrer de 1367, en que el' mateix Arnau de la Pena cobra de Bernat de Coll, de la casa del senyor rei, 564 lletres fetes en un Libre delrfets del rey m Jamze per un total
de 70 sous i 6 denaris, «racione videlicet unius denarii et obli pro qualibet lirrera,,48.

46. Com exemple, ermenro el Llihre d%lvrer de Mari# de Navawa (Venecia, Bibliolvra Nazionale
Lar 1. 104112640) que, Úlcimamenr descoberr cama carali i relacionar amb un documenr reial del 1342, sabem que vmida 170 X 113 mm. Aquesres mesures i un errar de la qüesrió
bibliogrific sobre l'obra es por consulrar a YARZA LUCES,Joaquín. aLlibre d'hores de Maria de Navarra. Ferrer Basra i raller. a Caialunyo Medievnl. Generalitar de Caralunya. Deparramenr de Culcura. Barcelona, 1992, pig. 252-253.
47. Documenr rranscrir per MADURELL
1 MARIMON
(1960, doc. 13, pag. 91).
48. Vegi's MAnuREu 1 MARIMON
(1960, doc. 15, p i s . 92).
Mnrriano, Mr.

