
LLIBRES, LLIBRETERS I IMPRESSORS GIRONINS 
DEL SEGLE XV 

ENRIC MIRAMBELL BELLOC 

A la segona meitat del segle xv s'extén pels paisos de 
I'Europa occidental un nou art d'estampar llibres, quins 
inicis els trobem a Alemanya. Quan arriba a Girona aques- 
ta nova tecnica de fer llibres? La pr!mera obra que porta 
el nom de Girona al seu colofó es el Memorial delpecador 
remut, i data de I'any 1483. No queda clar que aquest Ili- 
bre fos estampat a Girona. Pero del que no hi ha cap dub- 
te es de que abans d'aquesta data no hi ha impremta a 
Girona. 

Anteriors al 1483 coneixem llibres i llibreters gironins. 
Llibres escrits a mA i llibreters dels aue en tenim molt DO- 

ques noticies; gairebé només coneixem d'ells la seva exis- 
tencia; pero hem de suposar que en els seus establiments 
amb un estoc molt redu'it, s'hi venien llibres manuscrits i 
també exemplars de les primeres edicions impresses, pro- 
cedents, la major part d'aquests darrers, de més enlla de 
les nostres fronteres. 

El llibre manuscrit era pel comú una peca d'encarrec i 
tenim noticia d'alguns d'ells pels documents notarials 
convinguts entre els qui feien I'encarrec i I'escriva que ha- 
via de realitzar I'obra. 

Era tan important I'encarrec d'un llibre manuscrit que 
mereixia la pena extendre'n uns capítols. Document en 
que es feien constar amb tot detall les característiques 
de I'obra, el material emprat: pergamí, tintes, colors, etc.; 
la distribució dels textos; I'estructura de les planes, etc. 

Al 1435, el dia 6 de setembre Joan de Cadella rep un 
encarrec de la parroquia de Mollet per copiar un santoral i 
dominical, segons la consueta de ~ i r o n a ' .  El mateix Ca- 
della el 16  d'abril de l 43g2 convé amb els obrers de la 
parroquia de Cassa de la Selva la confeccio d'un Psaltiri, 
en pergamí. 

L'Arxiver diocesa de Girona, mossen Gabriel Roura i 
~ ü i b a s ~  ens dóna notícia de la concordia entre Mossen 
Miquel Vinyes beneficiat de la Catedral de Girona, i en 
Bernat Masó, alies Guarús, obrer de I'església de Molló, 
per fer un Proser per a dita església. En el mateix tre- 
ball ens parla d'altres dos manuscrits copiats a I'escripto- 
rium de la Catedral de Girona, amb destía Sant Hipolit del 
Rosselló i al monestir de Sant Daniel. La concordia a que 
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es refereix mossen Roure c6'irespon a principis de I'any 
1459. 

Del 18  d'octubre del 1486 és un document protoco- 
I.litzat pel notari de Girona Antoni ~ r n a u ~  que consisteix 
en un contracte entre els obrers de la parroquia de Sant 
Julia de Ramis i I'escriva de lletra rodona, Antoni Vila, ciu- 
tadh de ~ i r o n a ~ ,  per a la confeccio d'un Missal. 

A 10  d'octubre de 1497 apareix un altre escriva de 
lletra rodona, tambe ciutada de Girona, anomenat Valma- 
nya, qui convé amb els obrers de la parroquia de Lloret de 
Mar la confecció d'un llibre en pergamí titulat Lo ordinar16. 

Tots aquests encarrecs es refereixen a llibres litúrgics 
per al servei de les respectives parroquies. Els preus que 
es paguen son considerables: 53  lliures el de Sant Julia; 
4 0  florins el de Cassa de la Selva. També és considerable 
el temps dedicat a cada una d'aquestes obres, en alguns 
casos la data d'entrega supera en un any a la de I'enca- 
rrec. Es tractava d'un treball llarg i costós, que ocupa un 
nombre de jornals considerable, que exigí I'utilització de 
materials de qualitat i de preu elevat. Per la comunitat in- 
teressada representava un dispendi molt important. 

Quan estara a I'abast el llibre impres la questió canvia- 
ra notoriament. Perd en els primers temps no sera facil 
trobar tota mena de llibres. Veurem també com les prime- 
res edicions vindran precedides d'un contracte en el que 
es consideraran minuciosament tots els detalls. En realitat 
entre els primers llibres impresos i els manuscrits i trobem 
molts punts de semblanca, tant per la manera de contrac- 
tar I'edició com per la forma i presentació del llibre. No hi 
ha dubte que tambe hi trobarem unes diferencies subs- 
tancials, sobretot en el que es refereix al temps invertit 
en el treball i al nombre d'exemplars; i com a conseqüen- 
cia hi haura una sensible diferencia de preu. Si la copia 
d'un códex manuscrit necessitava un any, any i mig o 
dos anys; I'edició d'un llibre imprés es pot enllestir en 
uns mesos. Mentre en el primer cas s'obtindra un sol 
exemplar, en el darrer se n'obtenien centenars i fins i tot 
un o dos milers. 
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Coneixem molt poc com es desenvolupava el comerc 
del llibre en els establiments gironins del ram; pero si te- 
nim notícia d'alguns llibreters. 

En els cens dels habitants de Girona de 1462, publicat 
pel Dr. Santiago Sobrequés hi consta el llibreter Pere Ro- 
ger, que residia al carrer de la  orca^. 

El 12 de desembre de 1494, Nicolau Vinyard, llibreter 
de Girona, paga un deute a I'escrivent Miquel Deulonder. 
Aquest deute no té cap relació amb la 

El 15 de juliol de 1496 trobem referencia d'un llibreter 
originari de Sant Feliu de Guíxols, anomenat Felix Esta- 
nyol, establert a Barcelona, qui nomena procurador a I'es- 
tampador gironí Joan 

El 15 de maig de 1498 el llibreter de Girona Reginald 
Batalló rep de I'Abat de la Col.legiata de Sant Feliu de la 
nostra ciutat, 48  sous per relligar llibres de cor de dita es- 
glésia.lO. Pel que es veu, aquest llibreter tindria tambe ta- 
ller d'enquadernació. 

De dit llibreter Batalló, el Dr. Batlle i Prats ens dóna la 
notícia de la concessió de franquícia que li fa I'Ajuntament 
el 12 de juliol del mateix any 1498. l  

En realitat la venda de llibres en una ciutat de la mida i 
condicions de la Girona del segle xv devia ser una professió 
d'activitat molt migrada si no es completava amb altres ac- 
tuacions complementaries. Més endevant es veuran reunits 
els- oficis d'impressor i de llibreter. No sempre sera així; pero 
en molts casos es donard aquesta coincidencia. No es estra- 
ny, doncs que abans de I'imprernta, quan el llibre és un ob- 
jecte rar i molt preuat i en molts casos es realitza per enca- 
rrec directe entre I'escriva i el promotor, que hi hagin pocs lli- 
breters, i que a més s'hagin de dedicar a relligar o be a altres 
activitats relacionades amb el llibre com seria la preparació 
de pergamins o la fabricació de tintes. 

Qui tenia llibres en aquells temps? Abans de I'intro- 
ducció de I'impremta eren molt poques les biblioteques 
existents. Evidentment que en tenien les comunitats reli- 
gioses. El Dr. ~ a t l l e ' ~  ha estudiat a fons la de la Catedral 
de Girona. Consta també, I'existencia de la de la Col.legia- 
ta de Sant ~ e l i u l ~ ;  també les de diversos monestirs i con- 
vents. Les esglesies parroquials tenien els llibres litúrgics 
d'ús comú i poca cosa més. 

Molt pocs particulars posseien llibres. Es tractava de 
persones amb elevada cultura i de considerables possibili- 
tats economiques; la major part eren eclesiastics. Tenim 
constancia de tres biblioteques particulars de notori valor: 
la d'Antoni Agullana, la de Roger de Cartella i la de Narcís 
Bruguera. 

Dos documents datats al mes d'abril del 1 44514 donen 
relació dels llibres que posseí a Antoni Agullana, ciutada de 
Girona i doctor en Decrets. Aumenta I'interés d'aquests do- 
cuments el que hi consta el preu de cada volum. 

Roger de Cartelli, canonge de la nostra Seu, doctor en 
Dret Civil i Canonic, fou elegit per a Bisbe de Girona, pero 
renuncia al carrec per humilitat. Deixa en testament15 els 
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seus llibres a la Catedral de Girona, a la Col.legiata de 
Sant Feliu i a les parroquies aragoneses de Burbaguena i 
Cosuenda. Data de 27  setembre del 1466. 

Un altre document, de 18  de setembre de 1 48016 ens 
facilita la llista dels llibres que posseí a Narcís Bruguera, 
preposit de la Pia Almoina del Pa de la Seu, qui a la seva 
mort els llega al seu successor en el carrec Pere Ramon 
Mut. És una llarga relació de llibres de Dret, Medicina, 
Gramatica i altres materies. A mcis del títol i en alguns 
casos, I'autor, fa tambe esment de les característiques 
externes i de I'estat de conse~ac ió  d'alguns dels volums 
que integren el llegat. Tinc el propi5sit de transcriure i pu- 
blicar I'esmentat document. 

EL PRIMER LLIBRE IMPRES A GIRONA 

Tradicionalment s'ha anat dient que I'art d'imprimir 
s'introduí a Girona a I'any 1483, i que el primer llibre es- 
tampat a la nostra ciutat era el ca em ori al del pecador re- 
mut, obra de Felip de Malla. 

Aixó es pot seguir afirmant avui? M'atreveixo a dir que 
no. Aquest tema presenta diverses qüestions: Dit llibre, 
s'imprimí a Girona? Mateu Vendrell, en fou impressor o 
tan sols editor? A aquest últim punt sembla que es pot 
respondre negativament. Al primer probablement també; 
per6 la documentació no ens permet assegurar res. 

La documentació trobada a \'Arxiu Historic Provincial 
de Girona em permeté, fa uns anys, publicar un senzill tre- 
ball que aclaria alguns punts de la, personalitat de Mateu 
vendrell17. Darrerament el Dr. Batlle ens dóna més notí- 
cies18 sobre aquesta qüestió. I encara posteriorment I'Ar- 
xiu ens ha aportat algun nou document. Tot aixó ens per- 
met coneixer una mica més I'homt? i les activitats que de- 
senvolupa. 

Sabem que procedia d'lgualada i que entre 1481 i 
1483 va residir a la vila de Sant Feliu de Guíxols on otor- 
ga diversos documents que fan refetencia a temes econb- 
mics, no precisament relacionats amb el tema de I'im- 
premta.lg 

El primer document signat a Sant Feliu de Guíxols co- 
rrespon al 2 de maig de 1481 i el darrer al 3 de febrer de 
1483. El 3 0  de maig de 1483 ja el trobem a Girona i a 
I'any següent ja consta que tenia activitats a Barcelona. 

Mentre resideix a Sant Feliu consta com a professió 
((mercader)) i també com a ctscriba navis egregii viri domi- 
ni Comitis de Cardona et de Prades)). A Girona figura tam- 
bé com a mercader, tant en la doc:umentaciÓ notarial que 
hem pogut estudiar com en la municipal que aporta el Dr. 
~ a t l l e ~ ~ .  Com a mercader consta .també al colofó del Me- 
morial delpecador remut. Mai consta com a impressor. 

Sembla doncs que podem donar per descartat per a 
Vendrell I'ofici d'impressor. 

Mateu Vendrell estava casat amb Mancia, filla de 
Francesc Pujol i de la seva muller Catalina. Pujol era un 
tintorer establert al barri del Mercadal de Girona. Morí a la 
primera meitat del 148  1 o a les darreries del 1480. el pri- 
mer document que trobem referent a Vendrell tracta de 
I'herencia del seu sogre. Podríem creure que aquesta he- 
rencia li permetés iniciar el negoci d'editor, ja que Mancia 
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ha d'aprovar i ratificar el document de venda d'exemplars 
otorgat per Mateu. Aquest document, que, com acabem 
de dir, Mancia autoritza posteriorment, es el conveni pro- 
tocolitzat pel notari de Barcelona Tomas Costa, conveni 
entre Mateu Vendrell venedor, per una part, i per altra part 
els compradors Joan Benet Dezcoll, doctor en Drets, An- 
dreu Mir, notari, Joan Sacoma, ctcurritor amis)) i el llibreter 
Gabriel Prats. Sembla que el contingut d'aquest docu- 
ment ha de tenir gran interes per anar aclarint el tema 
d'aquesta edició. Pero fins ara ha estat imposible consul- 
tar-10, per quan del notari Tomas Costa avui no se'n con- 
serva cap protocol en els Arxius on seria lógic que es 
trobessin. 

Fixem-nos que el conveni és de 3 0  de maig de 1483 i 
d'acord amb el colofó, el Memorial del pecador remut Fou 
acabat d'estampar el 17 de novembre de dit any. Aixo em 
fa pensar que el document, fins ara no localitzat, pot molt 
bé fer referencia al contracte d'edició. 

El Dr. Batlle suposa a Mateu Vendrell fill del mercader 
de Girona Pere Vendrell i germa de Miquel. La documen- 
tació notarial ens demostra la negació d'aquest lligam 
familiar. Al protocol del notari Bellsola he trobat un docu- 
ment en que els germans Pere, Lluis, Francesc i Miquel 
Vendrell, fills del mercader Pere Vendrell i de la seva mu- 
ller Maria, pacten qüestions d ' h e r e n ~ i a ~ ~ .  No figura entre 
aquests germans, el nostre Mateu, i no hi ha dubte de que 
pel caire d'execució testamentaria del document, la rela- 
ció dels fills de Pere Vendrell es total i exhaustiva. 

El Dr. Batlle ens parla de la mort de Pere Vendrell per 
aquestes dates; la qual cosa concorda molt be amb la par- 
ticipació d'herencia a que ens acabem de referir. 

En el mateix manual trobem diversos documents d'a- 
questa família de mercaders, referents a varies operacions 
economiques, arrendament de molins fariners, etc. 

Encara al 1496 trobem documents de Miquel Ven- 
d r e ~ ~ ~ ~ .  

Per altra part en Mateu Vendrell, mercader i editor de 
llibres es troba el 1484  a Barcelona, on continua desen- 
volupant la seva activitat editorial24. 

Queda per aclarir si el Memorial del pecador remut es 
va imprimir a Girona o no. Per ara I'únic testimoni és el 
colofó que diu textualment: ((Migencant la divina gracia 
venguda es la f i  de esser impressa/la primera part del Ili- 
bre apellat Memorial del pecador remut:/impressa a des- 
peses den Mateu vendrell mercader: en la ciutat/de Giro- 
na: dilluns a xvii de novembre lany dela salut nostra Mil 
CCCClxxx y tres/)) El que no queda clar és si ((en la ciutat 
de Girona)) es refereix a (timpressa)) o a Mateu Vendrell. 
La documentació no ens aporta cap dada que a Girona 
en aquell moment existís impremta. Que Vendrell no la te- 
nia és totalment segur. Que n'hi hagués una altra no hi ha 
cap prova. Seria Pere Posa, impressor de Barcelona, el qui 
estampa el Memorial. ..? Aixo esta per demostrar. Encara 
que es pugui suposar, no hi ha arguments suficients per 
mantenir-ho. I, en cas de que Pere Posa fos I'impressor 
del Memorial. .., I'hauria estampat al seu taller de Barcelo- 
na? o bé en un taller establert provisionalment a Girona? 
En aquest cas, d'aquest taller de Girona se'n coneixeria 
una sola obra. Sembla poc versemblant; tat i que de 
moltes edicions incunables s'han perdut tots els exem- 
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plars sense deixar cap rastre. Abans de fer cap afirmació 
categorica esperem que algun dia els Arxius ens propor- 
cionin nova documentació. 

EL MISSAL DE ROSSEMBACH 

En I'interval de temps que transcorre entre I'impressió 
del Memorial del pecador remut i la del Psaltiri devotsissim, 
estampat per Gumiel, és a dir entre els anys 1483 i 1495 
no tenim notícia de cap llibre impres a Girona; per6 sí d'un 
llibre gironí, estampat a Barcelona per un dels més il.lus- 
tres mestres que treballa a Catalunya a I'epoca dels incu- 
nables. Em refereixo al Missal segons les rúbriques del 
Bisbat de Girona, impres per Joan de Rosembach. 

Sobre aquesta edició tinc en curs de publicació un tre- 
ball que figurara al volum XXV dels Anales dellnstituto de 
Estudios Gerundenses, dedicat al Dr. Lluis Batlle i Prats. 

Encarregaren aquesta edició tres beneficiats de la nos- 
tra Catedral: Miquel de Sant Martí, Joan Riera i Pere Oli- 
veres. Aquest darrer és qui es comprometia a entregar a 
I'impressor I'original que havia de servir de model. Ell ma- 
teix és qui uns anys després facilitara I'original per I'edició 
de les Hores del Bisbat de Girona, que estampara Joan de 
Valdés el 1496. 

El contracte d'edició del Missal porta data 2 de juny 
de 149225, i el termini fixat per I'entrega d'exemplars 
acaba el 15  d'agost de 1493. Pero el treball s'enllestí a 
mitjans de juny, es a dir que I'impressió dura un any. La ti- 
rada convinguda es de 21  6 exemplars, dels que 10, se- 
rien en pergamí i els restants en paper. El preu convingut 
fou de 41  5 ducats, en moneda d'or o de plata. Als anys 
1546 i 1557 es publicaren respectivamente dues noves 
edicions del Missal de Girona, estampades a LyÓ. En la 
carta-proleg del Vicari General del Bisbe Margarit, que les 
encapsala, es fa una dura recriminació del Missal impres 
per Rossembach, blasmant fortament contra els molts i 
greus defectes que li atribueix. El fet és que des del 1493 
fins al 1546 cap autoritat eclesiastica de Girona encarre- 
ga una nova edició, i per tant la de Rossembach va ser 
utilitzada durant tots aquests anys. No sé a que pot atri- 
buir-se un tan despietat atac contra I'obra de tan il.lustre 
impressor. 

En el meu treball esmentat es tracta ampliament de 
les característiques del Missal; de I'exemplar que se'n 
conserva a la Catedral de Girona, i de les operacions eco- 
nomiques realitzades pel pagament de I'edició. 

El Misal de Rossembac es una edició promoguda des 
de Girona per preveres de la nostra seu, d'un llibre que 
afecta als ritus del nostre Bisbat, i encarregada a un im- 
pressor establert a Barcelona, en uns anys en que a Giro- 
na no hi funcionava cap taller d'imprimir llibres. 

GUMIEL I VALDES 
La presencia a Girona i la seva més o menys llarga 

permanencia és ben certa i comprovada. Tant pel colofó 
de llibres estampats a les seves premses, com per la 
documentació municipal i notarial, queda provada I'exis- 
tencia i la continuitat d'un taller a Girona, regentat primer 
per aquests dos mestres i darrerament per Valdés, sem- 
pre amb companyia de I'estampador gironiJoan Pla. 

La primera notícia ens la dóna, encara que incompler- 
ta, la documentació notarial. En el sete manual del notari 

25 Arxiu Historic Provincial de Girona.- Protocol del notari Pere Escu- 
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gironí Dalmau OmbertZ6 hi figura una nota datada el 26  
de febrer de 1495, que textualment diu: ((didacus de Gu- 
miel ex una et lohannes de Valdés pro alia parte, stampe- 
rii Gerunde est societas in manualeton. Desgraciadament 
el manualet a que es refereix no és a I'Arxiu. Es el segon 
cas en aquest tema qu8 se'ns dóna refeiencia d'un do- 
cument que no és posible localitzar. Encara que no podem 
saber quins són els termes en qu8 s'establí dita societat, 
no podem dubtar de la seva existencia, doncs a més d'a- 
questa nota ens ho corrobora el document de concbrdia 
datat el 1 4  de marc del mateix anyz7. Aquesta concbrdia 
es refereix a una segona societat, entre Gumiel i Valdés, 
per una part i per altra part I'impressor gironí Joan Pla. 
S'esmenta la societat establerta amb anterioritat pels dos 
primers impressors. Sobre aquest conveni, i en general 
sobre I'activitat de Gumiel i Valdés a Girona vaig publicar 
un article a la Revista de ~ e r o n a ~ ~  

Posteriorment a aquesta publicació he pogut ampliar 
la docurnentació. I a I'Apendix d'aquest treball puc aportar 
el text íntegre d'alguns documents, cosa que no era del 
cas fer-ho en una revista de divulgació. 

Tambe contem amb noves dades sobre el tema que 
ens ofereix el Dr. Batlle i Prats en el seu tan interesant es- 
tudi ja esmentat.29 

Batlle ens dóna a coneixer I'acord municipal del 17 de 
marc de 1495, pel qual condonava als impressors Gumiel 
i Valdés la meitat de la imposició sobre el vi i la farina, per 
espai de quatre anys, com era costum de concedir als qui 
venien a establir-se de nou a la ciutat. 

Aquesta estimable aportació del Dr. Batlle i els docu- 
ments notorials de qu8 faig esment ens donen la certesa 
de I'establiment d'aquest taller d'impremta. Perd encara, 
més endevant oferiré noves dades que ens confirmen 
aquest fet. 

El 20 de marc s'acaba I'impressió del Psaltiri devotis- 
sim, obra de Francesc Eiximenis. El colofó del llibre del 
que se'n conserva un exemplar a la Biblioteca de Catalu- 
nya, procedent del llegat Espona, porta aquesta data i el 
lloc d'impressió, Girona, com tambe el nom de I'impres- 
sor, ct Diego de Gumiel, castella)). 

El 9 d'abril del mateix any, Diego de Gumiel i Joan Pla, 
impressors de Girona, venen a Joan Marcó tres resmes i 
mitja del llibre Principiorum Gramatice30. 

Una noticia de considerable relleu per al coneixement 
del tema es la del lloguer de part d'una casa del carrer de 
Ciutadans, de Girona, a Diego de Gumiel, Joan de Valdés i 
Joan pla3'. L'arrendador es en Ramon Dez Puig, tutor de 
Miquel Bertran, fill de Pere Bertran. La casa havia perte- 
nescut al honorable Guillem Bertran, de Beuda, ciutada de 
Girona. El preu del lloguer es de quatre lliures, sis sous 
anyals i els pagaments es faran per mitjes anyades, a la 
bestreta. 

Ja tenim doncs I'emplacament material de la que pro- 
bablement fou la primera impremta gironina. Almenys la 
primera de que hi ha constancia d'una activitat continua- 
da per alguns anys. Encara que no podem saber quina era 
la casa llogada pels impressors, s i  sabem el carrer. 

Al 5 de juny surt de les premses I'obre Paris e Viana. 
Al colofó no hi figuren els noms dels impressors. Perd no 
hi ha cap dubte de que pertaneix al taller que estem estu- 

26 Arxiu Historic Provincial Girona.- Notari Ombert; not. 6, n.O 204. 
27 Arxiu Historic Provincial Girona.- Notari Ombert; not. 6, n.O 204 

Full solt dintre dit manual. 
28 E. MIRAMBELL BELLOC.- Nuevos datos sobre 10s impresores de 

incunables en Gerona. a Revista de Gerona.- 5 1, 1970; pdgs.: 5 1-53. 
29 BATLLE, Mrls datos ..., citat. 
30 Arxiu Histdric Provincial Girona: Not. Ombert. Not. 6, n.O 204. 
31 Arxiu HistBric Provincial Girona.- Not. Ombert. Not. 6, n." 205. 

diant. Hi consta la data i la ctinsign,a ciutat de Gerona)). A 
la portada hi ha I'escut dels lleons que tambe es troba a 
I'edició del Psaltiri. 

Gumiel tornara a Barcelona, deixant el taller en mans 
dels seus dos socis. Perd al juliol dt?l 1495 ens consta que 
encara es trobava a la nostra ciutat, doncs signa com a 
testimoni, juntament amb Valdés un contracte d'arrenda- 
ment establert entre el cambrer del monestir de Sant Pere 
de Galligans i un fuster d'AnglBs. La data d'aquest docu- 
ment es el 2 5  de ES I'última ocasió en que Gumiel 
consta com habitant a Girona. 

El 4 de desembre Valdés i Pla, ja no hi consta Gumiel, 
paguen a Ramon Dez Puig el lloguer de la casa del carrer 
de Ciutadans. 

El 2 de gener de 1496, Gumiel, habitant a Barcelona, i 
Valdés de Girona, impressors, signen Apoca d'haver rebut 
del notari Dalmau Ombert tot el que aquest els devia de 
I'edició de dos mil exemplars del lJsaltiri d'Eiximenis, que 
els havia encarregat. Tambe es donen per pagats de I'im- 
port de les despeses que ocasiona I'obtenció de la senten- 
cia de I'Audiencia de Barcelona que exigia el pagament 
d'aquest deute.33 

Un altre document interessant aue he trobat des~rés de 
la meva anterior publicació sobre gquest tema, es'el que 
conté uns capítols estipulats entre Vicens Oller, sastre, per 
una part, i per I'altra, Joan de Valdtis, impressor. Aquest 61- 
tim es compromet a estampar sis-centes Hores del Bisbat 
de Girona, en les que hi haura els Oficis, segons I'original 
que li facilitaran mossen Joan Palet i Mossen Pere Oliveres, 
beneficiats de la C a t e d r a ~ . ~ ~  Aquí ja no hi consta Gumiel, i 
tampoc en Joan Pla, encara que plsr aquells dies continua- 
va a la societat. Es marca com a plac de realització el de 
dos mesos i mig. En cas de retarcl I'impressor pagara vuit 
lliures de penyora; a no ser que hi hagués alguna causa jus- 
tificada. En el moment d'establir el conveni en Vicens Oller 
paga a Joan de Valdés 12 lliures i quatre sous. 

El contracte esta datat a 12 de setembre de 1496. El 
plac fixat finia a Últims de novembre. Ens consta que no 
es va complir, doncs en el conveni per a I'estampació del 
Lancelot datat a 12 de gener del 1497, Valdés promet ini- 
ciar el treball del nou encarrec quan hagi acabat I'impres- 
si6 de les Hores que ara esta realitzant. El que no consta 
es si va justificar degudament el vetard i si va pagar o no 
la penyora convinguda. 

El 30 de setembre el llibreter de Vic, Joan Cellent, no- 
mena procurador seu a Joan Pla, estamper de ~ i r o n a . ~ ~  

El 21  de novembre Joan de \faldes paga per avancat 
el lloguer de la casa del carrer de Ciutadans.36 

El 12 de gener de 1497 s'estableix un conveni entre 
el clergue ~ o a n  de Belloc, el sastre Narcís Sempere i I'im- 
pressor Joan de Valdés per estampar mil exemplars de 
I'obra titulada Lancelot d e ~ l a c ~ ~ .  

El 9 de novembre del mateix any 1497 s'acaba I'im- 
pressió de Flor de virtuts e de costums. 

Hem de considerar el taller de Gumiel i Valdés com la 
més important impremta a la Girona del segle xv. I tal ve- 
gada podríem creure que fos I'un~ca que va existir. De I'e- 
xistencia i del funcionament d'aquest taller s i  que n'hi ha 
proves ben paleses; diversos documents ens en donen no- 
tícia i fins i tot ens la presenten situada al carrer de Ciuta- 
dans. Estampades a aquest taller se'n coneixen dues 

32 Arxiu Historic Provincial de Girona. Not. Ombert; not. 6, n.O 205. 
33 Arxiu Historic Provincial de Girona 10 e manual del notari Nicolau 
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obres de les que es conserven exemplars; una de la que 
en tenim referencies ben concretes i dues de les que se'n 
conserva el contracte d'edició. 

Sobre la f i  d'aquest taller i el seu posible enllac amb el 
de Baltasar Avella, els arxius no ens han proporcionat 
més dades per poder completar el que en diu el Dr. Jordi 
~ u b i ó . ~ ~  

El cert és que després del 1497 ni la documentació ni 
els colofons ens dónen testimoni de cap impres gironí, 
fins que amb dates de 1501 i 1502  trobem dos llibres es- 
tampats per Baltasar Avella, de qui la documentació giro- 
nina fins avuí no ens ha aportat cap dada. 

Durant tota la resta del segle x v l  no trobarem constan- 
cia de que a Girona es practiques I'art d'estampar. Als da- 
rrers anys de la centúria apareix el llibreter i editor Arnau 
Garrich que patrocina edicions fetes a Barcelona. Gaspar, fill 
d'Arnau, als primer anys del segle XVII restableix I'impremta 
gironina que no deixara de tenir continuitat d'ara en ende- 
vant multiplicant-se el nombre de tallers i el d'impressors.39 

RELACIO D'INCUNABLES GIRONINS 

MALLA, Felip de 
Memorial del pecador remut. 
Girona.- Mateu Vendrell (exp.).- 17 novembre 1483. 
166  fulls.- Sgin.: a l 2  blO-p10 q6 rlO.- Fol. 
Lletra gotica.- 2 col. 45  lín.- Espais o minúscules per cap- 
lletres. 
Descrit a: Hain n." 10548; Haebler, n." 389; Vindel n." 31. 
Exemplars a la Biblioteca Nacional de Madrid, n." 21  6 del 
Cataleg i a la Biblioteca Nacional de Paris. 

EIXIMENIS, Francesc 

Psaltiri devotissim. 
Girona.- Diego de Gumiel.- 2 0  marc 1495.- 4.O. 
Exemplar a la Biblioteca de Catalunya, procedent del Ile- 
gat Espona. 

PA RIS E VIA NA 
Girona.-, Diego de Gumiel.- 5 de juny de 1495. 
2 6  fulls.- Sign.: a6 b8-c8 d4.- 4.0. 
Lletra gotica.- dues mides.- 3 0  lín.-Caplletres impresses. 
Descrit a Haebler, n." 51 6.- Vindel.- Manual Grafico, n.O 
2099; Vindel La imprenta en Catalunya ..., n." 102; Aguiló 
1874. 
Exemplar a la Biblioteca Reial de Copenhague. 

HORES del Bisbat de Girona 
Girona.- Joan de Valdés. 
Contracte per I'impressió de 6 0 0  exemplars, datat a 12 
de setembre de 1496. Consta que s'estava realitzant; 
pero no hi ha cap prova de que s'hagués acabat, ni se'n 
conserva cap exemplar. 

GRAS (mossen) 
Lancalot del Iac 
Girona.- Joan de Valdés. 
Contracte d'impressió de 1 .O00 exemplars, datat a 12 de 
gener de 1497. No consta si es va fer I'edició. Encara que 
sembla coincidir amb el descrit per Vindel, n." 11 7, que 

38 RUBIO-MADUELL.- Docurnentos ... citat.- pdg. 326. 
39 E. M I R A M  B ELL B ELLOC.- Bibliografia gerundense desde la intro- 

ducción de la imprenta hasta el siglo xx- Barcelona.- 1 966. 

atribueix a Gumiel; del que se'n conserva fragment d'un 
exemplar a la Biblioteca de Catalunya. 

Flor de virtuts e de costums 
Girona.- Joan de Valdés.- 9 de novembre 1497. 
Descrit per Haebler n." 276; Vindel, Manual n." 3.346; 
Vindel, La imprenta n." 12 1. 
Avui no se'n coneix cap exemplar. 

RESUMEN: 
Diversos documents notarials del segle xv ens donen no- 

tícia de convenis per a la confecció de llibres manuscrits. 
Són llibres litúrgics encarregats per comunitats eclesials. 

Del segle xv coneixem alguns llibreters gironins, dels 
que sabem poca cosa més que la seva existencia. 

Amb data del 1483 apareix, per primera vegada, el nom 
de Girona al colofó d'un llibre impres. Es tracta del Memorial 
del pecador remut, impres per encanec de Mateu Vendrell, 
mercader resident a Girona. Era originari d'lgualada i havia 
residit a Sant Feliu de Guíxols. No es pot asegurar qui en fou 
I'impressor ni si I'obra s'estampa a Girona. 

Al 1492, tres beneficiats de la nostra seu convenen 
amb Joan de Rosembach I'edició del Missal de Girona, 
que I'any següent sortira de les premses barcelonines de 
dit impressor alemany. 

Al 1495 s'instala al carrer de Ciutadans el taller perta- 
nyent a la societat formada per Diego de Gumiel, castella, 
Joan de Valdés, asturia i el gironí Joan Pla. D'aquesta im- 
premta en sortiren diversos incunables, alguns dels quals 
coneixem per erxemplars conservats i d'altres tan sols pel 
contracte d'edició. 

De les darreries del 1497 són les últimes notícies apa- 
regudes fins avuí de la imprempta incunable a Girona. 

SUMMARY: ~ 
Various legal documents from the fifteenth century 

contain information about contracts for the making of ma- l 
nuscript books. These are liturgical books ordered by ec- 
clesiastical communities. 

There do exist some books from Girona in the fifteenth 
century, but we know very little about them apart from 
the fact of their existance. 

In data from 1483 the name of Girona appears for the 
first time in the colophon of a printed book. This is the Me- 
morial del pecador remut, printed at the cost of Mateu 
Vendrell, a resident mercant of Girona. He was a native of 
Igualada, and had lived at Snt Feliu de Guíxols. It is not 
known who was the printer of the book, nor if i t  was prin- 
ted in Girona. 

In 1492 three beneficiaries met with Joan de Roserm- 
bach about the edition of the Missal de Girona which in 
the following year was to leave the Barcelona printing 
pressers of the said German printer. 

In 1495 the workshop sbelonging to the society for- 
med by Diego de Gumiel, a Castilian, Joan de Valdés from 
Asturias and Joan Pla from Girona was installed in Citi- 
zens Street. Various incunabula were to issue from this 
printers, some examples of which we know about bacau- 
se they have been preserved, and others only through pu- 
blishing contracts. 

The last information we have about the printing of in- 
cunabula in Girona comes from the last years of 1492. 
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Mancia uxor honor. Mathei Vendrell mercatoris, olim 
habitatoris ville Sancti Felicis guixolensis, nunc vero civis 
Gerunde, sciens et attendens per dictum honr.virum 
meum factam fuisse venditionem de centum quinquaginta 
pessiis librorum de stampa, libri cuiusdam vocati lo peca- 
dor remut, compositum per reverendum magistrum feli- 
pum de Malla, canonicum et archidiaconum ecclesie Bar- 
chinone, magnificis et honorabilis viris discretis Joannem 
Benedicti Dezcoll in utroque iure, et Andrea Mir, not. 
Joanne Sacoma curritore amis et Gabriele Prats libraterio 
civibus Barchinone, precio ac modis, formis, pactis et con- 
dicionibus in quibusdam capitulis per prenominatos ac 
dictum virum meum firmatos, in posse hon. et discreti 
Thome Costa not. Barchinone. Attendens in qua dictum 
virum se obligasse ad dandum operam cum effectu quod 
infra quindecim diem a die firme dictorum capitulorum in 
antea computandorum ego firmare, laudare et iurare capi- 
tula prenarrata et omnia et singula in eisdem contenta, 
ego certifficata ad plenum deconsensum in dictis capitulis 
agens hec de et cum expressis consensu et voluntate dicti 
viri mei ut inferius continebitus laudando et aprobando ca- 
pitula predicta et firma per dictum virum meum factam ... 
constituo precuratorem meum, certum et specialem dis- 
cretum Petrum Sarica scriptorem in dicta civitate Barchi- 
none conmorante licent absentem videlicet ad faciendum 
et firmandum in posse dicti honr. et discreti Thome Costa 
not. Barchinone vendicionem prenarratam librorum pre- 
dictis magnificis et honr. Joanni Benedicti Dezcoll, Andree 
Mir, Joanne Cacoma et Gabrieli Prats, precio et modis et 
formis et cum obligationibus, renunciationibus, Valleyani 
et aliis ac juramentis et cautelis in predictis capitulis con- 
tentis et specificatis. Et dictus Matheus Vendrell maritus 
dicte Mancie consentiens. Actum XXX madii anno 
MCCCCLXXX1110. 
(Arxiu Histbric Provincial de Girona.- 1 6  6 manual del notari Ramon Mer- 
cader.- Notaria 9, n.O 86.) 

IHESUS + MARIA 

En el nombre sea de Dios e de la Sacratissima Virgen 
Maria es concertada / compañía entre nos Juan Pla, e 
Diego de Gumiel, e Juan de Valdes todos / tres de una 
concordia y hermandad para haver de stampar libros / la 
qual dicha compañía se haze en la forma siguiente, por 
tres años / primeros siguientes, 10s qual empiecan desde 
XXll l l  de marco de 95 / Primeramente es concertado en- 
tre las dichas partes que el dicho Juan Pla / aya de poner 
veynte libras para entrar en companyia con 10s dichos / 
Diego de Gumiel y Juan de Valdes./ 

ltem es concertado entre las dichas partes que para 
en remuneración o satisfacción / de las dichas veynte li- 
bras que el dicho Juan Pla pone aya de haver / parte en 
todas las cosas de casa que 10s dichos Diego de Gumiel y 
Juan / de Valdes tienen assí de prensa y estanyo y otras 
cosas qualesquiera / esceptado en 10s libros que fasta el 
presente dia tienen y assimismo / esceptado un lecho 
que es del dicho Diego de Gumiel propiamente, en el / 
qual ay dos colchones y una fracada y una banova y un 
par de / lincuelos(sic) y un pavellon de lino y dos cortinas 
y assimismo ecep-/ tadas las herramientas de limas y 
martillos y tenazas y ciertas / herramientas de fusteria 
que assimismo son del dicho Diego de Gumiel./ 

ltem son de acorde que el dicho Diego de Gumiel y 
Juan de Valdés ponen / una letra mediana y otra chica 
empecada que de presente tiener~ con / dos instrumen- 
tos de buydar letras las quales dichas letras y estru- / 
mentos en fin de 10s dichos tres años tornen a ellos di- 
chos Gumiel e / Valdes como cosas suyas./ 

ltem que el dicho Juan Pla pone quatro letrerias y qua- 
tro strumentos / las quales son un testo de misal y una 
mediana y otra mas chica / y otra mas chica, las quales 
dichas letras y strumentos en fin 1' delos dichos tres años 
tornen al dicho Juan Pla como cosas suyas / propias./ 

ltem que si en 10s dichos tres años fueren menester 
que se hayan de hazer algunas letras de / nuevo, que el 
dicho Diego de Gumiel sea obligado de las hazer a costa 
/ de la dicha compañía, las quale:; dichas letras en fin de 
10s / dichos tres años se ayan de partir y partan por ter- 
nos o su justa estima- / cion entre 10s dichos tres, empe- 
ro que 10s dichos puncones de azero que assi / tallare el 
dicho Diego de Gumiel en fin del dicho tiempo queden a el 
/ como cosa suya, con tanto que de 10s dichos puncones 
queden a 10s dichos Juan / Pla y .Juan de Valdes una ma- 
triz de cada un puncon para cada / uno dellos y estru- 
mentos convenibles para las dichas letras, digo / stru- 
mentos para todos 10s tres, 10s quales dichos strumentos 
y / matrizes se ayan de hazer a costa de la dicha compa- 
ñia / ltem que de todas las obra:; que en 10s dichos tres 
años hizieren assí de suyo / propio como de agenas, las 
costas o missiones que en aquella se / hizieren y sean 
por yguales partes tanto al uno corno el otro / y assimismo 
el guanyo (sic) o perdida que en ellas nuestro senyo(sic) die- 
re, se aya de partir en la dicha manera por yguales partes./ 

ltem que cada uno de 10s dichos tres sea obligado de 
poner su persona / y industria y trabajo en la dicha art-e y 
hazer todo su poder y / diligencia en todas las cosas que 
conoceran que podran aprovecher / assí como nuestro 
senyor les diere a entender para en provecho / dela dicha 
companyia./ 

Aquests capitols prometen fer tenir e servar / sots 
pena de L lliures barch guanyador el qui servara. / E volen 
les dites parts que de la presen': concordia e capitols / 
sien fetes una e moltes cartes ab totes / e cauteles pro- 
missions obligations renuncies / juraments e altres coses 
necessaries a tota cone / guda del notari substancia no 
modada / les quals ells de present fermen e juren / die 
xiiii martii anno a nativitate Domini MCCCCLXXXXV / 
fuerunt laudare firmare et iurare predicta capitula / per 
predictos tres. Testes Franciscus de la Rocha et Armand 
Basco, stamperii Gerunde conmorantes. 
(Arxiu Historic Provincial de Girona.- Notafi Dalmau Ombert notaria 6, n." 
204. Full solt inclbs en dit  rotoc col.) 

Capitols apuntats, concordats e fets de e sobra / la 
companyia migensant Déu faedora entre lo senyer en'Vi- 
cens Oller / sastre e Joan de Valtjés de la part altre stam- 
pador / habitant en Gerona motlo e forma subsequenti- 
bus./ 

E primerament es apuntat concordat pactat entre ditas 
parts / que lo dit Joan Valdes stampara siscentes horas 
del bisbat / de Gerona enles quals haura aquells officis 
segons un origi- / nall que ordor~eran 10s vener. e discret 
mossen Joan Palet / e  mossen Pere Oliveras preveras be- 
nefficiats en la seu de / Gerona entes empero que les di- 
tes siscentes horas lo dit /Joan de Valdes sia tengut dar 
obre perfecte en dites siscen- / tes horas obrades e ca- 
pletrades de capvines de vermelltj / a totes ses mesions e 
despeses./ 



ltem es apuntat e concordat entre ditas parts que dit 
Joan / Valdes sia tengut e obligat haver hacabades des- 
tampar / dites ciscentas horas dins espay de dos mesos y 
mig / primer vinents e aco promet fer ab pena de XX Iliu- 
ras / gonyedores la terca part a le cort qui ferra le axecu- 
cio / e lo restant al dit Vicens o als seus si dons noy ha- 
vya justa / causa de mallelltia o altre cose que ell justa- 
ment pugues / allegar./ 

ltem es apuntat e concordat entre dites parts que dit 
Joan / Valdes sia tengut donar e liurar realment e de fet / 
a dit mestre Vicens encontinent que les dites siscentes / 
horas seran acabades que dit Valdes les tinga metre en 
mans / e poder del dit Vicens o als seus, e axi es apuntat 
entre / dites parts que lo que procehira de les ditas horas 
ques tingua / de pertir per igals parts e partions entre di- 
tas parts e axi / meteix volen que les ditas parts que dit 
Joan Valdes / no puga stampar de les ditas horas mes 
avant sino que tingua / facultat de siscentes e deu e de 
totas les coses demunt dites / e cascuna de aquellas lo 
dit Joan Valdes sia tengut fer e complir ab degut compli- 
ment com dit es sots la dita pena / demunt expressada./ 

ltem es apuntat e concordat entre ditas parts que dit 
Vicens sia / tengut donar e pegar hare de present per le 
meytat de les de / munt ditas horas XII lliuras 1 1 1 1  sous les 
quals dit Valdes confessa / haver agudas e resebudas a 
sa voluntat./ 

ltem volen les ditas parts que dels presents capitools 
sien / fetas una e moltes cartes sustancia en res no mu- 
dada./ 

die duodecima mensis septembris anno a nativitate 
Domini millessimo / quadringentesimo nonagesimo sexto 
predicta capitula / fuerunt lau data firmata et jurata Ge- 
runde, presentibus / testibus Narcisso Vila de Cartiliano 
et Petrus Ramis scriptore Gerunde./ 

(Arxiu Historic Provincial de Girona: notari D. Ornbert. Notaria 6, n.O 206; 
anys: 1496-1 4973 

En nom de Nostre Snyor Deu y de la humil Verge Ma- 
ria, mare sue amen. Entre lo honorable mossen Johan de 
Belloc, clergue de Gerona e Narcis Sempere sastre e Jo- 

han de Valdes impressor o stampador de libres es stat 
tractat e apuntat e concordat lo que seguex. 

Primo que lo dit Johan de Valdes a totes ses despeses 
tant de paper com de altres coses stampará o emprentara 
be e degudament mil libres de una obra quis diu Lansalot 
del Llach 10s quals segons les clausules e firma que han 
feta seran quiscun de X fins XI fulls de continenca 10s 
quals libres stampara e empremtara a quiscun de vuyt di- 
ners de la dita comencant 10s quals vuyt diners si han a 
pagar per tots tres per eguals parts e axi mateix 10s dits li- 
bres seran de tots tres per eguals parts. E si per ventura 
10s dits libres co es quiscun tindra mes de XI fulls se hage 
a pagar lo que tindra mes a la dita rahó e entre tots tres. 

ltem que de continent se ha a pagar la mitat del que 
montaran 10s dits libres a la dita rahó de Vl l l  diners per li- 
bre, la qual mitat se ha a pagar entre tots tres co es quis- 
cun ha a pagar lo terc de la dita meitat al dit Johan de 
Valdes e acabada la dita obra co es 10s dits libres la terca 
part de la restant mitat axi mateix per terc e les restants 
dues parts de la dita meytat hage exir e procehir dels dits 
libres. 

E que 10s dits libres hage a tenir e vendre10 dit Johan 
de Valdes en quant pora tant com 10s dits Johan de Belloc 
e Narcis Sempere volran, e darne bo e leal compte als 
dits Belloc e Sempere e respondre a quiscun de la seva 
terca part, pagat primer tot lo que monteran dits libres. E 
que lo dit Johan de Valdes fara e promet fer e empremtar 
e stampar la dita obra o libres de continent acabades les 
ores que ara fa e empremta e aquells proseguir fins sien 
acabats. 

E volen les dites parts que de la present concordia e 
avinensa sien fetes 'e a les dites parts e quiscuna dells lui- 
rades una e moltes cartes ab totes promissions, obliga- 
cions, renunciacions, juraments, clausules e cauteles ne- 
cesaries a coneguda del notari, de la present substancia 
en res no mudada, les quals ells ara de present firmen e 
juren largament. 

Actum XII januarii anno a nativitate Domini 
MCCCCLXXXXVII. 

Testes Johannes Serra parrochie de Vilobino et Petrus 
Camon scriptor Gerunde. 

(Arxiu Historic Provincial de Girona.- Notari D. Ornbert: Notaria 6, n.O 
206.) 




