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Si bé la proporció dels manuscrits escolars conservats fins avui, amb breus 
anotacions referents a gramatica llatina o grega, retbrica o aritmktica, geometria, 
astronomia o química, comentaris d'autors gramaticals o humanístics de lectura 
obligada a les aules universitces, com és el cas de E. A. de Nebrija, o d'humanistes 
presents a la ciutat de Barcelona, com P. Joan Nunyez, pot semblar molt petita dins el 
nombre de més de dos mil manuscrits conservats a la Biblioteca Universithria de 
Barcelona; o per la seva mateixa aparenga humil, amb absbncia de miniatures, orles o 
luxoses enquadernacions de pell amb gofrats, claus i tanques de metall, per contrast amb 
].es típiques formes de tela amb cartó, o reflectint el color de la ceramica hispanica, per 
llur qualitat d'obres fragmentces, i la qualitat artística redui'da en el millor dels casos 
a senzills gravats amb les figures de sants, o motius religiosos, textos cal.ligrifics, o 
probationespennae, semblen poc importants, tanmateix, llur interbs pot ser fonamental 
per al redescobriment d'aspectes de l'antiga i secular tradició pedagbgica catalana, i 
molt concretament la dels segles XVI al XVIII. 

Aquests petits manuscrits menors de la biblioteca universitbia, o els manuscrits 
escolars semblants de 1'Arxiu de la Corona d'Arag6 i Catalunya, o del monestir de 
Montserrat, o d'altres biblioteques públiques o privades, tenen un gran interbs en tant 
que permeten seguir la ratio docendi, els m&todes d'ensenyament, al llarg de diferents 
&poques, i més concretament, des del període carolingi. 



De forma general, són un testimoni del costum de redactar una obra personal com 
afruit de l'ensenyamenti del mktode dialogat entreel magister, el mestre, i el discipulus, 
el deixeble. Aquesta tradició coneix un gran renovació i difusió amb la pedagogia dels 
humanistes del renaixement i la seva recerca d'un rigor més gran i d'una disciplina més 
forta a l'ensenyament, que també tindra la seva preskncia a la legislació, especialment 
dins l'imbit universitari, o a les obres pedagbgiques dels segles XVI i següents. 

De vegades, els petits quaderns -quaternuli o quaterni- de notes i observacions 
dels mestres o d'apunts de classe, arribaren a la forma definitiva de llibres, antologies 
o diccionaris, perb, en altres ocasions els antics quaderns de notes es perdien, com el 
record dels antics mestres en el decurs del temps o dels esdeveniments dramatics de la 
histbria general dels Pai'sos Catalans. En altres ocasions, fruit de l'abskncia de llibres i 
de la situació econbrnica delicada de la societat catalana en general, els quaderns foren 
copiats una i altra vegada amb afany i han sobreviscut en llur forma manuscrita, amb les 
seves curioses ortografies originals, reflectint el so de la llengua catalana de cada segle, 
amb llurs puntuacions i cal-ligrafies d'kpoca, que desapareixen amb sort dissortada 
moltes vegades en el moment f e l i ~  de llur edició, i esdevenen per la mateixa raó tresors 
molt apreciats de les col.leccions bibliogrhfiques amb llurs formes originals sense 
normalitzacions d'kpoca. La lectura d'alguns dels exemplars conservats d'aquest 
manuscrits i quaderns escolars dels antics deixebles o mestres del passat pot permetre 
observar com llurs continguts coincideixen de forma general amb els llibres conservats 
dels mateixos segles. 

D'aquestaforma, si el lector pot llegir avui amb comoditat l'edició d'obres comlJArs 
et doctrina studenti et docendi de D. Juan Alfonso de Benavente, professor de la 
Universitat de Salamanca, que va escriure la seva obra l'estiu de l'any de 1453, també 
cal que no oblidi la preskncia de les mateixes preocupacions pedagbgiques entre el món 
dels mestres i els deixebles de la Catalunya del tombant del segle XV i dels segles 
precedents i següents, com permet descobrir algun manuscrit com el De oficio docentium, 
escrit seguint Quintilis i datat l'any 1572. 

Alfonso de Benavente recull el consell de comentar, anotar i redactar les prbpies 
observacions del docent a les seves lectures en benefici dels seus deixebles, seguint la 
tradició dels humanistes italians. Aquesta orientació a la cccompilatio in scriptis uel in 
mente, ueritatis conclusiva, certa, clara, brevis et omnibus utilis et cum misturapractice 
et theorice,), com també l'hhbit dels quaternuli personals del mestre permeten explicar 
la presbncia dels petits manuscrits escolars conservats. 

La mateixa concepció i valoració del deixeble d'avui com a mestre de dema és 
present tant a 1'Ars et doctrina studendi et docendi esmentat, com a manuscrits catalans 
de segles diferents, p. ex. el de l'any 1644, en quk s'evoca la figura del studens com a 
futur professor. 

La concepció i orientació és sempre enterament cristiana i aquesta tendkncia arriba 
plena de vigkncia fins a les famoses Instruccionsper la ensenyanGa de minyons de Mn. 
Baldiri Reixac, de l'any 1749, i és present també als diferents manuscrits escolars 
catalans dedicats als adulescentes i christileges. Les obres eren també, en general, 
dedicades a un lector jove, com pot serp. ex. el manuscrit amb textos de Ciceró. 



Aquestes mateixes tendbncies eren també generals a la resta de la pedagogia 
europea, com permeten entreveure obres i escrits com els de J. Fortius Ringelbergius, 
De ratione studii liber vere aureus (Lugduni Batavorum, J. Maire, 1622), Vitrubius 
Lucius Roscius i el De Docendi studendique modo ac de claris puerorum moribus 
libellus (Basileae, R. Winter, 154 I), o Thomassin, La méthode d'étudier et d'enseigner 
chrétiennement et solidement les lettres humaines, par rapport aux Lettres divines et 
aux écritures (París, 1691). 

Dins la tradició italiana present a17Ars et Doctrina, que faespecial esment d'Hostiensis, 
identificat amb Henricus de Segusio i la seva Summa Aurea, Liber V, De magistris et 
ne aliquid exigaturpro licentia docendi. Et qualiter debeat docere (Venbcia, 1574), cal 
no oblidar la gran aportació de Guarinus de Verona i el seu De modo et ordine docendi 
ac discendi, o de Baptista Gaurinus i el De modo et ordine docendi et discendi 
(Heilderberg, 1489). 

L'usus instituendae Catalanae iuventutis resta aleshores influyt els segles XV i XVI 
per la tradició humanística italiana, que deixara lloc el segle XVIII a la influbncia del 
pensament il.lustrat francbs, representat per Ch. Rollin o la tradició de Port Royal, 
present p. ex. a les Instruccionsper la ensenyanEa de minyons de Mn. Baldiri Reixac, 
segons s'ha vist després dels estudis que s'han fet recentment. En altres ocasions, els 
apunts són escrits seguint el model jesuític,philosophiaperipateticaprincipiis scholae 
Iesuiticae moderata, o les orientacions de la Universitat de Cervera, cursus ad usum 
Academiae Cewariensis. 

Tela i cartó, tapes antigues de pell sobre fusta, antigues enquadernacions de pergm' 
ens han conservat fragments de glossaris llatins d'escriptura carolíngiaescrits vers l'any 
800, fragments de glossaris en minsos trossets de papers i fragments de pergam' del 
segle XIII, notes de mB italiana del segle XVI, notes marginals de segones mans, 
probationespennae en llatíi italii, reculls pobtics, fragments de tractats i escrits jurídics, 
versos d'una obra gramatical en un bifoli del comengament del segle XIII, fragments de 
1'Ars Notariae, apunts de predicació, miscel.lhies de matbria gramatical, recreacions 
erudites amb els noms de L. A. Muratori i de Ch. Rollin, extractes de Ciceró, correccions 
de versos llatins, fragments de declinacions gregues, faules, pregkies en grec i llati, 
aménités littéraires, apunts de classe, i notes de lexicografia, gramatica, refranys, 
sentbncies, esbossos de poesies en alemany i altres llengües, comentos de Virgili en 
portugubs amb un Diccionariopoetico de todos os nomes propios, e fabulas tocados em 
os primeiros seis liuros de Eneida de Virgilio, ccdialechs d'Art Pobtica,,, traduccions 
d' Ovidi i apunts de lbgica i de literatura anglo-saxona, regulae orthographiae i exercicis 
de llati, apunts de geografia per a Ús d'un il.lustre col.legia1 en castelli, apunts de 
paleografia llatina, composicions musicals, cangoners amb notacions musicals de 1'Ars 
Nova i Ús de les semimínimes, amb notacions blanca i negra, inventaris de llibres, autors, 
impresos, i altres escrits per formar una biblioteca de música, manuals d'oracions i 
cants, notes de gramatica i lbxic gbtic, reculls humanístics en llati i catal&, i molts altres 
escrits de diferents autors i mans al llarg dels segles des dels glossaris carolingis fins als 
manuscrits histbrics del P. Jaume Caresmaro els apunts de la HistGria Romana de Theodor 
Mornrnsen. 



La tradició clhssica d'Horaci, del delectare et prodesse és present per igual a 1'Ars 
et Doctrina, i en la gbnesi dels diferents manuscrits conservats o divulgats fins ara, o en 
obres com el Thesaurus Catalano-Latinus de Petrus Torra, obra revisada l'any 1653, 
fruit de la seva llarga experibncia pedagbgica a les aules, i que, com a autbntica Fons 
verborum ac phmsium, autbntic thesaurus, tresor per al lector afortunat, se seguia 
publicant un segle després. L'edició de 1752 permet observar una castellanització 
creixent de l'ensenyament i de la societat i la legislació del segle, com testimonia el seu 
imprimatur, tanmateix el text seguia publicant-se en catalh i llatí, de manera que la 
<<iuventus studiosa lectione verborum ac phrasium delectabitur & instruetun). 

La coincidbncia en la valoració de la mhgia del text antic com d'un valor inalterable 
per al lector de les generacions següents és present per igual en alguns manuscrits 
conservats amb textos de Ciceró i de poesia llatina, o al Thesaurus Catalano Latinus de 
Pere Torra i la seva idea de la lectura com la millor guia, lectio docebit, o el suggeriment 
de llegir amb cura, <<el uso de leer con atención)), com el Gradus ad Parnassum de l'any 
1791, i l'edició precedent de 1681. 

Per contrast amb l'obra de Pere Torra, el Gradus ad Parnassum apareix escrit per 
complet en castellh, al mateix temps que la seva preocupació és deleitar e instruiri també 
presenta una especial cura dels estudiants, c<los adelantados>>, en contrast amb la figura 
dels <<principiants)) o la cciuventus studiosa>> de Pere Torra. <<El uso de leer con atencidn 
y medir 10s versos de Virgilio, Ovidio y 10s dema's Poetas clásicos enseñará mejor que 
las reglas estosprimores del arte de versifican>. La idea coincideix amb les orientacions 
de la Universitat de Barcelona de 1596 de donar més importhncia a la prhctica que no 
pas als postulats purament tehrics. 

Els pocs manuscrits escolars conservats o divulgats fins avui són potser el millor 
testimoni de la bona preparació i la preocupació pedagbgica dels seus autors, persones 
hhbils i suficients, com suggereixen les Ordinations e Nou Redre~  fet per Instauratio, 
Reformatio e reparatio de la Universitat del Studi General de la ciutat de Barcelona, 
de l'any 1596, o de la preparació dels mestres i professors del segle XVIII, als quals 
dedicava un apartat especial del seu capítol primer Mn. Baldin Reixac. 

Cal tenir en compte, en darrer lloc, que, si bé el nostre coneixement dels manuscrits 
catalans anteriors a l'impremta és potser prou exacte i exhaustiu, aquest no és pas el cas 
dels manuscrits catalans posteriors a la difusió de la impremta a Catalunya. De fet, 
aportacions posteriors com les de la doctora J. Mateu Ibars han permks completar el 
treball inicial de l'inventari dels manuscrits de la Biblioteca Universithria barcelonina, 
i amb posterioritat a la publicació del quart volum de l'obra esmentada, l'any 1969, han 
anat apareixent nous manuscrits fins aleshores no catalogats, i que esperem poder veure 
ben aviat formant part d'un nou volum. De la mateixa manera, la publicació del cathleg 
dels manuscrits de la biblioteca de l'abadia de Monserrat per dom Alexandre Olivar ha 
permbs conbixer tot un món nou i ple de sorpreses. Igualment, és fonamental l'inventari 
dels manuscrits dels escriptors clhssics publicat per l'eminent doctor L. Rubio Fernhndez, 
antic catedrhtic de la nostra universitat barcelonina i mestre insigne. 

Cal considerar també el fet de la dispersió general dels manuscrits catalans al llarg 
dels segles, i la seva presbncia a diferents biblioteques a Catalunya i de fora Catalunya, 
a la Biblioteca Nacional, la del Real Monasterio de San Lorenzo del Escorial, la 



Biblioteca Colombina de Sevilla, la de Palma de Mallorca, o a altres ciutats d'Europa 
o dels cinc continents. 

Per aquesta raó, l'aproximació a la problematica de la formació dels mestres i 
professors de la Catalunya d'altres temps, és, ara per ara, almenys pel que fa als 
manuscrits coneguts o conservats, una aproximació orientativa, i no pas exhaustiva. El 
llegat cultural antic i medieval resta viu al llarg del temps i obert a noves infiukncies 
culturals i pedagbgiques italianes, franceses, alemanyes o angleses, segons el segle i la 
personalitat de cada estudiós. 

Moltes gracies. 
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