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INTRODUCCIÓ

Durant la guerra civil una part dels fons documentals de la Seu de Tortosa foren
transportats fora de la ciutat per tal d’intentar salvar-los de la Guerra. La major part
d’aquests fons foren recuperats just després de la guerra, on malauradament
romangueren en el mateix estat durant llarg temps.
La documentació de la Seu de Tortosa conservada a la Biblioteca de Catalunya ingressà
durant la guerra civil, a través de la campanya de salvament de manuscrits i fons
documentals empresa per Jordi Rubió. La pràctica totalitat dels documents ingressats
foren retornats immediatament després de la guerra ; només hi restaren alguns que no
estaven degudament identificats, degut molt probablement a les condicions de treball
particularment difícils en què degué actuar el personal de la Biblioteca en aquells dies.
La manca d’un inventari de la documentació enviada feu que no fos possible la seva
identificació. La recent descripció més detallada dels documents que s’exposen a
continuació sembla indicar, però, que havien d’haver pertangut inicialment al fons de la
Seu.
D’altres documents relacionats amb la Seu poden trobar-se naturalment, a la mateixa
seu i, segons el catàleg en línia, a l’arxiu del castell de Vilassar.
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1. LLIBRES LITÚRGICS
Ms. 2320
Matutinari dominical, primera part: De Tempore; escrit probablement per a la catedral de Tortosa
(cf. f. 288v). Acèfal. [S. XIV].
Pergamí, 289 f., 480 x 335 mm. Al f. 29v caplletra sense acolorir representant el naixement de Jesús, petits dibuixos en
els reclams d'alguns quaderns; caplletres alternades en blau i vermell. Notació quadrada sobre línia vermella i groga.
Enq. pell sobre fusta amb cantoneres metàl⋅liques.
Procedència: Ingressat durant la Guerra civil (signatura antiga ms. 2854).
Bibl.: J. Janini, Manuscritos litúrgicos de las iglesias de España núm. 459
Expos.: Bibliographica, Barcelona: BC, 1993, núm. 31.

Ms. 2321
Saltiri litúrgic, escrit per a la catedral de Tortosa. Àpode. [S. XIV].
F. 1-6v: Calendari.
F. 7-199v: Saltiri.
F. 200-222r: Himnari
F. 222v: Ofici de la Mare de Déu: "Incipit Officium Beate Marie".
Pergamí, 232 f. (f. f. 226), 400 x 280 mm. Caplletres alternades en blau i vermell; al f. 7, gran caplletra B i orla;
rúbriques en vermell. Notació musical quadrada sobre línia vermella i groga. Enq. pell sobre fusta.
Procedència: Ingressat durant la Guerra civil (signatura antiga ms. 2859).
Bibl.: J. Janini, Manuscritos litúrgicos de las iglesias de España núm. 460

2. DOCUMENTACIÓ COMPTABLE
Ms. 4341
Liber primus rationum Ecclesiae Dertusensis; en català. 1488-1517.
300 f., 405 x 290 mm. Lletra humanística cursiva. Enq. badana.
Procedència: Fons antic (ingressat durant la Guerra civil?).

Ms. 4703
"Racionale aniversariorum veterum", de la Seu de Tortosa. En català i llatí. [1460 i ss.].
[Pendent de foliació] ; [gran foli]. Enq. coetània.
Procedència: Ingressat durant la Guerra civil.
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Ms. 4704
"Liber 3º rationum Ecclesiae almae Dertusensis". En català. 1552-1588.
[Pendent de foliació] ; [gran foli]. Enq. coetània.
Procedència: Ingressat durant la Guerra civil.

Ms. 4705
"Libre cinquè de caixa" de la Seu de Tortosa. En català. 1553-1572.
4705/2
"Taula ...", índex onomàstic.
[Pendent de foliació] ; 300 x 200 mm.

4705/1
Libre de caixa.
[Pendent de foliació] ; [Gran foli]
Procedència: Ingressat durant la Guerra civil.
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