Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Direcció General del Patrimoni Cultural
Servei de Museus i Protecció de Béns Mobles

Informe per a l’adquisició de l’obra incunable de Jeroni Pau “Barcino”, impresa a
Barcelona el 1491

Objecte:
Informar sobre la conveniència de l’adquisició de l’obra incunable “Barcino”, impresa a
Barcelona el 1491 (Pau, Jeroni, m. 1491-Libellus inscriptus Barcinona ad Paulum PompiliumImpressum Barcinoni per Petrum Michaelem-Anno salutis MCCCCLXXXXIº XXII die mensis
august).
Antecedents:
El señor Marçal Font i Espí, propietari de la Llibreria Fènix de Badalona va oferir a la Direcció
General del Patrimoni Cultural l’adquisició de l’esmentada obra incunable de la seva propietat
pel preu de 20.000,24€ (19.231,00€+4% IVA)
S’informà a la Biblioteca de Catalunya de l’oferiment i es demanà avaluar-ne l’adquisició, que
considerà prioritària, ateses la gran importància i raresa.
Característiques i descripció:
És la primera monografia sobre la història de Barcelona i una de les primeres escrites amb
criteris d’historiografia moderna, redactada per Jeroni Pau, (Barcelona, c.1458 –Barcelona,
1497), un dels noms cabdals de l’humanisme a Catalunya. Va ser feta a petició de Paulus
Ponpilium de Roma i escrita en aquella mateixa ciutat, i impresa a Barcelona.
Es té constància de només dos exemplars més al món, un es conserva a la Biblioteca
Nacional de España a Madrid i l’altre a la Biblioteca Nazionale di Napoli.
L’exemplar objecte d’aquesta adquisició va ser trobat entre el fons del periodista ,Lluís
Cutchet (1815-1892), que havia romàs sense revisar ni catalogar des del anys 20 del segle
XX. Té notes del segle XIV i va ser enquadernat i guillotinat el segle XIX. En el moment de la
troballa, el document ja apareix desenquadernat. Resten encara traces de fils
d’enquadernació de la relligadura del XIX.
L’exemplar es troba en bon estat i no presenta cap estrip ni manca de paper a destacar.
Conclusions
Tenint en compte tot el que s’ha exposat es proposa l’adquisició de l’incunable en qüestió,
que des del punt de vista patrimonial, és pertinent i necessària.
El preu ofert pel propietari és considera ajustat a la importància de l’obra.
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