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. posa

A la presentació d’aquest apèndix s’advertia que, com a complement pràctic, es proposava un 

estudi de les obres impreses per Pere Posa, centrat en l’aspecte mètric i tipomètric dels impresos. Ja 

s’han repassat els precedents d’aquest estudi i, així, ara només cal plantejar-lo en termes concrets.

justificació i plantejament

Hi ha dues raons fonamentals per elegir els llibres impresos de Posa als efect es de 
l’anàlisi mètrica que es proposa aquí.

La primera recau en el personatge. Posa es considera el primer impressor barceloní 
de rellevància. De tota manera, aquí no es tract a pròpiament la seva figura: cau fora 
d’aquest  est udi valorar-ne la seva condició (“el Gutenberg barceloní”) i els seus mè-
rits. Més aviat, s’elegeix Posa per la seva condició d’impressor autòct on en els primers 
temps de la impremta.

Per a dades biogràfiques de Posa, v. Rubió (1955), o Tormo Freixas (1999). Qualsevol mena de 

valoració que es fes aquí sobre el personatge, derivaria, en tot cas, de la qüestió mètrica i, per tant, 

es veuria filtrada per ella, i subordinada a ella.

La segona prové de documentació auxiliar. L’inventari de Posa, referit al primer 
capítol de la tercera part de l’est udi, ofereix dades que inviten a la seva identificació i 
comprovació: en ell hi figuraven les denominacions de letra groça, letra mitjana, letra 
de glosar, i letra manuda. Si aleshores es consideraven aquest es denominacions com 
indicacions genèriques que es podien assimilar a “franges” mètriques, ara hauria de ser 
possible determinar-ne el seu valor en termes específics.

Aquest a segona raó és, al capdavall, la que motiva l’anàlisi que segueix. Amb això es 
vol assenyalar que la identificació mètrica de les letres és el fil argumental de l’anàlisi, 
però que, tanmateix, l’anàlisi no es redueix a la sola identificació de les letres. L’est udi 
que es planteja aquí és múltiple: pretén aplicar les diverses nocions de mesura que 
s’han abordat en pàgines anteriors, i que s’han intentat recollir en la base de dades de 
l’Apèndix I. L’est udi és, per tant, més ambiciós. I, per aquest a causa, no es pot conside-
rar complet en el seu conjunt. La identificació de les letres és, amb les dades presents, 
la part que es pot considerar conclosa — la rest a, cal prendre-la com apunts de línies 
a desenvolupar amb major profunditat.
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l’inventari de Posa

A continuació es reprodueix el document de Posa, tal com figura en Rubió (1955: 455 - 457), 

amb les seves notes.

[Doc. 251]

7 diciembre 1507.

Francesc Salelles, albacea del impresor Pere Posa, hace entrega bajo inventario a Jaume Posa, padre y 

administrador del sobrino y legatario de aquél de igual nombre, de los bienes que tenía en depósito de la 

herencia.

Die martis, vii. mensis decembris, anno a Nativitate Domini mdvii.

Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo septimo, die vero 

martis intitulata septima mensis decembris, presente et vocato me Bartholomeo Torrent, regia 

auctoritate notario publico Barchinone infrascripto, et presentibus eciam Michaele Ciuró stam-

perio, et Dionisio Pérez scriptore, habitatoribus Barchinone pro testibus ad hec vocatis specialiter 

et assumptis, Iacobus Posa parrochie sancti Iohannis de Avinyonet, pater et legitimus administra-

tor bonorum Petri Posa stamperii, legatari discreti Petri Posa quondam, presbiteri, Barcinonensis 

diocesis, patrui sui sive oncle, desiderans ut dixit recuperare bona dicti filii sui apud honorabilem 

Franciscum Salelles existencia, qui quidem Franciscus Salelles paratus est ipsa sibi tradere, et de 

facto attento quod die proxime lapsa fuit firmata diffinicio per et inter ipsum ex una, et dictum 

Franciscum Salelles, partibus ex altera, tradidit bona sequencia, cum presenti benefficii inventario 

idem Iacobus Posa acceptando prout sequntur:

1. Primo trobí tres premses de fer stampa, ab sos arreus de fusta e altres.

2. Item vuyt caxons de fusta ab diverses casses, fornit de letres de stampa, ço és, letra groça, e letra 

mitjana, e letra de glosar, e letra manuda.

3. Item una caxeta de fust, en què és tot lo letrer de la stampa, axí metrices com buidadors.

4. Item una caxota de fust, ahon ha ymages de fust.

5. Item una caxeta o caxó de fust, en què ha tres caxons, ab planxes de coure. Es com a caxó de 

argenter, qui’s pot tancar ab clau.

6. Item, un petit cofre ferrat o mijençer, en què ha letra groça de plom.

7. Item un caxó o faristol de fust, dins lo qual ha fresqueries de scriptures de stampa, e pot-se 

tanchar.

8. Item una gerra plena de vernís.

9. Item dos caxonets de fusta, plens de planxes de fusta.

10. Item sis planxes de fusta groçes.

11. Item un caxonet petit encordat, ple de ferro vell o ferrella, apte per stampa o letra menuda.

12. Item un cànter e una gerreta de terra.

13. Item havia en dita botiga, cent cinquanta pesses de libres de stampa descornats, apellats 

Arbres de Sciència, o circa.

14. Item circa doscents cinquanta pesses de libres de stampa descornats, apellats Ars Magna.

15. Item una summa de libres apellats Apostrophe.

16. Item una summa de Beceroles, circa doscentes.
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17. Item de Set Samps, circa quatre cents.

18. Item Francelms, circa cent pesses.

19. Item de libre de tres, circa dos centes.

20. Item Corauatxos, circa dos centes.

21. Item Doctrinals, circa dos cents.

22. Item Apístoles de Nigro, dues.

23. Item Lògica breu, sinquanta.

24. Item Lògica asmèrica, dos centes.

25. Item Ars breu, dotze.

26. Item Testament d’En Serradell, cent.

27. Item unes Decretals de stampa, de la forma major.

28. Item un Cisè y unes Clamentines, de la forma menor, en un volum.

29. Item lo Plini, de la Istòria Natural, de stampa.

30. Item la Tercera Part de Sant Th omàs, de stampa.

31. Item una summa de libretxols de pocha vàlua, de diverses maneres.

32. Item libres appellats Vide de Nostra Dona, circa sinquanta.

33. Item Quasits del Alberth Gran, circa vintisinc.

34. Item una caxa gran.

AHPB. Caja i.

* Esta escritura de inventario fué publicada por Carreres Valls, págs. 126-127. Pero no entendió ni 

transcribió bien su preámbulo y le atribuyó una fecha equivocada. El testamento de Pere Posa (doc. 238) 

preveía el caso de que su legatario, al ser de edad para hacerlo, quisiera entrar en posesión de la imprenta y 

librería de su tío. Quien la reclama es ahora el padre como administrador de los bienes del hijo. Debieron 

mediar incidencias, en el año y medio transcurrido, que nos son todavía desconocidas. El inventario detalla 

los elementos esenciales del taller de imprenta de Posa y las existencias que quedaban de la librería. Los 

otros bienes, que enumera el inventario del cual hemos dado extractos (doc. 239), se debieron ir vendiendo 

por los albaceas, a tenor de la autorización que les confería el testamento. El doc. 241 es un ejemplo de tales 

ventas.

La imprenta poseía tres prensas (núm. 1), ocho cajas con letra de cuatro tamaños (núm. 2), matrices 

y artefactos para fundir los tipos (núm. 3), letra grande de plomo (núm. 6) y dos cajones con planchas de 

grabados de madera y de cobre (números 4, 5, 9 y 10; los dos últimos parecen referirse a bloques sin gra-

bar). Las existencias se refieren en su mayoría a libros impresos en el taller de Posa. Ya han aparecido en 

los docs. 235 y 239, pero ahora se indican las existencias que quedaban en almacén. Los únicos libros que 

parece seguro que no se hallaban en este caso son los núms. 27 a 30 del inventario. De ellos no se indica 

que figuraran en más de un ejemplar. Por cierto que el título del núm. 28, lo leyó Carreres Valls como si 

rezara un ase y unes aventures. El texto auténtico, bien leído por José M. Morató, que me ayudó en la 

corrección del documento, es mucho menos sugestivo, tal como puede verse en nuestra transcripción: se trata 

del Sexto de las Decretales y de unas Clementinas. Esto no invalida la existencia en la librería de Posa de 

un ejemplar del Ase de Turmeda. Figura sin duda alguna en el núm. 88 del doc. 235, pero manuscrito 

tal vez. Es en el inventario de la librería de Cabrit (doc. 455) donde saldrá impreso. El conjunto, más 

concentrado ahora que en los inventarios de la librería antes transcritos, confirma muchas noticias nuevas 

sobre las actividades tipográficas de Pere Posa.







les obres

S’han consultat catorze obres impreses per Pere Posa, i dues d’impreses per Pere 
Posa, nebot: d’entre les catorze primeres, una és un facsímil que, com es veurà, no 
es pot considerar amb gaire rigor; els impresos del nebot Posa no const itueixen una 
selecció amb prou entitat pròpia — de fet, la seva consulta és subsidiària del conjunt 
d’obres de l’oncle Posa. Així, pot ser convenient dist ingir dos grans grups en les obres 
que s’han consultat — la dist inció es correspon, també, a les dues tandes de consulta.

Primer grup

El gruix de l’anàlisi es fonamenta en tretze obres impreses per Posa. Aquest es for-
men el total d’obres de l’impressor que es troba al Fons de Reserva de la Biblioteca de 
la Universitat de Barcelona (BUB). Són les següents:

El llistat d’obres tal com figura aquí s’ha ordenat cronològicament. Aquest no és l’ordre en què 

apareixen en el catàleg informatitzat, que ordena els títols alfabèticament. Tot i que aquest sigui un 

aspecte de poca importància a efectes reals, pot tenir la seva utilitat en termes pràctics de maneig. 

Així, darrere del número inicial, que indica l’ordre cronològic adoptat aquí, hi figura, entre claudà-

tors, el número de la seqüència alfabètica.

01 [9]. Curtius Rufus, Quintus. Historiae Alexandri Magni. Plutarc. Vita Alexandri ; transferidas 

del toscá per Lluis de Fenollet. Barcelona : Pere Posa i Pere Bru, 16 juny, 1481.

[210] f. ; 2º (28,5 cm)

[Alexandre el Gran]

0700 Inc 483

02 [5.] Llull, Ramon. Ars brevis. Barcinone : Petrus Posa et Petrus Brun, 12 setembre, 1481.

[30] f. ; 4º (21 cm)

[Filosofia]

0703 Inc 695

impresos consultats
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03 [6]. Catalunya, Corts (1481 : Barcelona). Capitols i actes de la Cort primera de Barcelona fetes 

per lo rey Ferrando II., 8 oct. 1481 ; Constitucions suplicats per la Cort. [Barcelona : Pere Posa, d. 8 

octubre, 1481]

[22] f. ; 2º (29,5 cm)

[Pràctiques parlamentàries -- Catalunya -- S. XV]

[Catalunya -- Administració pública -- S.XV]

0700 Inc 724-1

04 [7]. Catalunya, Corts (1481 : Barcelona). Capitols i actes de la Cort primera de Barcelona fetes 

per lo rey Ferrando II., 8 oct. 1481 ; Privilegis atorgats als estaments eclesiastic i militar ; Capitols per 

redreç de la mercaderia ; Pragmatica sobre la prohibició de la treta dels corals de Sardenya ; Lo acte sobre 

los censals de Mallorca, 5 nov. 1481]

[Barcelona : Pere Posa, d. 5 novembre, 1481]

[16] f. ; 2º (29,5 cm)

[Pràctiques parlamentàries -- Catalunya -- S. XV]

[Catalunya -- Administració pública -- S.XV]

0700 Inc 724-2

05 [2]. Llull, Ramon. Arbor scientiae. Barcinone : Petrus Posa, 22 agost, 1482.

290 f. ; 4º (28,5 cm)

[Enciclopèdies i diccionaris llatins]

0700 Inc 691

06 [1]. Nicolaus Salernitanus. Antidotarium ; cum commento Stephani Arnoldi. Barcinone 

[Barcelona] : Petrus Posa, 17 agost, 1490

; 2º (30,5 cm)

[Medicina]

0700 Inc 479

07 [13]. Eiximenis, Francesc. Pastorale. Barcinone [Barcelona] : Petrus Posa, 5 desembre, 1495.

[2], 53, [1] f. ; 2º (26 cm)

[Teologia pastoral]

0700 Inc 681

[0700 Inc 491] [aquest últim exemplar no s’ha consultat.]

08 [8]. Innocenci III, Papa. De contemptu mundi : sive de miseria conditionis humanae. Barcinone 

[Barcelona] : Petrus Posa, 1499.

[38] f. ; 4º (20 cm)

[Meditacions]

0703 Inc 244-1

09 [12]. Bernat, Pseudo. Meditationes de interiori homine. Barcinone [Barcelona] : Petrus Posa, 

1499.

[20] f. ; 4º (20 cm)

[Meditacions]

0703 Inc 244-2
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10 [10]. Manfredi, Girolamo. Liber aggregationis : seu liber secretorum de virtutibus herbarum lapi-

dum et animalium quorundam = Quesits. Barcelona : Pere Posa, 20 novembre, 1499.

108 f. ; 4º (19 cm)

[Ciències naturals]

0700 Inc 258

11 [4]. Llull, Ramon. Ars magna / [Raymundo lull]. Barchñe : impressum per Petrum posa…, 

1501 decima mensis aprilis

[92] f. ; 2º (30 cm)

[Filosofia]

0700 LLULL-17-2

12 [11]. Llull, Ramon. Apostrophe / Raymundi. Barchinone : impensis & arte Petri posa …, 1504 

xiiij Augusti.

[i]ij-xj, [1] f. ; 2º (30 cm)

[Teologia]

0700 LLULL-17-1

13 [3]. Llull, Ramon. Arbor scie[n]tie Raymundi. Barchñe : p[er] pet[rum] posa, 1505 20 augusti

[2], ij-clxxxij f. ; 2º (29 cm)

[Enciclopèdies i diccionaris llatins]

0700 LLULL-13

Segon grup

Les obres d’aquest  grup es van consultar temps després que s’haguessin examinat 
les del primer grup. Es van consultar, sobretot, com a recurs extrem davant dels resul-
tats relativament insatisfact oris de la primera anàlisi. 

04bis és un facsímil. La qualitat de la seva reproducció és poc menys que deficient, 
i això fa que no se la pugui considerar en termes d’anàlisi gràfica. Tanmateix, aquest a 
condició no priva que se’n puguin fer observacions generals — i per això se la inclou 
aquí. (La referència numèrica, 04bis, és incòmoda a totes llums, però en aquest  context 
semblava l’opció més adequada: les referències, i els arxius en suport digital que s’as-
socien a les obres es numeren d’acord amb la seqüència cronològica i, així, renumerar 
les referències de les obres hauria suposat un inconvenient considerable — més quan, 
com aquí, l’obra que provocaria la renumeració és de poc relleu en termes est rict es.)

Les obres impreses pel nebot Posa són un simple recolzament de l’est udi de les 
impreses per l’oncle Posa: només en aquest  paper auxiliar són significatives. En altres 
paraules, no es pretén fer cap anàlisi pròpiament dita de les obres del nebot Posa, sinó 
tan sols complementar la que es fa sobre les obres de l’oncle Posa — com s’aprecia més 
endavant. (En sentit est rict e, la referència numeral d’aquest es obres hauria de remetre 
a una sèrie pròpia, això és, deslligada de la que s’est ableix per a les obres de l’oncle 



el mitjà tipogràfic

Posa. Aquí se segueix la seqüència definida aleshores, entenent que el conjunt d’obres 
a analitzar est à tancat — ni que sigui, és clar, pel moment.)

 
04 bis. Santcliment, Francesc. Summa de l ’art d’aritmètica. Barcelona : Pere Posa, 1482.

[ed. facsímil. Vic: Eumo, 1998]

14. Callís, Jaume. Solempnissimi [sic] aureiq[ue] Tractatus … Jacobi de Callicio videlicet de pace et 

treuga, et de sono emissio. [Barcinone : Petrus Posa, 1518

CIIII, vij, [1] f. : 2º ; 30 cm.

[Pau] [Sometent -- Història]

Mar. 43-4º.

15. Martines, Pere. La Hystoria de la passió del nostre mestre e redemptor Jesuchrist, ab algunes deuotes 

contemplacions en cobles, seguint lo sagrat evangelista Sanct Johan ; [parlant per aquell Pere Martineç e 

p[er] los altres mossen Bernat Fenollar]. [Barcelona] : nouament estamdada [sic] per mestre Pere Posa 

Cathala, XXVIII setembre 1518.

[64] f. : 4º ; 22 cm.

[ Jesucrist -- Passió]

16-1-4

el procediment i el diari de ruta 

Sembla adequat fer referència al procediment de treball que s’ha seguit. Aquest a es 
pot considerar una qüest ió absolutament domèst ica, però se’n fa menció per efect es 
colaterals de planteig i de desenvolupament, perquè pot ajudar a comprendre els resul-
tats, els dubtes, i els errors de les anàlisis. S’exposa en forma de notes.

Ordre de consulta
L’ordre inicial de consulta de les obres venia determinat per un prejudici: si l ’inventari de Posa, en què 

es referien les lletres “groça, mitjana, de glosa, i manuda”, estava datat el 1507, aleshores les obres en què 

amb més probabilitat hi podien aparèixer, serien aquelles més properes a 1507:

 13, 12, 11

La primera aproximació sembla poc fructífera pel tocant a varietat de tipus i cossos. Igualment, es con-

sulta l ’obra 05 per a contrastar-la amb 13 — 05 i 13 són “el mateix text”, l ’Arbor scientiae de Llull.

 05

“Poques novetats.”

Davant de la manca de resultats immediats, es retorna a l ’ordre cronològic. El nombre màxim d’obres 

a consultar d’un sol cop és de 3, i això determina que es facin grups segons l ’any d’impressió. Es comença 

amb les obres de 1481:

 01, 02, 03, 04

 (03 i 04 són en un sol volum.)

Es continua amb les de 1499:

 08, 09, 10

Es reserven pel final les que cronològicament apareixen “despenjades”:

 06, 07.

06 és, en si, l ’obra més rica en termes de tipus i cossos.
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 04bis, 14, 15

La segona tanda de consulta està enfocada a aclarir els dubtes que havien quedat irresolts en el primer 

estudi. 04 bis podia ser important, perquè és un llibre de matemàtica, i en ell es podrien combinar diferents 

cossos tipogràfics — per exemple, en les fraccions. 14 i 15 es van consultar a efectes de continuïtat: atès que 

el nebot Posa era dipositari del material del seu oncle, en les seves obres s’hi podria apreciar si va fer ús dels 

tipus movibles de l ’oncle Posa.

Procediment

Primeres sessions: l ’aproximació “bibliogràfica”, la precisió pseudoenginyeril

Recollida de dades en brut, objectives.

· l ’ordre de consulta acaba esdevenint, en el seu conjunt, “aleatori”. Això, però, és més aviat avantatjós 

en el cas present. El fet que no hi hagi una estructura real del tot clara al darrere, anul·la, o, si més no, 

rebaixa, la possibilitat de perllongar el prejudici inicial —és a dir, que no es té una idea preconcebuda de 

quins poden ser els tipus ni quins els cossos que s’estan valorant.

· les obres es mesuren una a una, sense establir comparances entre elles. 

· els estris de mesura són els tipòmetres elaborats per al curs de Doctorat ja esmentats anteriorment; les 

dades s’enregistren en les fitxes corresponents.

· es reprodueixen pàgines de les obres

Per qüestions “menors” com la disponibilitat, les exigències tècniques, etc., les reproduccions són major-

ment en suport paper. De fet, aquí es creu que el suport digital tampoc ofereix massa avantatges en compa-

ració. Al capdavall, el que cal mesurar és el llibre en si.

Segones sessions: la distància pràctica

Contrastació de les dades enregistrades

Maneig del material gràfic

(Visió de conjunt)

 * Identificació bàsica de les letres

Revisió del sistema de mesurament:

 nous “estris” de mesurament

Simplificació de les dades enregistrades

Terceres sessions: l ’allunyament conceptual

Formulació d’hipòtesis

 nous mòduls i patrons de mesura
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les dades

En aquest  apartat es most ren, particularitzades, les obres que s’han consultat. De 
cada obra se n’exposen, resumides, les dades mètriques que es van enregist rar en les 
fitxes corresponents. Cada obra es presenta en una selecció de reproduccions gràfiques, 
que il·lust ren els aspect es que més endavant serviran per a desenvolupar l’anàlisi.

Les fitxes ja s’han comentat en pàgines anteriors. També s’ha dit que, per a l’anàlisi 
mètrica de les obres, s’usaven els tipòmetres elaborats per al curs de doct orat Recerca 
en Tipografia (2003 - 2004). La nota tan sols vol insist ir en la nomenclatura particular 
per a designar els cossos medits, que també s’ha debatut anteriorment: així, per exem-
ple, L13 indica el cos 13 del sist ema tipomètric de Leipzig.

Les dades mètriques s’han resumit, és a dir, només s’ofereix un resultat general per a 
cada obra, a partir de medir-ne diferents pàgines, i no es detallen els valors medits en 
cada ocasió. Això pot semblar incorrect e en un treball com aquest . Només ho sembla: 
aquí, aquest a mena de detall no aporta canvis als resultats oferts — la presentació de 
valors acurats per a cada pàgina tindria sentit en un altre entorn, en què s’abordés la 
precisió des d’un angle diferent, això és, en què, per exemple, es considerés fonamental 
valorar la contracció del paper, en diferents amidaments, i en diferents dies. Aquest a 
no és la comesa del present treball. En certa manera, aquí es reconsidera la noció de 
precisió. I, al capdavall, es planteja també en termes de franges tipogràfiques — d’aquí 
que, a tot est irar, les dades es presentin en termes de valors màxims i mínims.

Per acabar, cal fer unes poques notes sobre la reproducció de les obres: les imatges 
de base són reproduccions digitals fetes amb escàner que, com bona part de reproduc-
cions, est an subject es a deformacions. Aquí s’ha intentat corregir-les a partir de taules 
de compensació, però, a efect es reals, les correccions no han est at tals, o no massa ope-
ratives. En això s’hi pot apreciar la problemàtica insalvable de l’amidament, i qüest ions 
derivades que ja s’han esmentat, com el fact or del 1,5 % en la contracció del paper. 

D’aquí que les imatges que figuren en aquest  apèndix no siguin absolutament pre-
cises ni fiables a efect es mètrics: són reproduccions de reproduccions. Fins a cert punt, 
però, aquest a problemàtica propiciarà que es reformulin els criteris d’amidament en el 
conjunt de l’anàlisi, com s’indica pàgines més avall. I, amb ells, els mateixos tipòme-
tres, que per si també est an subject es a dilatacions i contraccions.

Per últim, indicar que les imatges no s’han retallat ni retocat. S’ha preferit deixar-
les en est at brut, per tal de most rar els límits reals de l’obra, i amb el regle o el tipò-
metre visibles.





referència bibliogràfica i dades mètriques
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01 Curtius Rufus, Quintus. Historiae Alexandri Magni. Plutarc. Vita Alexandri ; transferidas del toscá 

 per Lluis de Fenollet. Barcelona : Pere Posa i Pere Bru, 16 juny, 1481.

 [210] f. ; 2º (28,5 cm)

 [Alexandre el Gran]

 0700 Inc 483

cos text ±L15

línies  34 + 1 (signatura)

mesura 22+ ... 23½ L13

ratllat  9 L12

cos text entre D14 i H15; casa bastant bé amb L15

nombre de línies variable: cf 79v, 36 línies



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

02 Llull, Ramon. Ars brevis. Barcinone : Petrus Posa et Petrus Brun, 12 setembre, 1481.

 [30] f. ; 4º (21 cm)

 [Filosofia]

 0703 Inc 695

cos text ±L15

línies  27-28

mesura 21 L13

ratllat  ±8 L13

cos text entre D14 i H15; casa bastant bé amb L15

nombre de línies variable



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

03 Catalunya, Corts (1481 : Barcelona). Capitols i actes de la Cort primera de Barcelona fetes per lo rey

 Ferrando II., 8 oct. 1481 ; Constitucions suplicats per la Cort. [Barcelona : Pere Posa, d. 8 octubre, 1481]

 [22] f. ; 2º (29,5 cm)

 [Pràctiques parlamentàries -- Catalunya -- S. XV]

 [Catalunya -- Administració pública -- S.XV]

 0700 Inc 724-1

cos text ±L15

línies  34

mesura 22½ - 23½ L13

ratllat  9 L12

cos text entre D14 i H15; casa bastant bé amb L15



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

04 Catalunya, Corts (1481 : Barcelona). Capitols i actes de la Cort primera de Barcelona fetes per lo rey 

 Ferrando II., 8 oct. 1481 ; Privilegis atorgats als estaments eclesiastic i militar ; Capitols per redreç de 

 la mercaderia ; Pragmatica sobre la prohibició de la treta dels corals de Sardenya ; Lo acte sobre los censals 

 de Mallorca, 5 nov. 1481]

 [Barcelona : Pere Posa, d. 5 novembre, 1481]

 [16] f. ; 2º (29,5 cm)

 [Pràctiques parlamentàries -- Catalunya -- S. XV]

 [Catalunya -- Administració pública -- S.XV]

 0700 Inc 724-2

cos text ±L15

línies  34

mesura 22½ - 23½ L13

ratllat  9 L12

cos text entre D14 i H15; casa bastant bé amb L15



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

05 Llull, Ramon. Arbor scientiae. Barcinone : Petrus Posa, 22 agost, 1482.

 290 f. ; 4º (28,5 cm)

 [Enciclopèdies i diccionaris llatins]

 0700 Inc 691

cos text L15

línies  39

mesura (14 + 3 + 14) L13

cos text entre D14 i H15; casa bastant bé amb L15



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

06 Nicolaus Salernitanus. Antidotarium ; cum commento Stephani Arnoldi. 

 Barcinone [Barcelona] : Petrus Posa, 17 agost, 1490

 2º (30,5 cm)

 [Medicina]

 0700 Inc 479

cos títol H20

cos text 415

cos glosa H10

línies  56 H10

mesura (15½ + ? + 15½) L13

   (? + 2 + ?) L10

   (15 + 2 + 15) H12

   (18½ + ? + 18½) H10

ratllat  8 L13



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

07 Eiximenis, Francesc. Pastorale. Barcinone [Barcelona] : Petrus Posa, 5 desembre, 1495.

 [2], 53, [1] f. ; 2º (26 cm)

 [Teologia pastoral]

 0700 Inc 681

 [0700 Inc 491] [aquest últim exemplar no s’ha consultat.]

cos títol ±419; L18+

cos text 413

línies  48

mesura (15 + 1½ + 15) 413

   (16 + 1½+ + 16) L12

   (? + 2 + ?) L20

   (18½ + ? + 18½) H10

ratllat  9 L12



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

08 Innocenci III, Papa. De contemptu mundi : sive de miseria conditionis humanae. 

 Barcinone [Barcelona] : Petrus Posa, 1499.

 [38] f. ; 4º (20 cm)

 [Meditacions]

 0703 Inc 244-1

cos títol ±419

cos text 413

línies  31 + 1 (signatura)

mesura 20½ 413

   20 L13



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

09 Bernat, Pseudo. Meditationes de interiori homine. Barcinone [Barcelona] : Petrus Posa, 1499.

 [20] f. ; 4º (20 cm)

 [Meditacions]

 0703 Inc 244-2

cos títol ±419

cos text 413

línies  31 + 1 (signatura)

mesura 20+ 413

   22 L12

nombre de línies variable



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

10 Manfredi, Girolamo. Liber aggregationis : seu liber secretorum de virtutibus herbarum lapidum 

 et animalium quorundam = Quesits. Barcelona : Pere Posa, 20 novembre, 1499.

 108 f. ; 4º (19 cm)

 [Ciències naturals]

 0700 Inc 258

cos títol ±L18 ... ±L19

cos text L13

línies  32

mesura 23½ L13

el cos de text sembla més L13 que no pas 413



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

11 Llull, Ramon. Ars magna / [Raymundo lull]. 

 Barchñe : impressum per Petrum posa…, 1501 decima mensis aprilis

 [92] f. ; 2º (30 cm)

 [Filosofia]

 0700 LLULL-17-2

cos text L13

línies  50

mesura 32 L13:  15+ + 1½ + 15+

   15 + 1½ + 15

   16 + 1½ + 18

   16 + 1½ + 16



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

12 Llull, Ramon. Apostrophe / Raymundi. Barchinone : impensis & arte Petri posa …, 1504 xiiij Augusti.

 [i]ij-xj, [1] f. ; 2º (30 cm)

 [Teologia]

 0700 LLULL-17-1

cos títol L18+

cos text L13

línies  50

mesura (16 + 1½ + 16) L13

   (? + 1- + ?) L18



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

13 Llull, Ramon. Arbor scie[n]tie Raymundi. Barchñe : p[er] pet[rum] posa, 1505 20 augusti

 [2], ij-clxxxij f. ; 2º (29 cm)

 [Enciclopèdies i diccionaris llatins]

 0700 LLULL-13

cos títol L18

cos text L13

línies  50

mesura (16 + 1½ + 16) L13

iiij: mesura de 16+; m + c + m = 34 L13



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

04 bis Santcliment, Francesc. Summa de l ’art d’aritmètica. Barcelona : Pere Posa, 1482.

  [ed. facsímil. Vic: Eumo, 1998]

cos text ±L15

línies 25 + 1 (signatura)

mesura 14 L15

cos text entre D14 i H15; casa bastant bé amb L15

nombre de línies variable



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

14 Callís, Jaume. Solempnissimi [sic] aureiq[ue] Tractatus … Jacobi de Callicio videlicet de pace et treuga, 

 et de sono emissio. [Barcinone : Petrus Posa, 1518

 CIIII, vij, [1] f. : 2º ; 30 cm.

 [Pau] [Sometent -- Història]

 Mar. 43-4º.

cos títol ±H48

cos títol ±120

cos text 811

línies 

mesura ( + 2 + ) 811

   33 L13 o H13

  

   [2r] (12 + 2 +12) L13 o H13

cos text: ±811, ±112, ±F12



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

14b Callís, Jaume. Solempnissimi [sic] aureiq[ue] Tractatus … Jacobi de Callicio videlicet de pace et treuga, 

 et de sono emissio. [Barcinone : Petrus Posa, 1518

 CIIII, vij, [1] f. : 2º ; 30 cm.

 [Pau] [Sometent -- Història]

 Mar. 43-4º.

cos títol ±120

cos text 811

línies 

mesura ( + 2 + ) 811

  33 L13 o H13

  

cos text: ±811, ±112, ±F12



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric



referència bibliogràfica i dades mètriques

el mitjà tipogràfic

15 Martines, Pere. La Hystoria de la passió del nostre mestre e redemptor Jesuchrist, ab algunes deuotes 

 contemplacions en cobles, seguint lo sagrat evangelista Sanct Johan ; [parlant per aquell Pere Martineç e 

 p[er] los altres mossen Bernat Fenollar]. 

 [Barcelona] : nouament estamdada [sic] per mestre Pere Posa Cathala, XXVIII setembre 1518.

 [64] f. : 4º ; 22 cm.

 [ Jesucrist -- Passió]

 16-1-4

cos títol ±120

cos text 811

línies 

mesura 22 811

   23 112

cos text: ±811, ±112, ±F12



imatges

APÈNDIX II 



el mitjà tipogràfic mesura

catàleg tipomètric



«molt groça»

letralínies

groça

mitjana

de glosar

manuda

APÈNDIX II 

catàleg tipomètric






