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MOCIÓ PER A LA RECUPERACIÓ DELS SIS MANUSCRITS PATRIMONI DEL 
BISBAT DE TORTOSA DIPOSITATS A LA BIBLIOTECA  DE CATALUNYA 

 

Josep Felip Monclús i Benet, portaveu del Grup Municipal d’Esquerra Republicana 
de Catalunya a l’Ajuntament de Tortosa, d’acord amb l’article 13 del ROM, 
presenta per a ser inclosa a l’Ordre del Dia del Ple Ordinari del dia 4 d'abril de 
2016 la següent proposta de resolució 

 

EXPOSICIÓ DE MOTIUS 

 

Durant la Guerra Civil, una campanya de salvament va permetre preservar una 
part important del patrimoni de la nostra ciutat. La major part va ser retornat en els 
anys posteriors, però 75 anys després, la Biblioteca de Catalunya continua 
conservant entre els seus fons almenys sis manuscrits que molt probablement 
pertanyen a la Catedral de Tortosa: dos llibres litúrgics del segle XIV i quatre 
documents comptables dels segles XV i XVI. 

 

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. La valuosa tasca tingué noms propis a Tortosa 
com Joan Cid i Mulet, el pintor Ignasi Mallol Casanovas i Agustí Duran, o mossèn 
Eduard Solé Lleixà. Entre els dipòsits, ja coneguts, hi va haver per exemple 
Poblet, el Monestir de Pedralbes (Barcelona) o Viladrau. 

 

La pràctica totalitat dels documents ingressats foren retornats immediatament 
després de la guerra amb excepcions autojustificades amb les “condicions de 
treball particularment difícils en què degué actuar el personal de la Biblioteca en 
aquells dies” i la manca d’inventari. No va ser fins l’any 2004 quan una descripció 
més detallada dels documents en qüestió va deixar entreveure que havien d’haver 
pertangut al fons de la Catedral de Santa Maria de Tortosa. Es tracta dels 
següents documents: 

 

LLIBRES LITÚRGICS 

1) Ms. 2320 Matutinari dominical, primera part: De Tempore; escrit 
probablement per a la catedral de Tortosa (cf. f. 288v). S. XIV. 

2) Ms. 2321 Saltiri litúrgic, escrit per a la catedral de Tortosa. S. XIV. 
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DOCUMENTACIÓ COMPTABLE 

3) Ms. 4341 Liber primus rationum Ecclesiae Dertusensis; en català. 1488-
1517. 300 f., 405 x 290 mm. 

4) Ms. 4703 Racionale aniversariorum veterum, de la Seu de Tortosa. En català 
i llatí. 1460 i ss. 

5) Ms. 4704 Liber 3º rationum Ecclesiae almae Dertusensis. En català. 1552-
1588. 

6) Ms. 4705 "Libre cinquè de caixa" de la Seu de Tortosa. En català. 1553-
1572. 

 

Coneixedors d'aquesta situació, el Capítol Catedralici del Bisbat de Tortosa es va 
interessar per recuperar la documentació esmentada, sense obtenir cap 
compromís pel retorn d'aquest patrimoni a la ciutat.  

 

Per aquests motius, el grup municipal d'Esquerra Republicana de Catalunya a 
l'Ajuntament de Tortosa proposa l'adopció dels següents ACORDS: 

 

PRIMER. Instar el Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya a 
verificar l'origen dels sis manuscrits detallats l'exposició de motius anterior, 
conservats a la Biblioteca de Catalunya. 

SEGON. Que, un cop verificat que van ser salvats del fons de la Catedral de 
Santa Maria durant la Guerra Civil, es prenguin les mesures necessàries perquè 
siguin retornats al legítim propietari, el Bisbat de Tortosa, seguint els criteris 
tècnics que en garanteixin la conservació i la disponibilitat d'accés per a consulta. 

TERCER. Que es procedeixi a la seva digitalització, si aquesta encara no ha estat 
realitzada, perquè si s'escau es conservi còpia dels documents a la Biblioteca de 
Catalunya. 

QUART. Fer arribar aquest acord a la Biblioteca de Catalunya, al Departament de 
Cultura de la Generalitat de Catalunya i al Capítol Catedralici del Bisbat de 
Tortosa. 

 

Tortosa, 30 de març de 2016 

 

 

 

 

Josep Felip Monclús i Benet 

Portaveu del Grup Municipal d’ERC 


