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PRÒLEG
En els últims anys hem assistit a la recuperació de la memòria dels llibres
impresos antics. La major part dels estudis s’han adreçat a l’edició de catàlegs
tipobibliogràfics, mentres que s’ha dedicat menys atenció a l’evolució dels tallers
d’impressió, als impressors i als altres integrants del món del llibre i, menys encara, a
les dones tipògrafes que procuraren la supervivència i el manteniment de la tradició
dels treballs dels seus tallers familiars. Entre aquelles dones destacà, en el segle d’Or,
la impressora valenciana Jerònima Galés.
Este llibre es proposa reconstruir la biografia singular de Jerònima Galés, vídua,
successivament, de Joan Mey i de Pedro de Huete, que continuà l’activitat editorial
de la impremta familiar a la mort dels dos impressors esmentats. Jerònima Galés
es convertí en una dona que participà en el procés productiu dels impresos i que
intervingué així en el moviment cultural que caracteritzà la València del segle XVI.
Quasi tres-centes obres impreses sorgiren del taller familiar Mey en el període de
regència de Jerònima Galés. Esta col·lecció de llibres impresos a demanda de l’Estudi
General, del Consell Municipal, dels diputats del General, de l’Arquebisbat o d’unes
altres institucions de beneficència, com ara l’Hospital General de València, es troba
dispersa per biblioteques d’arreu del món. A l’antologia dels llibres s’ha unit ara un
corpus extraordinari de documents sorgits dels grans arxius valencians: el del Regne
de València, el de la Diputació, el Municipal i el del Col·legi del Corpus Christi. És
arran d’esta investigació que s’ha escomés l’anàlisi de la vida i del treball tipogràfic
de la impressora Jerònima Galés –en el context de la societat de la seua època– a
través dels llibres que edità.
Per a la Generalitat, és una gran satisfacció mostrar el resultat d’un projecte
com este, que s’emmarca en el nostre propòsit de transmetre i difondre el patrimoni
bibliogràfic valencià, i de reconèixer una de les trajectòries editorials més sòlides del
llibre antic valencià: la del taller familiar dels Mey. Ha arribat l’hora de fixar la nostra
atenció en esta impressora valenciana, reconeguda en la seua època, i de descobrir
una producció bibliogràfica i documental que ens aproxima a la intel·lectualitat de
la València del segle XVI.
Lola Johnson Sastre
Consellera de Turisme, Cultura i Esport
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PRESENTACIÓ
Historiar la vida d’una impressora

Jerònima Galés, vídua de Joan Mey i de Pedro de Huete, respectivament,
ocupa, sense cap mena de dubte, un lloc privilegiat i destacat al si de la història de
la impremta hispana. Ben aviat, en la seva vida, hagué de conéixer els tallers dels
impressors i, pel fet de freqüentar-los, es familiaritzà amb tot allò que configurava
el seu ambient, el seu mobiliari, les olors de les tintes, així com amb els papers i les
seues formes de distribució i d’emmagatzematge en bales i raimes. De la mateixa
manera, s’acostumà a conéixer tota la legió de persones que giraven entorn del
llibre i, òbviament, del taller de la impremta, i a tractar-hi; començant pels autors,
les persones i les institucions que satisfeien les despeses d’edició, a les quals sovint
s’havia d’adreçar per tal d’aconseguir les subvencions oficials; devia continuar
amb els llibreters i les xarxes de distribució i venda dels llibres, i, finalment, hagué
d’interessar-se pel públic, potencial adquirent i futur propietari dels llibres, per
conéixer-ne els interessos literaris, professionals, etc.
Aquest era, doncs, l’escenari en què Jerònima Galés hagué de conviure en la
València del cinc-cents. Bé podríem afirmar que, per a ella, la impremta i tot el que
l’envoltava constituí un món força conegut, ben contràriament al que succeí a Don
Quixot quan, passejant per Barcelona, descobrí un rètol que anunciava: «Aquí se
imprimen libros» [II, lxii]. Don Quixot decidí entrar-hi per tal com no havia mai vist
treballar en la reproducció mecànica dels llibres, i descobrí les diverses activitats
que s’hi practicaven: «Vió tirar en una parte, corregir en otra, componer en ésta,
enmendar en aquella.» I –no podia ser altrament– conversà amb les persones que
trobà tot al llarg de la seua visita: oficials, autors, traductors, etc. Un escenari atapeït
de persones ben diferents les unes de les altres amb les quals Jerònima s’havia
relacionat ben d’hora. Després, les circumstàncies personals farien que ella mateixa
esdevingués una peça clau d’aquest món d’editors i impremters, i que amb ells
haguera de mantenir relacions estrictament laborals, a més de personals i, fins i tot
en alguns casos, afectives.
Precisament perquè arribà a ser la peça clau d’un dels importants obradors
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valencians, els arxius i les biblioteques han conservat, en la memòria escrita que
custodien, un nombre considerable de testimonis que defineixen perfectament la
fesomia de Jerònima Galés i que són el fruit d’una intensa activitat productiva i
de relacions socials. Aquests testimonis mostren una heterogènia tipologia on són
encabits, entre altres exemples, els peus d’impremta dels llibres impresos mentre
ella es féu càrrec de la impremta (vegeu, a tall d’exemple: «Excudebat bidua Ioannis
Mey in alma Valentiae urbe» o «Excudebat vidua Ioannis Mey», 1556; «En casa de
la viuda de Juan Mey flandro», 1558; «Ex Typographia Viduae Petri Huete» o «Ex
Calchographia viduae Petri Huete», 1578; «Ex typographia viduæ Petri Huete»,
1582, o «Impressa en Valencia en casa de la Viuda Gerónima de Huete», 1583, entre
d’altres); les referències als ajuts econòmics rebuts de les institucions municipals,
o els plets i les múltiples intervencions notarials que donaven fe de transaccions
jurídiques de diversa natura, entre les quals podem trobar els inventaris. Finalment,
les àpoques autògrafes –conservades per les institucions amb què mantingué
relacions econòmiques– ens descobreixen l’experimentada i competent mà d’una
impressora que se serveix de la seua escriptura per deixar constància de la percepció
de pagaments diversos; crida l’atenció, tenint al davant aquests albarans, l’excel·lent
execució gràfica que aconseguí Jerònima, atés que no és habitual localitzar documents
redactats per dones que presenten una escriptura pròpia d’un professional més que
no pas d’una dona.
La recuperació de tots aquests materials, ben diferents els uns dels altres, ha estat
possible gràcies a la pacient, intensa i encertada recerca duta a terme per l’autora
d’aquest llibre, Rosa M. Gregori Roig, qui començà la seua perquisició acompanyada
pels autors que s’havien dedicat a l’estudi de l’impremta a València, com ara Serrano
Morales, qui informà del resultat de les seues recerques en el volum titulat Reseña
histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia desde la
introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1868. Tant la història de la
ciutat de València com la de la impremta demanaven contribucions erudites que
permeteren avançar en el seu coneixement. Heus ací que la doctora Gregori Roig ens
ofereix, ara, un aplec de documents i llibres relacionats íntimament amb l’activitat
impressora de Jerònima Galés que, de ben antuvi, no ens imaginàvem. Una part
importantíssima de la seua existència es pot estudiar, ara sí, de manera rigorosa i
crítica; la seva vida analitzada des d’un òptica doble, mare i impressora, es configura
com un calidoscopi d’excepció per tal d’endinsar-se –encara que siga mentalment–
en la València del cinc-cents i descobrir-ne el complex món de relacions laborals,
comercials i financeres, i fins i tot afectives.
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El conjunt de textos exhumats, fruit de l’escorcoll dels arxius i biblioteques
realitzat per Rosa Gregori, ens adelita ja que proporciona informació de primera
mà sobre el món que envolta la producció del llibre i la circulació en la València del
cinc-cents, mitjançant la imponent figura de Jerònima. Aquells textos ens permetran
capbussar-nos en un món en el qual tota activitat, fora les domèstiques, estava
pràcticament exclosa –si no negada– a la participació femenina. L’atzar del destí
forçà Jerònima a conjuminar la seua maternitat amb la impremta familiar. La mort
dels seus dos cònjuges –Joan Mey, primer, i Pedro de Huete, després– l’obligà a
ocupar-se del negoci.
Durant la seva vida, el bressol dels infants i els embolcalls, els papers i les tintes,
ensems amb tots els altres utensilis domèstics, degueren caminar junts formant tot
un conjunt inseparable durant les vint-i-quatre hores de la jornada laboral. Hagué
d’atendre amb molta cura i diligència els diversos fronts que se situaven al seu
davant. I, certament, hi reeixí, tal com ho proven la contínua i intensa activitat
impressora i la seua vida familiar. No debades, Jerònima Galés fou l’embrió d’una
nissaga d’impressors actius a la ciutat de València d’ençà la fi del segle XVI: Joan
Felip Mey i Pere Patrici Mey.
Ara, gràcies a aquest llibre de Rosa Gregori, coneixem aspectes de la vida de
Jerònima Galés inèdits i insospitats fins aquest moment. La lectura d’aquesta obra
ens permet viatjar a la València del segle XVI observar com a espectadors privilegiats
el complex món de relacions que envoltaren aquesta impressora i la seua família.
Francisco M. Gimeno Blay
Universitat de València. Estudi General
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ESTUDI

I
Singularitat i excepció: les altres impressores
Todas las cosas nobles estavan como en un caos confuso
sin poderse determinar la mentira de la verdad,
lo bueno de lo malo,
ni lo depravado de lo virtuoso,
hasta que este ingenioso y utilísimo arte salió como el Sol,
desterrando las tinieblas de la ignorancia,
y como fuente cristalina,
regando los ingenios para su mayor fecundidad,
poniendo en la plaça del mundo los frutos que ha producido
[...]1

J

erònima Galés, impressora, casada amb Joan Mey i, en segones núpcies, amb
Pedro de Huete, estampà el 1562 en els preliminars de la traducció castellana del
Libro de las historias, escrit per Paulo Iovio, uns versos on escriu sobre ella mateixa:
Puesto que·l mugeril flaco bullicio
no deve entremeterse en arduas cosas,
pues luego dizen lenguas maliciosas,
que es sacar a las puertas de su quicio.
Si el voto mío vale por mi officio,
y haver sido una entre las más curiosas,
que de ver e imprimir las más famosas
historias ya tengo uso y exercicio.2
No tenim una altra autobiografia de Jerònima Galés. Cal reemplaçar, doncs, les
Paraules impreses aproximadament a mitjan segle xvii per Martín Fernández Zambrano, en un
quadern titulat Por el Arte de la imprenta, maestros y oficiales dél, en esta ciudad de Valencia. Se suplica a V.S.
passe los ojos por estos breves apuntamientos, p. 5. Per a contextualitzar la gènesi d’aquest text, consulteu el
recent article de Nicolás Bas Martín, «La imprenta de Martín Fernández Zambrano y sus aportaciones a la
historia de la imprenta valenciana», p. 187-216.
1

2

Paulo iovio, Libro de las historias y cosas acontesidas en Alemaña, España, Francia...
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memòries3 –que són, segons la majoria d’estudis, la font heurística més reveladora
per a la història de les dones– pels seus autògrafs, per la seua representació en els
documents oficials, per la seua escriptura en alguns pròlegs i per aquesta poesia.
La responsabilitat d’una investigació biogràfica s’assenta en la reconstrucció
de vivències i experiències parcialment representades en els documents i llibres
impresos. L’itinerari vital, la història de la vida de Jerònima Galés que hem trobat en
els arxius i biblioteques, ens ha pervingut amb buits i llacunes. Els ressons que ens
n’arriben són parcials, mediatitzats i, de vegades, esbiaixats i incomplets; escrits per
uns altres que sovint no permeten reconstruir tots els fets, encara que sempre he tingut
en compte les paraules de Borges: «Tan compleja es la realidad, tan fragmentaria y
simplificada la historia, que un observador omnisciente podría redactar un número
indefinido, y casi infinito, de biografías de un hombre.»4 I d’una dona, afegiria jo.
La vida pretèrita no es pot repetir ni ser plenament rescatada d’entre els papers
que s’han conservat. Tot i això, faig meues les paraules de Clarice Lispector, qui
vindicava, enmig de la indiferència de tothom, la història d’una dona clamant: «Lo
que escribo es más que una invención, es obligación mía hablar de esa muchacha,
de entre millares de ellas. Es mi deber, aunque sea de arte menor, revelar su vida.»5
Una vida és singular perquè és única, però mitjançant l’excepcionalitat d’una vida
particular podem conéixer els mecanismes i fonaments d’una societat. L’experiència
d’una persona en singular ens explica i ens ajuda a definir el context, la història
del moment, l’època. És a dir, mitjançant una biografia podem atrapar el sentit del
costum o de la norma dominant i també la seua transformació o transgressió. Un
exemple: com la resta de les dones identificades en les fonts amb el cognom del
marit, Jerònima Galés mantindrà present el nom del seu, viu o difunt, com a esposa
o com a vídua, perquè aquesta era la norma; però sempre apareixerà després del seu
nom. Aquesta és la transgressió: sense vulnerar totalment la norma social i jurídica,
Jerònima Galés la transformà en col·locar el seu cognom patern davant el cognom
del seu marit.6
Vegeu Vidas de mujeres del Renacimiento, p. 14-16; James S. Amelang, «Los usos de la autobiografía:
monjas y beatas en la Cataluña moderna», en Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y
contemporánea, p. 191-192, i Gianna Pomata, «Storia particolare e storia universale: In margine ad
alcuni manuali di storia delle donne», en Quaderni Storici, núm. 74, p. 341-385.

3

Citat en l’assaig de Justo Serna i Anaclet Pons, Cómo se escribe la microhistoria. Ensayo sobre Carlo
Ginzburg, p. 67-68.

4

5

Clarice Lispector, La hora de la estrella, p. 15.

6

El 28 de novembre de l’any 1552, Jerònima Galés es presenta: «Noverint universi quod ego Hie-
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Hi ha en l’escriptura de la biografia de Jerònima Galés, seguint els documents, la
intenció de recrear el temps i els espais viscuts per ella. Però, què és allò rellevant i
irrellevant al relatar una biografia?7 Allò imprescindible és que cerquem la informació
que ens aproxime al personatge, amb la pretensió de retenir el seu passat vital, que
no ens pertany i que se’ns escapa entre els papers que el representa. 8
L’estudi de l’experiència viscuda per una dona com Jerònima, tot i que singular
i única, ens il·lustra la vida d’unes altres dones urbanes que també foren caps de
família, lletrades i que desenvoluparen una activitat intel·lectual i mecànica com és
la tipografia. Les múltiples experiències femenines tendeixen a estar limitades pel
marc social en què viuen la seua realitat vital, i és per aquesta causa que moltes vides
de dones tenen trets comuns.
En aquestes pàgines he volgut transcriure uns documents –uns d’inèdits; d’altres,
ronyma Gales de Mey», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1552), IV-1/25, s. f. Vegeu en el corpus documental el document 11 de l’any 1552 (a partir
d’ara identificarem el número del document i l’any). L’ús del seu nom i cognom és el motiu que
ens dóna la impressora per a escriure sobre ella en primera persona. La majoria de dones, que, sens
dubte, exerciren un treball de suport –si no d’encapçalament– dels negocis familiars (herbolàries,
flequeres, teixidores...), no es donen a conéixer pel seu nom i cognom, vegeu Francisco M. Gimeno
Blay, «Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del Quinientos», en Estudis, núm.
19, p. 64. N’hi ha una primera edició en «Analfabetismo e alfabetizzazione femminili nella Valencia
del Cinquecento», en Annali della Scuola Normale Superiore di Pisa, XXIII-2, p. 563-609.
Això mateix es preguntava Giovanni Levi en la introducció del seu llibre La herencia inmaterial. La
historia de un exorcista piamontés del siglo XVii, p. 16. He seguit en el present treball les propostes que
presenten María-Milagros Rivera Garretas, M. Elisa Varela Rodríguez i María del Carmen García
Herrero, en el pròleg del llibre Vidas de mujeres del Renacimiento... Per a un estudi del tractament
metodològic de la biografia femenina com a objecte d’investigació, són oportunes les paraules
d’Eleni Varikas, «L’approche biographique dans l’historie des femmes», en Cahiers du Grif, núm. 3738, p. 41-56, i, en la mateixa publicació, les de Christine Planté, «Ecrire des vies de femmes», p. 5775. Per a contestar la pregunta de com les dones escriuen biografies d’unes altres dones feministes
contemporànies tot relacionant la història social i l’estudi biogràfic, cal veure els treballs de Barbara
Caine, «Feminist Biography and Feminist History», en Women’s History Review, vol. 3 - núm. 2, i
de Nicky Hallett, «Anne Clifford as Orlando: Virginia Woolf’s feminist historiology and women’s
biography», en Women’s History Review, vol. 4 - núm. 4, p. 505-524. Un exemple actual de biografies
femenines publicades en forma d’entrevista són la de Clara Jourdan, Luisa Muraro (1940), i la de
Natalie Zemon Davis, Pasión por la historia. Entrevistas con Denis Crouzet. Per finalitzar, són precises
les reflexions que, sobre la biografia de dones com a subjecte i objecte dels estudis històrics, ha
fet molt més recentment Mónica Bolufer Peruga, La vida y la escritura en el siglo XViii. inés Joyes:
Apología de las mujeres, p. 13-27.

7

8
Natalie Zemon Davis, en descriure, en l’obra Women on the Margins, les vides d’una dona jueva,
d’una catòlica i d’una protestant del segle XVII, mostrava en què eren semblants i en què no, i amb
aquesta anàlisi les féu semblants i diferents a la resta de les dones que visqueren en aquella època i
aquell lloc, vegeu Natalie Zemon Davis, Mujeres a los márgenes. Tres vidas del siglo XVii.
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de coneguts– per interpretar-los, per escriure i conformar a través d’ells una imatge
nova d’una dona com Jerònima Galés, tot procurant traure’n el que hi ha de personal
i fent emergir-ne la seua figura amb l’objectiu de contrarestar les reticències al seu
mestratge i les vegades en què s’ha infravalorat com a impressora, com a editora o com
a empresària, tot i que sabem que arribà a assolir fama entre els seus contemporanis.
La imatge que es deriva de la lectura dels estudis centrats en l’univers del llibre és
la d’un món sense dones. Tal com suggereix Tiziana Plebani, si observem els estudis
sobre la història, la producció i la difusió del llibre, tindrem la sensació que ens trobem
davant una història asexuada o incorpòria, on «le donne non sono contemplate e gli
uomini paiono essere disincarnati dal propio sesso, dai rapporti con l’altro e dalle
strutture familiari, come se tutto ciò fosse irreale o ininfluente».9 Tanmateix, no devia
ser estrany als coetanis observar les dones treballant, però sí veure-les en el món de
les lletres, entre homes de lletres. Per a una dona, la possibilitat d’educació era, com
a mínim, difícil; per tant, tenir l’oportunitat de dirigir una impremta –i fer-ho amb
èxit– devia ser considerat bastant extraordinari.

E

ls estudis que s’han aproximat a les dones impressores per a definir el treball
que aquestes desenvolupen en la impremta per tot Europa, han topat amb les
mateixes dificultats: la irrellevància donada a la impressora en els primers estudis
que parlaven de la història de la impremta i l’escassa atribució de la seua autoria en
l’edició d’un llibre en els primers catàlegs tipobibliogràfics,10 fins i tot quan es parla
Cfr. Tiziana Plebani, il «genere» dei libri. Storie e rappresentazioni della lettura al femminile e al maschile
tra medioevo e età moderna, p. 7.

9

10
Entre les autores i els autors que han estudiat dones que dirigien una impremta tot fixant el
punt d’atenció en la condició jurídica de la dona i les característiques de la seua participació en
els tallers familiars, destaque els següents: Francesco Novati, «Donne tipografe del ‘500», en il
libro e la Stampa, I, p. 41-49; Tammaro de Marinis, «Donne tipografe nel Cinquecento. Ancora di
Gerolama dei Cartolari», en il libro e la Stampa, III, p. 101-103; A. Romeu, «¿Isabel de Basilea “mujer
impresora”?», en Bulletin Hispanique, t. LXXIII - 3/4, p. 231-262; Annie Parent-Charon, Les métiers
du livre à Paris au XVIe siècle (1535-1560); Susan Lenky, «Printers’ wives in the Age of Humanism»,
en Gutenberg-Jahrbuch, p. 331-337; Natalie Zemon Davis, «Women in the Crafts in Sixteenthcentury Lyon», en Feminist Studies, p. 47-80; de la mateixa autora, «Women in the arts mecaniques
in Sixteenth-century Lyon», en Hommes et sociétés. Mélanges offerts à Richard Gascon, p. 139-167;
Beatrice Beech, «Charlotte Guillard, a sixteenth-century business woman», en Renaissence Quartely,
XXXVI, p. 345-367; Mary Prior, «Women and the Urban Economy: Oxford 1500-1800», en Women in
English Society 1500-1800, p. 93-117; Susan M. Allen, «Jane Yetsweirt (1541-?): Claiming Her Place»,
en Priting History, IX-2, p. 5-12; Sylvie Postel-Lecocq, «Femmes et presses à Paris au XVIe siècle:
quelques exemples», en Le livre dans l’Europe de la Renaissance. Actes du XXViiie Colloque international
d’Études Humanistes de Tours, p. 253-263; Pepa Marcotegui i Jasó [et al.], «Gerònima Galés: el coratge
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del taller familiar mateix i se sap que el mestre impressor està mort. En el cas de
Jerònima Galés, aquests dos problemes també existeixen. Malgrat això, hi ha articles
i llibres que parlen del treball de la dona al capdavant d’un taller tipogràfic i que
descriuen els mètodes que aquesta ha utilitzat per a assolir el seu propi lloc, claiming
her place, com diu l’autora Susan M. Allen.11
La majoria dels bibliògrafs erudits entenen el treball de la dona del tipògraf
només de forma instrumental, de suport a les tasques del taller familiar.12 Per a
d’una dona renaixentista», en Saó, any XV, núm. 133, p. 31-33; Clive Griffin, «Brígida Maldonado
“ynprimidora” sevillana, viuda de Juan Cromberger», en Archivo Hispalense: Revista Histórica,
Literaria y Artística, núm. 233, p. 83-120; Jaime Moll Roqueta, «Los avatares de una impresora en
Madrid», en Homenaxe a Daria Vilariño, p. 479-485; del mateix autor, «Juana de la Cuesta», en Boletín
de la Real Academia Española, tom LXXXV, p. 475-484; Deborah Parker, «Women in the Book Trade
in Italy, 1475-1620», en Renaissence Quartely, XLIX, p. 509-541; Martha W. Driver, «Women Printers
and the Page, 1477-1541», en Gutenberg-Jahrbuch, núm. 73, p. 139-153; Mónica Cortés Corral i M.
Victoria Méndez Viar, «Impresoras madrileñas en el Siglo de Oro: Juana Martínez de Angulo», en
Anexos de Signo, núm. 4, p. 185-211; Annie Parent-Charon, «A propos des femmes et des métiers du
livre dans le Paris de la Renaissance», en Des femmes & des livres. France et Espagne, XIV-XVII siècles,
p. 137-148; María Dolores Sánchez Cobos, «Mariana de Montoya, una mujer impresora en la Baeza
de comienzos del XVII», en La memoria de los libros: Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en
Europa y América, vol. 1, p. 365-379, i, en darrera instància, els dos treballs sobre Jerònima Galés que
ha publicat María del Mar Fernández-Vega, «Jerónima Galés. Una impresora valenciana del siglo
XVI», en La memoria de los libros: Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América,
vol. 1, p. 405-434, i «A voice of her own: Jeronima de Gales, a sixteenth-century woman printer», en
Multicultural iberia: Language, Literature and Music, núm. 103, p. 81-92; Àngels Solá, «Impressores i
llibreteres a la Barcelona dels segles XVIII i XIX», en Recerques: Història, Economia i Cultura, núm. 56,
p. 91-129; Marina Garone Gravier, «Impresoras hispanoamericanas: un estado de la cuestión», en
Butlletí de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, núm. 51, p. 451-472; José Calvo González,
Letra y duelo. imprentas de viudas en Málaga (siglos XVII-XIX); Paul W. Nash, «The Distaff Side. A short
history of female printers», en Las otras letras. Mujeres impresoras en la Biblioteca Palafoxiana, p. 69-79;
Manuel José Pedraza Gracia, «Juana Millán, señora de la imprenta: Aportación al conocimiento de
una imprenta dirigida por una mujer en la primera mitad del siglo XVI», en Bulletin Hispanique,
tom 111, núm. 1, p. 51-73, i «Las mujeres en la imprenta hispana durante los siglos XV y XVI», en
Homenaje a isabel de Torres Ramírez: Estudios de documentación dedicados a su memoria, p. 587-606; Rosa
M. Gregori Roig, «Tipografia i textos en el taller de la impressora Jerònima Galés (València, segle
XVI)», en Muses de la impremta: La dona i les arts del llibre. Segles XVi-XiX, p. 83-98, i, finalment, María
Jesús Vázquez Madruga, «Juana Martínez de Angulo: una impresora de Alcalá de Henares a finales
del siglo XVI», en Cuadernos para la investigación de la Literatura Hispánica, núm. 35, p. 83-102.
11

Susan M. Allen, «Jane Yetsweirt (1541-?): Claiming Her Place».

Es pregunta Sylvie Postel-Lecocq: «Qui est la femme de libraire, d’imprimeur, de graveur de
caractères ou de relieur parisien au XVIe siècle? Tout d’abord, au sein familial, comme toutes les
femmes, elle est l’obscure mère nourricière et ménagère: lui reviennent les grossesses, la tenue
de la maison, l’éducation et la tutelle des enfants mineurs. Professionellement, elle est une aide
quotidienne pour son mari dans la marche de la boutique ou de l’atelier et, le cas échéant, elle
sait tenir son rôle de chef d’entreprise. Du point de vue économique et social, elle représente une
possibilité d’établissement et d’ascension sociale pour son jeune ou moins jeune candidat-mari
ainsi qu’une intermédiaire et une source de solidarité par ses alliances et par ses biens. Hélas, les
12
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aquests estudiosos, fora de tot dubte i discussió, el talent que poguera definir-les es
confon amb el treball intel·lectual del marit. Nogensmenys, la biografia de Jerònima
Galés, per exemple, deixa al descobert l’activitat d’aquestes dones dins la impremta,
de forma concreta i organitzada. Per tot el que acabe de dir, es dedueix que no tracte
de fer una història del llibre i de la impremta en què només estiguen reflectides les
dones (que resultaria tan estèril com una història del llibre i de la impremta que
representara només els homes). L’objecte d’estudi que pretenc és fer una història que
es preocupe de les relacions de la dona i de l’home –que pertanyen a una esfera social
determinada i que desenvolupen un treball en comú– en el món de la confecció del
llibre imprés.
L’artesania del llibre era, en l’època que ens ocupa, una empresa urbana més.
Aquests negocis tenien fonamentalment una estructura familiar i cal no oblidar que
el treball femení es desenvolupava al si de la família. La documentació dels arxius,
els documents notarials, per exemple, descriuen i manifesten com circulava el
capital dels dots que contribuïen a enfortir una impremta, i d’aquesta, per herència,
a una altra; o com les associacions d’impressors contribuïen a finançar les edicions.
Les estratègies de matrimoni de les vídues, les associacions de tallers o les relacions
de parentela constitueixen uns lligams tan importants com els de les clienteles de
lectores i lectors per a la subsistència del taller. La presència de les dones en el món
del llibre no s’exhaureix al reconéixer la vàlua i la importància de Jerònima Galés,
sinó al recuperar l’activitat i la genealogia de les dones impressores, llibreteres,
relligadores, correctores...13 Amb la biografia de Jerònima Galés reconstruiré, també,
la història de la impremta Mey i destacaré la relació i la interacció entre l’impressor
que inicià la nissaga i la impressora que la continuà.

N

o trobarà el lector d’aquestes pàgines la història de la vida d’una dona il·lustre,
seguint la tradició de les Mulierum virtutes, de Plutarc, o de De claris mulieribus,
de Boccaccio. No vull situar la vida de Jerònima Galés en una esfera d’excepció ni
d’exemplaritat. Confie apropar-me, tot seguint la biografia de la nostra protagonista,
a la possibilitat d’una història de les dones com a història general, no com a apèndix

documents font défaut pour savoir comment elle ressent elle-même le vécu de sa condition», cfr.
Sylvie Postel-Lecocq, «Femmes et presses à Paris au XVIe siècle», p. 262.
13
María-Milagros Rivera Garretas, Nombrar el mundo en femenino. Pensamiento de las mujeres y teoría
feminista.
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de la història dels homes, especialment en l’exercici de la seua facultat intel·lectual.14
Jerònima Galés no era insignificant a la casa del pare, ni ho serà a la casa que
comparteix amb el marit, ni per als fills; d’altra banda, ni el marit, ni els fills, ni altres
homes i dones amb els quals mantingué relació, foren insignificants en la vida de
Jerònima Galés. La història només té sentit quan s’observa la vinculació entre els dos
sexes, entre l’home i la dona.15
La pregunta que la historiografia moderna es fa quan s’enfronta a un personatge
com el de Jerònima Galés –és a dir, al d’una dona que treballa en un taller urbà, en un
ofici altament especialitzat i de tecnologia mecànica capdavantera en aquella època–
és quin ha sigut el seu paper en el taller tipogràfic.16 ¿Foren aquestes dones partícips
en l’elaboració d’un llibre imprés, o transferiren a uns altres la responsabilitat de la
tasca del taller familiar? La resposta està en els documents d’arxiu, que fixen sobre el
paper els successos i les circumstàncies de totes aquelles dones del llibre. La memòria
d’aquells fets inclou en aquestes pàgines l’estudi de les formes particulars que, per
part dels professionals de l’escriptura, s’empraven legalment en l’escripturació de
les activitats i dels oficis exercits per dones. La manera com aquestes apareixen en els
documents manifesta la dificultat que podia representar per a elles la mera presència
en l’espai públic, que, per altra banda, ocupaven quotidianament.
La investigació de documents d’arxiu descobreix en poques ocasions meravelles
desconegudes. En aquestes pàgines, però, aquesta exhumació es fa amb la pretensió
de considerar el document en el seu context o gènesi de creació perquè la història de
14
«[...] la historia de las mujeres no trata actualmente sólo sobre un colectivo particular, porque las
“informaciones” sobre las mujeres son necesariamente informaciones sobre los hombres», cfr. Ana
Aguado, «La historia de las mujeres como historia social», en La historia de las mujeres: Una revisión
historiográfica. Tot i que un bon nombre d’historiadores del gènere fan història de les dones com a
apèndix de la dels homes, vegeu Laura L. Frader i Sonya O. Rose, «Gènere i reconstrucció de la
història», en Afers, núm. 33-34, p. 388; Joan Scott, «El género: Una categoría útil para el análisis
histórico», en Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, p. 23-58; els treballs
de Natalie Zemon Davis, «Women’s History in Transition: The European Case», en Feminist Studies,
III / 3-4, p. 83-103 i «Gender and Genre. Women as Historical Writers, 1400-1420», en Beyond their
sex. Learned Women of the European Past, p. 153-182; Gianna Pomata, «Storia particolare e storia
universale...», o Daniel R. Woolf, «A femenine past? Gender, Genre, and Historical Knowledge in
England, 1500-1800», en American Historical Review, núm. 102, p. 645-679.

Vegeu María-Milagros Rivera Garretas, Nombrar el mundo en femenino..., especialment les p. 151178, i, més recentment, La diferencia sexual en la historia.

15

Vegeu els articles de Mónica Cortés Corral i M. Victoria Méndez Viar, «Impresoras madrileñas en
el Siglo de Oro...», p. 186, i de Clive Griffin, «Brígida Maldonado “ynprimidora” sevillana...», p. 83
i 85.
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les dones no siga escrita amb la percepció que els homes tenien –i tenen– d’elles.17
Les dones estan atrapades (o mediatitzades) en els textos oficials; no més sovint
que els homes, però sí de forma diferent. L’anàlisi de la forma que té el poder de
fixar sobre el paper, mitjançant la fórmula escrita, la figura d’un personatge femení
com Jerònima Galés, constituirà un eix del plantejament de la biografia d’aquesta
dona, perquè aquesta diferenciació ens permetrà confrontar-la amb unes altres
experiències, tant de dones com d’homes. El fet d’arribar a la naturalesa d’aquesta
relació entre la figura femenina que pretenc comprendre, la de Jerònima Galés, i els
instruments documentals que de la seua vida en romanen, ens ajudarà a aprofundir
en el treball que es desenvolupa en un taller d’impressió de llibres i ens permetrà
establir comparacions amb unes altres ciutats, amb unes altres dones, amb unes
altres impremtes.18

J

erònima Galés és un exemple de genealogia discontínua.19 La seua obra editorial
al capdavant de la impremta de la família Mey no té gaires antecedents coneguts
en la València del segle XVI. Al llarg de la història només coneixem l’existència
d’una dona impressora al segle XV: Francisca López, vídua de Lope de la Roca.20
17

Vegeu María-Milagros Rivera Garretas, La diferencia sexual en la historia.

El tipus d’anàlisi que pretén aquest llibre només es pot dur a terme mitjançant la reducció de
l’escala d’estudi. Aquesta anàlisi feta a petita escala és el que els historiadors de la microhistòria
anomenen «descripció densa», és a dir, una aproximació a l’objecte que permet fer un estudi intensiu
del material documental compilat i esprémer els indicis i senyals que aporten les fonts, per inserir
els objectes d’anàlisi en el seu context, cfr. Justo Serna i Anaclet Pons, Cómo se escribe la microhistoria.
Ensayo sobre Carlo Ginzburg. Dues obres que manifesten el que s’acaba de dir són: de Giovanni Levi,
La herencia inmaterial..., i de Carlo Ginzburg, Mitos, emblemas e indicios. Morfología e historia.
18

Cadascuna d’aquestes dones que participen en el món del llibre configuren una genealogia
femenina amb els seus fets i la seua existència, i són precedents les unes per a les altres. Compareixen
en un primer pla perquè existeixen en el quefer quotidià dels seus oficis. En aquestes ocupacions
mantenen relacions amb d’altres en el desenvolupament del seu ofici; i si no repassem la seua
genealogia, pensarem que el seu treball és una particularitat, un cas inimitable i irrepetible, i la
seua existència un fet insòlit o aïllat, que és el mateix que dir que és una casualitat. Per tant, la seua
presència en els llibres d’història, seguint la filòsofa Luisa Muraro, és discontínua. Vegeu Aprofittare
dell’assenza. Punti di avvistamento sulla tradizione, especialment les paraules de la introducció escrites
per Luisa Muraro, p. 3-6, i Vidas de mujeres del Renacimiento..., p. 17-18. Però, el que és cert, és que
aquelles dones que exerceixen un ofici, en aquest cas el d’impressores, foren antecedents d’unes
altres dones, i que dones i homes junts construeixen la modernitat. Com indica Gianna Pomata,
les dones apareixen només en els textos segons les regles de representació de l’escena històrica
reconstruïda pels historiadors, cfr. Gianna Pomata, «La storia delle donne. Una questione di
confine», en il mondo contemporaneo. ii. Gli strumenti della ricerca. Questioni di metodo, p. 1435.
19

20

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han
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Tanmateix, ben prompte, la historiografia ja cita dones que regenten i complementen
el treball de les impremtes i de les llibreries posades a nom dels seus cònjuges, com
és el cas d’Elionor Eximenix, qui finançà l’impressor Lambert Palmart.21 No és
casual trobar en aquests documents registrats llibreteres i impressores, com Isabel
Trinxer, Francisca de la Roca o Isabel Robiols, que reconeixen deutes per la compra
de paper, de llibres o de censals derivats d’aquestes activitats.22 Quasi totes les dones
artesanes residents a les ciutats, d’una o altra manera, eren part de la vida econòmica
de la família i, per extensió, de la ciutat, perquè moltes n’eren les caps, és a dir,
encapçalaven els establiments familiars.
La figura d’una impressora en les obres de la majoria dels bibliògrafs antics
és quasi inexistent, i en cas d’existir, està associada a la figura d’un impressor. La
copiosa bibliografia que des del segle XVII ha estudiat el món librari, pràcticament
mai atribueix plenament a una dona el mèrit de la impressió d’un llibre. Tanmateix,
la consulta de la bibliografia erudita i positivista que està al nostre abast és el punt
d’inici. L’objectiu és conéixer el camí ja recorregut i tornar al punt de partida per
començar la història novament.
No coneixem l’origen ni la procedència de Jerònima Galés. Són el seu primer marit,
Joan Mey, i els seus fills, Pere Patrici i Felip, els qui han conservat el reconeixement
i les lloances. No sabem on va nàixer i a penes en visualitzem la formació; tampoc
sabem com i on conegué un impressor oriünd de Flandes, Joan Mey, amb qui és casà.
Però sí que sabem, sense marge d’error, que treballava en el taller familiar abans de
la mort d’aquell. Podem suposar que s’hi degué casar, com quasi totes les dones de
l’estament artesanal, entre els setze i els vint anys (segurament abans dels vint, quan
ja es consideraria força gran per a contraure matrimoni).23 Fou muller de Joan Mey,
existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en España hasta el año 1898, p. 250.
21
Elionor col·locarà un aprenent en l’obrador de l’impressor d’origen alemany Palmart, resident a
València, i, a més, serà amb aquest impressor amb qui es casarà finalment, cfr. Josep Sanchis Sivera,
«Copistes, llibreters i impressors a València. Notes d’arxiu», p. 136. Fa referència Josep Sanchis
Sivera als documents datats el 24 de novembre de 1488 del protocol de Nicolás Esteve, que són
citats per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han
existido en Valencia..., p. 451-452.

Vegeu Josep Sanchis Sivera, «Copistes, llibreters i impressors a València. Notes d’arxiu», p. 135140. Però també hi ha altres casos de dones que exercien tasques administratives, com el de la
farmacèutica Juana del Fuejo y Aguilar, o altres professionals com ara especieres o tenderes, que
cita Francisco M. Gimeno Blay en el seu estudi, molt documentat, «Analfabetismo y alfabetización
femeninos en la Valencia del Quinientos».
22

23

Consulteu els comentaris que en fa per al cas francés Natalie Zemon Davis, «Mujeres urbanas
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l’introductor de la tipografia grega a la ciutat de València, i mare de Felip Mey, un
conegut catedràtic humanista i traductor d’Ovidi. En el testament del seu primer
marit se li encomanarà la tutela i la formació acadèmica i tipogràfica dels seus fills.
Jerònima Galés va criar sis fills: Joan Felip, Pere Patrici, Àngela Serafina, Ysabet
Scolàstica, Anna Ypòlita i Francisca Egipcíaca. No sabem quants més va enllumenar.
En els registres notarials, administratius i judicials trobem una Jerònima Galés
que, com tantes altres dones treballadores urbanes especialitzades de l’Europa del
segle XVI,24 supervisen la producció del taller artesà, organitzen les seues propietats
i participen en la direcció del negoci familiar, molt abans de continuar fent-ho
com a vídues. A pesar d’aquesta participació inequívoca en el desenvolupament
del seu ofici, la representació escrita de Jerònima Galés en la bibliografia antiga és
discreta. La seua aportació a la impremta (o el que és el mateix: la seua figura com
a impressora) ha sigut elogiada per uns, però també ignorada o menysvalorada per
altres. En qualsevol cas, no ha passat del tot desapercebuda per a l’erudició fins als
nostres dies. La figura de Jerònima Galés és recuperada des del final del segle XVII
en històries i diccionaris de la literatura o en breus recopilacions de llibres, que no
suposen un estudi profund de l’edició d’aquelles obres, però sí que tenen el mèrit
d’apuntar i de descriure, per primera vegada, els llibres editats per una dona en la
València del XVI.

E

ls bibliòfils valencians s’han decantat pels extrems i han centrat els seus
estudis en els orígens de la impremta i en els primers incunables valencians,
o en la impremta de la Il·lustració.25 Els treballs de l’erudició valenciana en temes
y cambio religioso», en Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, p. 132138. Destaque el paràgraf sobre la viduïtat de les dones artesanes de les ciutats: «[...] si la mujer
conseguía sobrevivir a los primeros embates de la crianza y vivir más allá de la treintena, podía
encontrarse con que su marido no lo había logrado. Desde luego, eran frecuentes las segundas
nupcias, y hasta la promulgación de ciertos edictos restrictivos del monarca francés hacia 1560,
una viuda podía contraerlas con bastante libertad. Si sobrevivía al marido pasados los cuarenta, lo
normal es que permaneciera viuda. En esta etapa de la vida, las mujeres sobrevivían a los hombres
y eran más numerosas que ellos; incluso una viuda que velaba por su riqueza podía preferir la
independencia a la relativa cautela del matrimonio». (p. 132).
24
N’hi ha diversos testimonis en l’obra de Francisco M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización
femeninos en la Valencia del Quinientos».
25
Mostra d’açò són les conferències que pronuncià Serrano Morales, segons consta en l’estudi
preliminar de Nicolás Bas Martín, «José Enrique Serrano Morales (1851-1908) y la historia de la
imprenta valenciana», en la reimpressió de la Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas
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bibliogràfics sobre la impremta no havien superat el segle XV fins que va aparéixer
l’exhaustiva i completa obra de José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en
forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia. Aquest serà el primer
treball que posarà major èmfasi en els tipògrafs dels segles XVI i XVII.26
Jerònima comença trastocant l’ordre del diccionari d’impremtes de José Enrique
Serrano Morales. El fet d’aparéixer-hi citada com a vídua (tot i que aquest autor serà el
primer a anotar immediatament a sota i entre parèntesis el seu nom propi: «Jerònima
Galés») suscità que la seua entrada en el diccionari fóra arbitraria i incongruent quant
a la cronologia de la biografia del personatge, perquè en el diccionari, primer va la
H (de Huete) i després la M (de Mey). Així, trobem, seguint l’anàlisi de l’impressor
Pedro de Huete, la veu «HUETE-VIUDA DE PEDRO (Jerónima Galés)» en la pàgina
221, i molt més endavant, en la pàgina 298, seguint l’estudi de Joan Mey, la veu
«MEY - VIUDA DE JUAN (Jerónima Galés)». És un desajust que no podia passar
desapercebut a l’autor, i l’explica amb aquestes paraules:
La circunstancia de ser esta impresora, como hemos dicho en el artículo anterior
[es refereix a l’article sobre Pedro de Huete], la misma Jerónima Galés que en sus
primeras nupcias estuvo casada con Juan Mey, nos obliga, para no truncar las
noticias que ha ella se refieren, ha reservarlas para el artículo que hemos de dedicarle
como viuda de aquél. De no hacerlo así, tendríamos que anteponer ahora los datos
referentes ha su segunda viudez ha los que entonces apuntaremos de la primera,
lo qual produciría fácilmente confusión y molestia al lector; rogamos, pues, que,
en atención a estas razones y por lo especial del caso, se nos dispense que por esta
vez faltemos al orden del diccionario que venimos siguiendo con sujeción al tema
propuesto por el Excelentísimo Ayuntamiento (Ver MEY - VIUDA DE JUAN). 27

Aquest comentari de l’autor del Diccionario de las imprentas..., sense cap pretensió
o intenció més que la de ser didàctic i escrupolós, és una excusa que prenc per a
argumentar que el paper de Jerònima Galés davant la impremta familiar és el d’una
peça que no hi encaixa, si aquest és només analitzat com el treball de la vídua de
Mey o de Huete. José Enrique Serrano Morales li dedica el lloc que ha considerat
que han existido en Valencia, que l’Ajuntament de València publicà l’any 2000, p. xix; o els treballs
sobre els incunables de Gregori Maians investigats per Antonio Mestre Sanchis, Los ilustrados, el
origen de la imprenta y el catálogo de incunables españoles.
Vegeu-ne la introducció, on l’autor assenyala les notícies més antigues que tenim sobre la
impremta a València, amb descripció dels autors i de les obres que ha utilitzat, cfr. José Enrique
Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han existido en Valencia..., op.
cit., p. VII-XXVI.
26

27
Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit., p. 221.
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pertinent (en enviduar de Joan Mey) i, per primera vegada en la historiografia del
llibre valencià, un estudi detallat i documentat del seu treball. Serrano Morales,
en atorgar a l’obra editorial de Jerònima Galés una entrada en el seu diccionari
d’impremtes, i pel fet de citar-la-hi pel seu nom, elevà la figura de la impressora
a l’alçada de la resta de tipògrafs i tipògrafes que hi hagué a València. Comença a
descriure el seu ofici dient:
Muerto Juan Mey a fines del año 1555 o a principios del siguiente, según hemos
indicado en el artículo anterior, pasó la imprenta a su viuda, Jerónima Galés, siendo
los primeros libros que recordamos estampados por ésta los siguientes: Doctrina
confessional per a les persones de órdens sacres [...].»28

Aquest autor és –i ho veurem al llarg d’aquest treball quan comentarem els
documents– qui, sens dubte, rescata del parany de l’oblit huitcentista la figura
de Jerònima Galés com a impressora de mèrit i vindica el seu propi espai dins la
tipografia espanyola.
Però si continuem amb l’obra de Serrano Morales, hi trobem la taula cronològica
d’impressors –on es consigna la primera i darrera notícia coneguda dels tipògrafs
o dels establiments d’aquells–, en la qual Serrano Morales marcarà un principi
cronològic de regències successives dels Mey.29 En aquesta taula hi ha certs
anacronismes que ens obliguen a fer-nos algunes preguntes si estudiem les dates
com a principi i final d’un seguit de períodes de vigència del taller Mey a la ciutat
de València:
1535-1555 MEY-Juan
1555-1587 MEY - Viuda de Juan (Jerónima Galés)
Casada con Pedro de Huete (la misma Jerónima)
Viuda de Huete (la misma)
1555 MEY-Tomás
1557-1612 MEY - Juan Felipe
1581-1625 MEY - Pedro Patricio
1608 MEY-Aurelio
1613-1626 MEY - Francisco Felipe
1635 MEY - Herederos de Felipe

28

Cfr. ibíd., p. 298.

29

Cfr. ibíd., p. 650-651.
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Està Felip entre 1557 i 1612 actiu a València? Si Pere Patrici hi està establert
com a impressor des del 1581, on està la mare, Jerònima Galés, que des del 1555
fins al 1587 apareix en la taula amb establiment tipogràfic actiu? Totes aquestes
incongruències que deduïm de l’exposició (aïllada de la resta d’impressors) de la
taula cronològica que Serrano Morales aporta en el Diccionario de las imprentas que
han existido en Valencia..., es resolen fent valer el concepte de taller tipogràfic familiar,
és a dir, orientant la investigació –com demostren els documents transcrits en el
repertori documental– cap a l’observació d’una família en què tots els membres
participen segons la seua edat i preparació en la confecció material del llibre. Així,
potser feien en ocasions de componedors i, en altres circumstàncies, de correctors, de
dissenyadors o de relligadors, tant en el taller tipogràfic com en la llibreria familiar.
L’obra de Serrano Morales s’edità el 1898. Des d’aleshores, tots els estudis
bibliòfils han tingut en compte, d’una manera o altra, la figura de Jerònima Galés
com a tipògrafa. Tanmateix, abans i després de la monografia de Serrano Morales,
l’anàlisi de les mencions i dels estudis que des de la bibliografia s’han fet d’aquest
personatge, són parques i ambigües.
Abans de l’estudi indicat, ella és l’única dona al segle XVI que apareixia
imprimint a València, segons un dels catàlegs més primitius, el confeccionat el 1880
per Vicente Barrantes:
VIUDA DE JUAN DE MEY FLANDRO. VALENCIA.
Aunque no solía poner así sus colofones, sino «en casa de Juan de Mey», consta
auténticamente ser la viuda la que llevaba esta casa, porque á cuenta era también
poetisa y escribió un soneto para los preliminares de El Libro de las Historias, de
Paulo Jovio, que tradujo el médico valenciano Juan Villafranca, y ella imprimió en
1562. Cuatro años ántes ya era muerto Juan de Mey, según vemos en la magnífica y
primera edición de la Crònica... del ínclyt rey Don Jaume, por Muntaner.
VIUDA DE PEDRO DE HUETE. VALENCIA.
Tenía su imprenta «in platea Herbaria» (plaza de la Yerba), según el colofón de
cierto tratadillo de Jaime Falcó [...].30
30
Cfr. Vicente Barrantes, «Apuntes para un catálogo de impresores desde la introducción del arte
tipográfico en España hasta el año 1600», en Revista Contemporánea, núm. 26, p. 385-407; núm. 27, p.
43-72 i 421-436. L’autor comenta que «[...] en vez de alfabeto seco y desabrido de impresores, apunto
yo alguna curiosa noticieja por vía de mayor consuelo, algún titulillo raro, alguna particularidad
sabrosa y entretenida, ya de los volúmenes, ya de los autores, ya de los artífices» (p. 389). Coetànies
de Jerònima Galés són aquestes impressores a qui l’autor de l’assaig no dedicarà més que unes
breus línies, totes en la categoria de viduïtat. Hi ha impressores a Sevilla: la vídua d’Alonso de
la Barrera, la d’Alonso Escribano i la de Sebastián Trujillo; a Madrid, la vídua d’Alonso Gómez
i de Pedro de Madrigal; a Burgos, la vídua d’Alonso Melgar; a Saragossa, la vídua de Bartolomé
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Vicente Barrantes valora més el treball de Jerònima Galés que el del seu segon
marit, Pedro de Huete. A més a més, la consideració que li tenia fou suficient per a
unir i relacionar l’article sobre Joan Mey amb el de la seua vídua; és a dir, al final
de l’entrada del catàleg sobre Joan Mey, l’autor remet a l’entrada de la seua vídua
i demostra que, per a ell, Jerònima Galés continuà la tasca en el taller regentat per
l’impressor flamenc:
MEY FLANDRO (Juan de). ALCALÁ, VALENCIA.
En esta última ciudad asentó definitivamente su establecimiento.
Flandro quiere decir Flamenco, según hemos visto ya, y todavía usaba Juan de Mey
este gentilicio en sus colofones, pasada la primera mitad del siglo, pues en 1555 lo
puso en el Verdadero suceso de la batalla de Roncesvalles, por Garrido de Villena.
A las veces no lo disimulaba en manera alguna, antes ponía el Flandro entre comas
para llamar la atención más.
En 1568 estaba esta impremta en la Plaza de la Yerba, segun El estudioso en la aldea,
libro de Lorenzo Palmireno.
V. Vídua de Juan de Mey.31

En els catàlegs posteriors d’impressors del segle XVI a la ciutat de València, com
el que ara reproduïm de Marcelino Gutiérrez del Caño, Jerònima Galés és l’única
representant:
- Juan Mey Flandro. En la plaza de la Hierva (1536-1568)
- J. Baldovín y J. Mey (1543)
- Bartolomé Macià (1552-1555)
- Antonio Sanahuja. A la Puerta de los Apóstoles (1554-1556)
- Tomás Mey (1555)
- Viuda de Juan Mey Flandro (1556-1558)
- Juan de Arcos. A la espalda del Estudio General (1560-1561)
- Pedro Mey (1567)
- Pedro Huete. Plaza de la Hierva (1568-1603)
de Nájera, la vídua de Juan Escarilla i la vídua de Juan de Villanueva; a Barcelona, la vídua de
Carlos Amorós i d’Huberto Gotart; a Alcalá de Henares, la vídua de Hernán Ramírez i la vídua de
Juan Gracián. Una ciutat pot tenir diverses vídues impressores, però el cas de Jerònima Galés és
l’únic en què una és diverses vegades vídua (vegeu les p. 434-436). Jerònima Galés és destacada
per Vicente Barrantes amb dues entrades en el catàleg, mentre que a l’impressor Pedro de Huete
sols l’anunciarà amb una lacònica i senzilla entrada: «HUETE (Pedro de). VALENCIA.» (p. 67).
Aquesta llista d’impressores, cal ampliar-la amb treballs més moderns com ara la compilació de
fitxes tipobibliogràfiques que va fer Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles (siglos
XV-XVIII).
31

Cfr. Vicente Barrantes, «Apuntes para un catálogo de impresores...», op. cit., p. 66-67.
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- Gabriel Rives. Impresor y librero (1571-1594)
- David Pérez (1572)
- Viuda de Pedro de Huete. Plaza de la Hierva (1578-1587)
- Martín Esparsa. Impresor y librero, calle de Caballeros (1580-1583)
- Herederos de Juan Navarro. Junto al Molino de la Rovella (1584-1597)
- Pedro Patricio Mey. Junto a San Martín (1586-1631)
- Vicente de Miravet. En la imprenta de los herederos de Juan Navarro (1587)
- Juan Alberto (1589-1598)
- Miguel Borrás. Plaza de San Bartolomé, impresor y librero (1589-1590)
- Felipe Mey. Catedrático de la Universidad y escritor notable. Plaza de Calatrava,
junto á San Esteban y junto a San Juan del Hospital (1589-1626).32

En tot els llistats apareix com a «vídua», mai com a «Jerònima Galés». Només
Serrano Morales, el millor coneixedor de la documentació arxivística valenciana, la
va identificar pel seu nom propi, tot i que col·locat entre parèntesis.
Jerònima Galés, tanmateix, està present quan els bibliòfils la citen al reproduir el
peu d’impremta o el colofó; i també quan investiguen les figures del marit, Joan Mey
(després, Pedro de Huete), o dels fills impressors, Felip Mey i Pere Patrici Mey. Ací
o allà observem la seua presència i el seu treball regint la impremta familiar. Ella és
l’encarregada de dirigir el taller a la mort de Joan Mey, tal com ho escripturà el 1747
el prevere Vicent Ximeno,33 quan parla de Felip Mey, fill d’aquella:
Aprendió de su padre el Arte de imprimir; pero se ventajó a él con excesso en
otras cosas. Se aplicó desde su niñez al estudio de las Letras Humanas y salió tan
diestro en la lengua Latina, Prosodia y Poesía, que vino a ser uno de los impressores
más doctos que ha tenido España. Ayudóle mucho la comunicación frequente y
familiar que tuvo con el gran Antonio Agustín, Arzobispo de Tarragona [...]. Porque
aviéndole faltado su padre, quedó su madre dueña de la imprenta.

Els detalls de la vida i de l’ofici de Jerònima en els autors antics, els trobem
freqüentment en relació als altres; així, continua Ximeno comentant que Jerònima
32
Cfr. Marcelino Gutiérrez del Caño, «Ensayo para un catálogo de impresores españoles desde la
introducción de la imprenta hasta fines del siglo XVIII», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos,
p. 662-671 del volum III, i p. 77-85, 267-272, 667-678, 736-739 del volum IV. El catàleg d’impressors
a la ciutat de València està en el darrer volum, en les p. 672-675.

Cfr. Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia, chronológicamente ordenados desde el año
MCCXXXViii de la christiana conquista de la misma ciudad, hasta el de MDCCXLVii. Tomo i. Contiene
los escritores que han florecido hasta el año MDCL y una noticia preliminar de los más antiguos (p. 249 del
volum primer).
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Galés, «bolviéndose a casar, se fue su hijo a Tarragona, y logró el favor y protección
de este sapientíssimo prelado; el qual, vista su habilidad, se lo llevó a su casa [...] y le
mantuvo una curiosa Imprenta». Ximeno també serà el primer a anotar una citació
després reiteradíssima,34 i que ací hem preferit reproduir –encara que parcialment–
de l’original. Es tracta d’una carta que dirigí Antonio Agustín, arquebisbe de
Tarragona, a Jerónimo Zurita, cronista del Regne d’Aragó, el 8 de desembre de 1577,
on es pot llegir:
La carta de Vuestra Merced de XII de octubre se ha detenido más de lo que yo
quisiera, pero holgué de saber por ella la resolución que ha tomado aí sobre la
impressión de su historia, y témome que no se pueda executar en tan breve tiempo
como hay de aquí a mayo; y en una más fresca de Iuan Agustín, me da esperança
de poder verle por acà, de lo qual holgaré mucho con qualquier ocasión. El Chronicó
sería bien que se continuasse hasta acabarlo con lo que se imprimirá en castellano.
Aquí tengo un impressor moço, bien entendido, hijo de la víuda de Mey de Valencia,
anda assentando su emprenta con poco caudal; ayúdale su madre, y su padrastro,
y yo más de lo que otros harían; tenemos esperança de papel de Barcelona, y de
Girona, que es como el del Peregrino de Génova.35

Una i altra vegada, la notícia sobre Jerònima Galés es troba sempre dins la
descripció de la impremta de la família Mey. En l’article que dedicarà a Felip Mey el
bibliòfil català Eudald Canivell, es diu:
El apellido Mey figura honrosamente en los anales de la imprenta valenciana
desde el primer tercio del siglo XVI hasta igual período del siglo XVII. El primero
de la familia establecido en la ciudad del Turia fué D. Juan Mey flandro, esto es
flamenco (1535-1555), quien casó con Dª Jerónima Galés, probablemente valenciana,
de cuyo matrimonio nacieron Pedro Patricio Mey, sucesor del padre en el mismo
establecimiento, y también Juan Felipe Mey.36
Per ordre d’any de publicació, és citada aquesta carta en les obres de Vicent Ximeno, Escritores
del reyno de Valencia..., op. cit., p. 249; José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de
diccionario de imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 317, i, finalment, Eudald Canivell,
«Juan Felipe Mey. Impresor valenciano, 1557-1612», en Anuario Tipográfico Neufville, p. 197.
34

35
Cfr. Juan Franciso Andrés de Uztarroz, Progressos de la historia en el Reyno de Aragón y elogios de
Gerónimo Zurita, su primer coronista, p. 412-413.
36
Vegeu Eudald Canivell, «Juan Felipe Mey. Impresor valenciano, 1557-1612...», op. cit., p. 196, i en
nota dóna unes notícies que sols he trobat arreplegades en la veu «Mey», en l’Enciclopedia universal
ilustrada europeo americana, tom XXXIV, que podria ser, per tant, del mateix autor: «En Madrid hubo
también un impresor que firmaba Juan Flamenco, entre 1596 y 1612, pero no pudo ser el mismo.
En la ciudad de Padua (Italia), en 1585, hubo un Paulum Meietum impresor, tal vez miembro de la
familia Mey.» En aquest sentit, també explica Serrano Morales que «el apellido Meiettum parece ser
el de Mey latinizado», fent referència a l’impressor Paulum Meiettum que, a Pàdua, el 1585, imprimí
unes Acta Consistorii publice exhibiti a S.D.N. Gregorio Papa Xiii, que l’autor valencià havia consultat
en el fons antic de la Biblioteca Històrica de València i anotat en el seu diccionari d’impressors per si

32

SiNGULARiTAT i ExCEPCiÓ: LES ALTRES iMPRESSORES

La memòria de la impressora es fa present quan cita els seus fills o els seus

marits. És muller d’impressors. És mare d’impressors. Per tant, a la llum dels
bibliòfils resulta molt difícil examinar la situació de Jerònima Galés, o, millor dit, el

seu treball en el taller d’impremta. Aquest fet és més notori quan es descriuen obres
impreses per ella. La seua participació és mostrada per uns i desconeguda per altres.

En paraules de Vicente Barrantes: «Felipe Mey era hijo del flamenco impresor de

Valencia, pues cuando en 1558 su madre, la viuda de Juan Mey, imprimió la Crónica

de D. Jaime el Conquistador, de que hablaremos en su lugar, él firmó la dedicatoria a
los jurados del consistorio valenciano.»37 De la més que lloada edició prínceps de la
Crònica de Muntaner, editada el 1558 en el taller Mey, dirigit ja aleshores per la vídua

Jerònima Galés, informa Eudald Canivell que aquest imprés és fruit (mort el marit,
no es planteja el bibliòfil una altra possibilitat) d’un precoç mestre impressor: Felip
Mey. D’aquesta manera assevera que:

[...] la notícia directa más antigua que tenemos de Felipe Mey es del año 1558, fecha
de la edición de la Chronica del Rey D. Jaime I, escrita por Muntaner, salida de las
prensas de casa de la viuda de Juan Mey, cuya edición príncipe fué sacada de un
antiguo manuscrito, el cual debió poner a prueba los conocimientos académicos de
nuestro Mey. Duró la impressión cerca de tres años; Mey debió cuidar de ella á la
vez, como impresor y literato, por lo cual la dedicatoria, pulcra y elegante, del libro
aparece firmada por Phelipe de Mey, stampador.38

No es tracta d’un equívoc, perquè l’autor tornarà a insistir més endavant que

Felipe Mey «[...] aparece por primera vez como erudito director de la famosa Chrònica
de Muntaner, en 1558, en Valencia; desde el año 1577 hasta 1587 residió, imprimiendo,
en Tarragona; en 1588 los libros oficiales del Consejo Municipal de Valencia constatan

su estancia definitiva en la ciudad del Turia; donde, estableciéndose como impresor,
podia establir-se un parentiu amb la família Mey, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica
en forma de diccionario de imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 298, en nota. Aquest estudi,
junt amb el de Serrano Morales i Lasso de la Vega, representa la definició més acurada i precisa que
es disposava relativa a l’obra tipogràfica i literària de Joan Felip Mey. Altres autors que el citen en
els seus diccionaris són: Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia..., op. cit., p. 249-250; Joseph
Rodríguez, Biblioteca valentina, p. 122; Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana nova, sive hispanorum
scriptorum qui ab anno MD ad MDCLXXXIV floruere notitia..., p. 253; Just Pastor Fuster, Biblioteca
valenciana de los escritores que florecieron hasta nuestros días. Con adiciones y enmiendas a la de D. Vicente
Ximeno, p. 213-215, i Francisco Martí Grajales, Ensayo de un diccionario biográfico y bibliográfico de los
poetas que florecieron en reino de Valencia hasta el año 1700, p. 306-309.
37

Cfr. Vicente Barrantes, «Apuntes para un catálogo de impresores...», op. cit., p. 66-67.

38

Cfr. ibíd., p. 197-198.
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brilló como catedrático de aquella floreciente Universidad hasta el año de su muerte,
ocurrida, según queda dicho, en 1612».39
Atés que desconeixem la data de naixement de Felip Mey, si suposem que
l’impressor i humanista tenia vint-i-cinc anys el 1577, quan encapçala la impremta
tarragonina finançada per la seua mare i pel seu mecenes, l’arquebisbe Antoni
Agustí, degué tornar amb trenta-sis anys a València, l’any 1588, i morir amb més de
seixanta, l’any 1612. Amb aquest càlcul, el 1558, any en què dirigia, editava i escrivia
el pròleg a la Crònica de Ramon Muntaner, devia tenir uns sis anys. Si pensem que
quan arriba a Tarragona per establir-s’hi com a impressor té uns vint anys, el pròleg
hauria sigut escrit per un xiquet d’onze anys. Cinquanta-cinc anys disten l’edició
de la Crònica de Muntaner de la mort de Felip Mey; això situaria l’hel·lenista en uns
quinze anys per a poder sumar-los als cinquanta-cinc i així arribar a una longeva
vida de setanta anys.40 Però aquests càlculs no són observats per una historiografia
que admet millor la idea d’un adolescent Felip Mey, mestre impressor, que el d’una
Jerònima Galés, mestra impressora.

L

a tasca d’identificar tipogràficament el llibre imprés, desenvolupada per
aquests bibliògrafs aplicant, com acabem de veure, el focus de la investigació en
l’exemplar librari catalogat en els repertoris antics, ha originat equívocs i, fins i tot,
«burlas bibliográficas», com les denomina Víctor Infantes.41 Els autors que a partir
del segle XVII s’han aproximat a estudiar el llibre antic a València, han compilat
diccionaris, repertoris i el que anomenaven «biblioteques».42
Cfr. ibíd., p. 199. Per a l’estada de Felip Mey a Tarragona, vegeu també l’obra d’Ángel de Arco
Molinero, La imprenta en Tarragona: Apuntes para su historia y bibliografía, i la de Juan Salvat i Bové, La
imprenta en Tarragona: Siglos XV-XVII.
39

Segons el text de Jerónimo Martínez de la Vega que es troba en un manuscrit inèdit titulat Vida
de varones ilustres valencianos, en l’any de la mort de Felip Mey a la ciutat de Saragossa, aquell tenia
aproximadament «de sesenta a setenta años», cosa que ens permet situar la seua data de naixement
entre 1542 i 1552, cfr. Juan F. Alcina Rovira, «Nuevos datos sobre el impresor y helenista Felipe
Mey», en RElat. Revista de Estudios Latinos, núm. 5, p. 247.

40

41

Citat per Julián Martín Abad, Los primeros tiempos de la imprenta en España, c. 1471-1520, p. 185.

Un estudi minuciós relatiu als bibliògrafs valencians del segle XVIII és el de Nicolás Bas Martín,
Las bibliografías de la ilustración valenciana. En aquesta monografia s’analitzen els treballs de Manuel
Martí, Gregori Maians, José Rodríguez, Vicent Ximeno, Juan Sempere, Francisco Pérez Bayer, Juan
Andrés, Francisco Cerdá o Juan Bautista Muñoz. La semblança del personatge està acompanyada
per la reproducció d’alguns dels seus repertoris, llistats i bibliografies d’autors o descripcions de
llibres antics que va realitzar. Una altra referència bàsica és l’article de Luis Tramoyeres Blasco,
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Els bibliòfils43 que començaren catalogant els llibres a partir de l’estudi de l’autor
o autora de l’obra, mantenen intacte el mèrit de ser els primers que s’han aproximat
a analitzar les obres impreses, i per aquesta raó són encara consultats. Les seues
obres es mantenen als prestatges de llibres de referència de les biblioteques amb
fons antic.44
«Bibliógrafos valencianos», en Revista de Valencia, II-10, p. 433-447; també l’anotació i la ressenya
compilades per Juan Delgado Casado, Las bibliografías regionales y locales españolas (Evolución histórica
y situación actual), p. 312-341. Una guia bibliogràfica es troba en l’article de Genaro Lamarca Langa,
«El libro y las lecturas en Valencia en la Edad Moderna. Bibliografía y estado de la cuestión», en
Estudis. Revista de Historia Moderna, núm. 25, p. 245-255. Sobre repertoris de bibliòfils antics que
han estudiat la història de la impremta peninsular, consulteu també Vicente Castañeda Alcover, La
imprenta.
Són, per ordre cronològic: Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia..., op. cit.; Joseph Rodríguez,
Biblioteca valentina..., op. cit.; Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana vetus, sive hispani scriptores qui ab
Octaviani Augusti aevo ad annum Christi MD floruerunt... curante Francisco Perezio Bayerio... qui et
prologum & auctoris vitae epitomen & notulas adiecit, i del mateix: Bibliotheca hispana nova..., op. cit.;
Just Pastor Fuster, Biblioteca valenciana..., op. cit.; Félix Torres Amat, Memorias para ayudar a formar
un diccionario crítico de los escritores catalanes; Francisco Méndez, Tipografía española, ó, Historia de
la introducción, propagación y progresos del arte de la imprenta en España, á la que antecede una noticia
general sobre la imprenta de la Europa y de la China; Pere Salvà i Mallén, Catálogo de la biblioteca de Salvà
escrito por D. Pedro Salvà y Mallén, y enriquecido con la descripción de otras muchas obras, de sus ediciones,
etc.; Vicente Barrantes, «Apuntes para un catálogo de impresores desde la introducción del arte
tipográfico en España hasta el año 1600», op. cit.; Josep Maria Puig Torralva, Orígens del grabat en
València. Apunts crítich-histórichs; Juan Catalina García, Ensayo de un tipografía complutense; Marcelino
Gutiérrez del Caño, «Ensayo para un catálogo de impresores españoles desde la introducción de
la imprenta hasta fines del siglo XVIII», op. cit.; José Enrique Serrano y Morales, Reseña histórica
en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit.; Eudald Canivell, «Juan
Felipe Mey. Impresor valenciano...», op. cit.; Eduardo Genovés Olmos, Catàlech descriptiu de les obres
impreses en llengua valenciana; Josep Sanchis Sivera, «Copistes, llibreters i impressors a València.
Notes d’arxiu», en Butlletí de la Biblioteca de Catalunya, IV, p. 135-140, i «Bibliología valenciana
(siglos XV, XVI y XVII)», en Anales del Centro Cultura Valenciana, p. 89-122 del núm. IV, p. 44-49
i 89-119 del núm. V; Marià Aguiló i Fuster, Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474
hasta 1860; Jesús Gil y Calpe, «Notas para un catálogo de libreros y editores valencianos (siglos XVXVII)», en Almanaque de Las Provincias (1928), p. 355-364; José Ribelles Comín, Bibliografía de la lengua
valenciana o sea catálogo razonado por orden alfabético de autores, de los libros, folletos, obras dramáticas,
periódicos, coloquios, coplas, chistes, discursos, romances, alocuciones, cantares, gozos, etc., que escritos en
lengua valenciana y bilingüe, han visto la luz pública desde el establecimiento de la imprenta en España
hasta nuestros días; Francesc Almela i Vives, El libro valenciano; Francisco Martí Grajales, Ensayo de
un diccionario biográfico y bibliográfico..., op. cit.; José S. Lasso de la Vega, «Notas sobre “Alfabetos
griegos” en España», en Cuadernos de Filología Clásica, núm. 14 p. 9-82; Jaime Moll, «Las cursivas de
Juan Mey, con algunas consideraciones previas sobre el estudio de las letrerías», en El libro antiguo
español: Actas del Primer Coloquio Internacional (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1986), p. 295-304;
Francesca Aleixandre i Tena [et al.], El llibre valencià. També, finalment, les edicions crítiques de la
correspondència de Gregori Maians i Siscar, Epistolario. 17. Cartas literarias: Correspondencia de los
hermanos Mayans con los hermanos Andrés, F. Cerdá y Rico, Juan Bautista Muñoz y J. Vega Sentmenat.
43

44
Sobre la problemàtica i les anomalies i incorreccions d’aquests repertoris (transcripció de la
portada incompleta, edicions imaginàries...), són eloqüents les reflexions que anota Julián Martín
Abad amb l’exemple de la revisió de les publicacions als tallers complutenses, i l’obra de Juan
Catalina García, cfr. «La tipobibliografía complutense del siglo XVI: tareas y posibilidades», reeditat
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En els repertoris bibliogràfics, l’absència de la dona impressora és quasi total.
El silenci de la historiografia es fonamenta en una anàlisi basada en l’iniciador de la
nissaga, no en els continuadors, i palesa el desconeixement del caràcter familiar del
treball en els tallers d’impressió.45
A partir de Nicolás Antonio, al segle XVIII, s’enllestirà el model d’estudi dels
llibres amb els següents paràmetres: biografia de l’autor i enumeració de les seues
obres, citant breument el llibre i anunciant només l’impressor, que apareix en el peu
d’impremta. En el cas de citar una vídua, com és el cas de Jerònima Galés, aquesta
roman relegada al nom del marit o inclosa dins el nom genèric del taller familiar.46
Uns autors classifiquen els llibres impresos per anys;47 d’altres ho fan per autors
alfabetitzant els noms o els cognoms,48 i, finalment, d’altres organitzen el llistat
d’escriptors de forma cronològica.49 Tot seguit anoten, junt a les dades que coneixen
de la vida de cada autor i d’algunes autores,50 les reflexions i els comentaris sobre
l’obra d’aquells. A més, descriuen les parts de l’obra, si té taules o pròlegs, i a qui està
dedicada. No hi ha cap referència específica al treball tipogràfic, sinó que es limiten a
expressar, segons la finalitat de l’obra, l’anàlisi del llibre antic amb breus pinzellades
del títol, del contingut i del format, amb la qual cosa esdevenen els antecedents de
la fitxa tipobibliogràfica actual. També hi poden afegir algun comentari o observació
sobre les característiques físiques del llibre imprés que estan descrivint, amb paraules
valoratives però poc determinants com ara «impreso con esmero».
actualment en El enredijo de mil y un diablos (De manuscritos, incunables y raros, y de fondos y fantasmas
bibliográficos), p. 111-123. Les singularitats dels exemplars identificats en recopilacions antigues són
també estudiades en l’article «Del ejemplar, o de ciertas historias (casi) siempre pasadas por alto»,
cfr. ibíd., p. 377-396, on l’autor denuncia la manca d’atenció de la bibliologia peninsular en els
equívocs i les carències d’aquestes referències catalogràfiques antigues. També del mateix autor,
anys després, el treball «Soporte, texto y noticia bibliográfica», en imprenta y crítica textual en el Siglo
de Oro, p. 187-222.
Cfr. Marina Garone Gravier, «Mujeres y tipografía en la “Nueva España”», en Hibris. Revista de
Bibliofilia, núm. 43, p. 13.

45

46

Vegeu Nicolás Antonio, Bibliotheca hispana nova..., op. cit., vol. 1.

Vegeu, per exemple, Eduardo Genovés Olmos, Catàlech descriptiu de les obres impreses en llengua
valenciana..., op. cit.
47

48
Vegeu el cas paradigmàtic de José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de imprentas que han existido en Valencia..., op. cit.
49

Vegeu, per exemple, Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia..., op. cit

Vegeu François Géal, «Nicolás Antonio, juge de la femme de lettres à travers la Bibliotheca Hispana
Nova», en Relations entre hommes et femmes en Espagne des XVie et XViie siècles, p. 39-52.
50
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D’altra banda, no glossen notícies sobre l’ofici del taller tipogràfic, sinó que són
catàlegs on únicament es pretén determinar el nombre i l’origen dels llibres antics;
per tant, apuren la investigació registrant el lloc d’impressió, el taller tipogràfic i les
dades relatives als autors. Per aquesta raó, trobem la veu de Felip Mey (fins i tot de
Sebastià Mey i Aureli Mey) com a escriptors o literats ja al segle XVII,51 mentre que
l’obra tipogràfica del taller dels Mey no es objecte d’anàlisi.
És difícil trobar, per tant, Jerònima Galés com a tipògrafa. En aquests treballs
erudits antics gairebé mai l’anomenen pel seu nom, sinó en qualitat de vídua de Joan
Mey o de Pedro Huete.
Aquests repertoris antics estudiats no indiquen cap canvi de direcció del taller
Mey a la mort del fundador. El que es pot deduir, aleshores, de l’estudi dels bibliòfils
erudits, és que entre la mort de Joan Mey i l’aparició del peu d’impremta «Vídua
de» no es produeix un declivi del taller familiar. Elogien aquests autors un llibre tret
de les premses de la família Mey, quan vivia Joan Mey, com també lloaran el llibre
tret de les premses del taller familiar regit per la «Viuda de Juan Mey Flandro».
En qualsevol cas, l’aspecte més desconcertant d’algunes d’aquestes col·leccions de
llibres impresos serà la confusió relativa al peu d’impremta. No hi ha cap dubte a
atribuir a l’ofici de Jerònima Galés els llibres impresos amb l’anotació «Vídua de...»
en el peu d’impremta; però els que presenten estampats la identificació «En casa de
Joan Mey Flandro» seran atribuïts per la bibliografia antiga a Joan Mey.
Marià Aguiló i Fuster confon en algunes descripcions el peu d’impremta «En
casa de Ioan Mey Flandro» de l’any 1560 amb l’atribució a Joan Mey, la qual cosa
ens fa pensar que desconeix que l’impressor ja està mort d’ençà uns anys; però, en
uns altres llibres d’aquell any, assevera: «Presumo que esta impresión está hecha
en Valencia por la viuda de Juan de Mey Flandro en 1560 [...] por reconocer en esta
edición los tipos e iniciales de aquel impresor.»52 Per tant, no hi ha desconeixement,
sinó confusió en l’atribució de la impressió de l’obra a través del peu d’impremta,
51

Cfr. Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia..., op. cit., vol. 1, p. 264-277.

La descripció correspon a una edició de les obres d’Ausiàs March, cfr. Marià Aguiló i Fuster,
Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860..., op. cit. (la citació està en la p. 565).
Però no serà l’únic cas. També Pere Salvà confondrà de vegades l’autoria d’una edició dels Mey,
per exemple en aquestes paraules: «La edición, como todas las de Juan Mei, es buena», això parlant
d’una obra de Luis Zapata, Carlo famoso, impresa l’any 1561 a «València, en casa de Ioan Mey», és a
dir sis anys després de la mort d’aquest, cfr. Pere Salvà i Mallén, Catálogo de la biblioteca de Salvà...,
op. cit., p. 358.
52
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quan aquest només identifica de forma genèrica el taller familiar Mey amb el nom
del fundador de l’obrador. El mateix passa en l’obra de Just Pastor Fuster53 quan
l’autor, parlant de l’edició de la Crònica general, de Beuter, assevera que fou feta a
«Valencia en dos tomos o partes: la primera en 1546, por Juan Mey, y la segunda
por él mismo en 1551, siendo ésta la primera impresión castellana, que después se
reimprimió por el mismo en 1563. En Folio», la qual cosa significa que Just Pastor
Fuster ha prolongat en set anys la vida del tipògraf Joan Mey, mort el 1556.
L’error, reiterat per tots els autors estudiats, es deu a l’atribució del peu
d’impremta «En casa de Joan Mey» o «Ex tipographia Joannis Mey Flandro» a la

figura de Joan Mey mateix, quan en realitat fa referència al taller tipogràfic de la
família Mey. Només s’atorguen a Jerònima Galés aquelles obres que específicament
l’anomenen amb el peu d’impremta «Fonch impressa en València en casa de la Viuda
de Joan Mey», com ja hem comentat i es llig en molt llibres.

La problemàtica en l’atribució de l’autoria d’una edició la trobem, de nou, en

Pere Salvà, qui, de vegades, elogia el treball de Jerònima Galés com a vídua de Mey
i anota en les observacions a alguns llibres impresos per ella al seu taller que són

obres precioses, com ho fa al parlar de la Crònica del rei En Jaume del 1557: «Es
tan hermoso que, sin vacilar, puede presentarse como el modelo más perfecto y
magnífico de la tipografía española del siglo XVI.»54

Es tracta de l’edició de la Crònica del rei En Jaume realitzada l’any 1557 i que sol

ser inequívocament atribuïda a Jerònima Galés.55 En aquell any –que per a tots els

Un altre exemple està en la tercera part de la retòrica de Palmireno que ell anota com a «impresa
en Valencia por Juan Mey en 1566, en 8º», cfr. Just Pastor Fuster, Biblioteca valenciana..., op. cit., p. 93
i 113.

53

Paraules elogioses molt conegudes del bibliòfil Pere Salvà i Mallén, en el Catálogo de la Biblioteca
de Salvà..., op. cit., p. 489.
54

L’obra de l’edició de la Crònica és molt alabada pels il·lustrats, com es manifesta en la
correspondència entre J. A. Maians i Siscar i J. Vega Sentmenat, cfr. Gregori Maians i Siscar,
Epistolario. 17. Cartas literarias..., op. cit., p. 408-416 i 504-507. També elogia l’imprés un autor no
citat fins ara, Josep Maria Puig Torralva. En estudiar el gravat del rei En Jaume, apunta: «Crónica é
comentari del gloriosíssim rey En Jaume lo Conqueridor. Tomo en fólio, imprés per la viuda de Joan Mey
Flandro, en 1557.» Ací està clara la mà tipogràfica; però, un poc després, el mateix autor destaca
que Joan Mey (que havia mort, segons se sabia aleshores, entre finals de l’any 1555 i principis de
1556) ha imprés en octau La passión de nuestro Señor Jesucristo segun San Juan, l’any 1563. De nou,
la confusió provoca que l’impressor passe d’estar mort el 1557 a viu el 1563, cfr. Josep Maria Puig
Torralva, Orígens del grabat en València..., op. cit. (la citació està en la p. 23).
55
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erudits consta Joan Mey com a finat–, la impressora encara no s’ha tornat a casar i

cap dels fills apareix implicat en l’edició.56 Però, poc després, Salvà mateix fa mostra

d’una certa falta d’atenció quan descriu la Crònica de Ramon Muntaner, feta un
any després i, a més a més, amb el peu d’impremta que indica ell mateix com «En

València. En casa de la Viuda de Ioan Mey flandro, 1558», i al qual afegeix el següent

comentari: «Primera edición, escesivamente rara, y una de las mejores de Juan Mei.
Son unos pocos los ejemplares que se encuentran tan bellos y marginosos como el
que yo tengo.»57

En l’obra compiladora de Pere Salvà es representa contínuament aquesta
confusió: Jerònima Galés és identificada com a impressora quan descriu el llibre de
Paulo Giovio, Libro de las historias, del qual ja hem parlat, dient: «Entre las poesías
que van al principio [...] un soneto de la impresora (la viuda de Mey)», i entre els
comentaris a l’obra, anuncia Salvà: «Son poquísimas las ediciones que conozco de
Juan Mei o su viuda, hechas en Valencia en letra gótica: en este momento no recuerdo
otra.»58 Però, de vegades, sembla relegar-la, perquè tot i que apareix com a vídua en
els peus d’impremta de les cròniques de Jaume I del 1557 o de Muntaner del 1558,
fetes dos i tres anys després de la mort de Joan Mey, segons Pere Salvà, la impremta
està en mans del seu fill Felip, qui imprimí totes aquestes obres:
Razón será que de alguna notícia de Juan Mey, distinguido tipógrafo que tanto honró
a mi patria con las hermosas ediciones que hizo, todas notables por su perfección,
y la mayor parte mui buscadas por su rareza; además, fue el progenitor de los no
menos célebres Felipe, Pedro Patricio y Aurelio, á quienes se deben las mejores
obras que se publicaron hasta cerca del año 1630. Pocos son los años que Juan pudo
ejercer su profesión, pues uno de los libros más antiguos que de él conozco son los
Fueros de 1545, y ya observo que en el cuaderno de los mismos de 1555 no se puso
su nombre como en el antes citado, sino que sólo dice estar impreso «en su casa», lo
que parece indicar que ya no vivía en este año; pero aun cuando así no fuere, no cabe
duda en que había fallecido cuando se dio a estampa la Crónica de Don Jaime en
1557, porque en su portada ya suena como impresa por la viuda. El establecimiento
56
Aquesta obra ha tingut moltes versions impreses després de l’edició prínceps feta per Jerònima
Galés el 1557. Vull reproduir ací unes paraules que apareixen al verso de la portada de la Crònica
del rei Jaume I, estampada, segons el seu peu d’impremta, per Marià Aguiló i Fuster a Barcelona
l’any 1873, on una altra vegada se n’atribueix sense dubte a Jerònima Galés l’edició: «Les notes al
capdavall de les planes mostren les principals variants que·s troben comparant l’important M. S.
que·ns serveix de text y que reproduhïm ab tot mirament y exactitut, ab l’edició única estampada
en València en casa de la viuda de Joan Mey», citat per José Ribelles Comín, Bibliografía de la lengua
valenciana..., op. cit., vol. 2, p. 310-311.
57

Cfr. Pere Salvà i Mallén, Catálogo de la Biblioteca de Salvà ..., op. cit., vol. I, p. 516.

58

Cfr. ibíd., vol. I, p. 573.
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de ésta lo regentaría su hijo Felipe, según se colige de que la Crónica de Muntaner de
1558, á pesar de figurar en el frontis a nombre de su madre, lleva la dedicatoria á los
jurados firmada por Felipe como impresor.59

A

l segle XX, els estudis relacionats amb el taller Mey donaran un salt qualitatiu.
Ja entrat el segle, Josep Sanchis Sivera parlarà dels Mey, però sense citar
Jerònima Galés, tot i que, com a bon coneixedor dels documents del Consell
Municipal de València, edita en les seues obres fonts que fan referència a la tasca
editorial d’aquella.60 Tanmateix, uns altres autors moderns, com és el cas de Philippe
Berger, la citen com «el ejemplo más indiscutible de la intervención de una mujer
en la elaboración concreta de libros»;61 o de Clive Griffin, que compararà Jerònima
Galés amb la impressora sevillana que estudia, dient:
[...] aunque muchas viudas llevaron –personalmente o sólo en nombre– la imprenta
que había pasado a ellas a la muerte de su marido, conozco sólo tres casos en los que
parece incontrovertible que una mujer haya trabajado personalmente en un taller
de imprenta. En la Valencia del siglo XVI, Jerónima Gales, viuda de Juan de Mey,
no sólo dirigió la imprenta de su difunto marido, sino que parece haber practicado
personalmente el arte tipográfico, mientras que en el siglo anterior, Teresa y Catalina,
hijas del impresor de Toledo y Montalbán, Juan de Lucena, ayudaron a su padre en
su taller. [...] Sin duda, muchas más, como Isabel de Basilea, elaboraron materiales
que se emplearon en los talleres de sus padres, hermanos o hijos. 62

Hi ha estudis sobre les lletreries dels Mey63 fets per Jaume Moll, i sobre els alfabets
grecs que van publicar, realitzat per José S. Lasso de la Vega,64 qui, en investigar
les impressions en llengua grega d’aquell obrador tipogràfic, analitza per primera
59

Cfr. ibíd., vol. I, p. 489-490.

En un llistat biobibliogràfic que fa dels impressors i llibreters dels segles XV al XVII, només
destaca Joan Mey, Felip Mey i Pere Patrici Mey, cfr. Josep Sanchis Sivera, «Bibliología valenciana
(siglos XV, XVI y XVII)», op. cit.

60

61

Cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, p. 67.

Cfr. Clive Griffin, «Brígida Maldonado “ynprimidora” sevillana, viuda de Juan Cromberger», en
Archivo Hispalense: Revista Histórica, Literaria y Artística, núm. 233, p. 83-120 (la citació està en la p.
87).
62

Vegeu Jaime Moll, «Las cursivas de Juan Mey, con algunas consideraciones previas sobre el
estudio de las letrerías», en El libro antiguo español: Actas del Primer Coloquio Internacional (Madrid, 18
al 20 de diciembre de 1986), p. 295-304.
63

Vegeu José S. Lasso de la Vega, «Notas sobre “Alfabetos griegos” en España», en Cuadernos de
Filología Clásica, núm. 14, p. 9-82.
64
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vegada, com a tret definitori del taller Mey, el seu caràcter familiar, o com diu ell
mateix: «la identidad familiar del taller impresor».
En els autors moderns no hi ha confusió, doncs, en l’atribució a Jerònima Galés,
no sols de la direcció del taller, sinó també de l’autoria de les edicions.
A partir de les fonts arxivístiques aportades per José Enrique Serrano Morales
i Philippe Berger s’han confeccionat quatre treballs recents, dos dels quals seran
catàlegs tipobibliogràfics que ens aproximaran al repertori de llibres impresos al
taller de la família Mey, base del catàleg que en aquesta tesi utilitzem. El primer fou
el de Margarita Bosch Cantallops,65 que és general a la impremta de la València del
XVI; el segon, específic de la família Mey, és realitzat per Pura Hernández Royo.66
Tots dos s’han de complementar, perquè tenen divergències. La investigadora Pura
Hernández, tot i ser la que més concretament s’ha aproximat a l’obra editorial
impresa de Jerònima Galés, només la descriu amb aquestes paraules:
Jerònima Galés, sin ser una «mujer de letras», poseía un bagaje cultural que la
colocaba muy por encima de la media de su sexo. Hemos de poner en relieve el gran
ímpetu de esta mujer que supo llevar adelante el taller, y aunque enviudó de sus dos
maridos, no abandonó su actividad, regentando la empresa con notables resultados:
su intervención en la dirección del taller era oficial puesto que muchos colofones la
muestran sólo a ella al frente de la empresa. Era consciente de su talento, y basándose
en el prestigio que merecía su arte, se encontraba capacitada para enjuiciar las obras
que salían de sus prensas, como podemos ver en los preliminares de algunas de
ellas [...].

I afegeix un fulls després:
Empieza a imprimir ella sola una vez fallecido su primer marido, Juan Mey. Después
sigue con Pedro de Huete, y a la muerte de éste comienza su segunda etapa en
solitario al frente del taller, aunque asociada en muchas impresiones con su hijo
Pedro Patricio. Esta dinámica mujer fue el eje de la imprenta familiar. 67

I, finalment, també fent servir la mateixa bibliografia i fonts documentals
65

Cfr. Margarita Bosch Cantallops, Contribución al estudio de la imprenta en Valencia en el siglo XVi.

Aquesta autora, en la seua tesi inèdita, realitzarà un treball d’investigació bibliogràfica dins el
projecte de tipobibliografia valenciana. L’estable trajectòria familiar del taller Mey és una aportació
essencial a la tipobibliografia peninsular, perquè són «el eje principal de la producción de libros
universitarios en la Valencia del siglo XVI», com indica en la introducció, cfr. Pura Hernández
Royo, La imprenta valenciana de la familia Mey-Huete en el siglo XVi: Producción y tipografía.
66

67

Cfr. íbid., p. 30 i 41, respectivament.
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serranianes i bergerianes, María del Mar Fernández-Vega redacta els dos articles
més moderns centrats en la figura de Jerònima Galés.68 Tots els autors segueixen els
detalls biogràfics assenyalats ja el 1898 en la Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia, de José Enrique Serrano Morales, que,
al meu entendre, va fer l’aportació més indispensable i acurada a l’obra i a la vida
de Jerònima Galés. No serà fins al treball de Francisco M. Gimeno Blay, en la seua
investigació relativa a la capacitat escriptòria de les dones en el cinc-cents valencià,69
que descobrim la mà autògrafa de Jerònima Galés entre la d’altres dones valencianes
del segle XVI. Francisco M. Gimeno Blay la presentà irrefutablement com a persona
alfabetitzada; va obrir, mitjançant aquesta recerca, altres vies d’estudi i va donar
a conéixer fonts arxivístiques inèdites: els albarans de l’Hospital General, que
m’han permés omplir les llacunes informatives que la bibliologia mantenia sobre la
semblança de Jerònima Galés.
Acabe citant un historiador valencià del segle XVII, Francisco Diago, que, per a
escriure els seus annals, advertí:
[...] todo lo he querido ver por mis ojos, porque fiarse de los agenos se tuvo siempre
por negocio peligroso. Según esto, segador he sido en este Reyno en materia de
historia, y campos enteros he segado a hoz llena, pareciéndome que fuera poco
coger espigas que otro huviera dexado.70

Si no qüestionem els llocs comuns sobre les figures de les dones que exerceixen
l’ofici d’imprimir llibres, almenys hauríem d’admetre que la informació sobre la
qual s’assenten és incompleta, insatisfactòria i, fins i tot, dubtosa. No s’ha d’acceptar
el que s’ignora. Què podríem saber d’una impressora, en concret de Jerònima Galés,
només a través de la bibliografia antiga? Si continuem amb el discurs anteriorment
exposat, el convertim, per rutina, en vertader.71
María del Mar Fernández-Vega, «Jerónima Galés. Una impresora valenciana del siglo XVI», op.
cit., o «A voice of her own: Jeronima de Gales, a sixteenth-century woman printer», op cit. Cal afegirhi les notes concretes de Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles..., op. cit., i l’article
de Pepa Marcotegui i Jasó [et al.], «Gerònima Galés: el coratge d’una dona renaixentista», en Saó,
any XV, núm. 133, p. 31-33; a més d’una singular unitat didàctica amb orientacions metodològiques
sobre la impremta, adreçada a alumnat i professorat i feta per la Direcció General de Centres i
Promoció Educativa de la Generalitat Valenciana, cfr. Pepa Marcotegui i Jasó [et al.], La impremta
valenciana.
68

69
Cfr. Francisco M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del
Quinientos», op. cit.
70

Cfr. Francisco Diago, Anales del reyno de Valencia..., op. cit., f. 2.

Tal com passa amb les anotacions sobre el taller tipogràfic Mey aportades, recentment, per la
historiadora María Marsá: «Jerónima Gales continuó la producción a partir de 1555, fecha de la
71
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La construcció de la biografia de Jerònima Galés s’ha d’aprehendre a partir de les
fonts arxivístiques en què s’ubica com a impressora, com a muller, com a vídua, com
a mare, amb el seu nom propi. En aquests documents descobrim la impressora que
rebé les subvencions adreçades al taller tipogràfic i que organitzà el manteniment
de la família signant àpoques i procuracions; també la mare que modificà diverses
vegades el testament i determinà el casament estratègic i el dot de les seues filles.
Els documents d’arxiu que reflecteixen l’activitat de la cap d’un taller d’impremta
matisen la idea rebuda de mans de la bibliografia antiga.
L’univers de la confecció d’un llibre pot ser una plataforma d’observació i
d’anàlisi de la cultura d’una determinada època. El món de la cultura valenciana
del segle XVI no es pot entendre només amb l’estudi del llibre imprés, sinó que cal
analitzar la informació aportada pels documents i llegir els textos impresos en un
període per a obtenir conclusions significatives. La figura i l’ofici de Jerònima Galés
són reconeguts unes vegades i oblidats unes altres. Conéixer-los amb profunditat és
el que pretén el present treball.

muerte de Juan Mey con impresiones de las ediciones catalanas de las Crónicas de Jaime Muntaner
[sic], y textos de filología. Más tarde, contrae nuevo matrimonio y su marido, Pedro Huete, se hará
cargo del taller, del que tal vez ya era responsable anteriormente», cfr. María Marsá, La imprenta en
los siglos de Oro (1520-1700), p. 163-164.
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II
El començament: la història de què es parla
II, 1. Vídua de Mey

J

osep Rodríguez, en el seu repertori biobibliogràfic titulat Biblioteca valentina,
comença el capítol dedicat a les «Señoras Escritoras» amb l’article relatiu a «Doña
Ángela Almenar y de Monfort»,72 escriptora i altruista noble valenciana coetània
de Jerònima Galés, amb qui la impressora mantingué una estreta relació. L’autor
mencionat la defineix amb aquestes paraules:
Viuda de D. Bartholomé Monfort, doctor en ambos derechos, abogado en los
Tribunales, de la ciudad, y Reyno de Valencia. Naturales, los dos, de dicha ciudad.
Esta Señora fue virtuosísima, y viéndose viuda; sin succesión, y con hazienda;
fundó en la Plaça de las Barcas, de nuestra ciudad, feligresía de la Parroquial de san
Andrés Apóstol, un colegio para estudiantes pobres, con título de la Assumción de
la Virgen; que más que con él, es conocido con el de Colegio de Na Monforta.

Les dones romangueren, en l’època moderna, legalment subjectes al marit, però
una vídua era lliure d’aquest control. Si era pobra, calia que acudira a la beneficència
o retornara a la casa paterna; tanmateix, si era més o menys rica o heretava algunes
propietats suficients per a subsistir, li era permés que les controlara en el seu propi
benefici i en el dels seus fills.73
El personatge d’una vídua, que era vista com una dona no sotmesa al control
de cap home, esdevingué carismàtic dins les representacions teatrals del Segle d’Or.
Lope de Vega li dedicà una comèdia: La viuda valenciana. Aquesta és una obra barroca
tradicional, on la intriga de capa i espasa es combina amb la successió d’embolics
i de confusions d’identitat. La protagonista és Leonarda, jove vídua de la ciutat de
València que es nega a un segon casament per guardar la memòria i el dol del seu
72
Cfr. Joseph Rodríguez, Biblioteca valentina..., op. cit., p. 37. La bibliografia sobre l’autora valenciana
és escassa i els autors es fan servir com a font de referència els uns als altres i repeteixen els mateixos
comentaris, tant Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia..., op. cit., p. 136, com Manuel Serrano
y Sanz, Apuntes para una biblioteca de escritoras..., op. cit., p. 26.

Vegeu Bárbara J. Todd, «The remarying widow: A stereotype reconsidered», en Women in English
Society, 1500-1800, p. 54-92.

73

44

EL COMENÇAMENT: LA HISTÒRIA DE QUÈ ES PARLA

difunt marit, però que, en realitat, no es torna a casar per gaudir de la independència
que el seu nou estat de viduïtat li aporta:
Quiero ser una mujer,
que, como es razón, acuda
al título de vïuda,
pues a nadie he menester.74

La comèdia acaba quan Leonarda elegeix un marit i s’hi casa per amor. També
Margarida de Navarra, atesa la seua gran experiència, escollí una dama vídua com
el primer personatge i el fil conductor dels relats del seu Heptamerón.75
Amb l’expressió «[...] viéndose viuda», com escrigué el bibliògraf Josep Rodríguez,
tant ell com altres treballs bibliòfils, que ja he analitzat, comencen a parlar de les
dones lletraferides o que exerceixen un treball intel·lectual quan enviduen. I sempre
abans de la descripció de la seua obra hi ha les informacions sobre la seua família i
el seu matrimoni (exceptuades les dones amb vocació religiosa). En aquest ordre de
coses, es comença a parlar de la vida de Jerònima Galés arran de la seua viduïtat.
I és indubtable que la impressora se situà al capdavant del taller tipogràfic Mey
després de la mort del seu primer marit, Joan Mey. Però si analitzem minuciosament
l’activitat que tenim documentada del treball realitzat al taller tipogràfic familiar, ja
hi podem observar la participació diligent i concreta de la impressora abans de la
defunció d’aquell.

E

l desenvolupament d’aquesta biografia té un espai i un temps concrets: la
València del segle XVI.76 València acabava de crear poc més d’un segle abans,
el seu Estudi General; de fet, les iniciatives dels jurats de la ciutat per reunir els
disgregats estudis en un centre universitari daten de l’any 149977, i les confirmacions
papal i reial arribaran el 1501 i el 1502, respectivament. Era València una ciutat
episcopal des de la conquesta, però serà seu arquebisbal molt posteriorment.
Cap i casal de l’antic Regne de València ja al segle XIII, ara, tres segles després,
74

Cfr. Lope de Vega, La viuda valenciana, p. 108.

75

Vegeu Margarida de Navarra, Heptamerón.

Com és el París del segle XVIII en l’obra de Robert Darnton, La gran matança de gats. I altres episodis
de la història cultural francesa.
76

77

Vegeu Constitucions fundacionals de la Universitat de València: 30 d’abril de 1499.
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l’aristocràcia envolta una cort virregnal que mira cap a la cort de la Casa d’Àustria,
i la preeminència intel·lectual de la ciutat gira al voltant d’una universitat incipient
i un centre religiós consolidat, és a dir, de l’Arquebisbat, representat en la figura del
patriarca Joan de Ribera.
A la València de la família Mey hi romanien els efectes d’una esplendor econòmica
i cultural que l’havien convertida en la ciutat principal de la Corona d’Aragó. La
mundanitat de l’aristocràcia vencedora de les Germanies hi convivia amb el batec
de la laboriositat de la menestralia vençuda.78 Progressivament es desatenia la
llengua catalana; el col·lapse de les lletres del flamíger segle anterior s’evidenciava
–en els impresos mateix dels Mey i de la resta de producció librària valenciana– en
la preeminència de les llengües llatina i castellana, i en l’escassedat de reedicions
d’autors de la literatura autòctona, substituïts per autors humanistes, clàssics
grecollatins i membres dels ordes religiosos contemporanis.79 València mudava el
caràcter mediterrani i renaixentista cap a un ascetisme cristià, d’arrel tridentina i
contrareformista, encarnat en l’acció de l’Arquebisbat.
La ciutat estava tancada per una muralla des del segle XIV. Quatre ponts i huit
portals la comunicaven amb el riu Túria i amb l’horta, estesa densament per les
aldees que rodejaven la ciutat. Els carrers –es queixava el viatger Antonio Ponz–,80
eren estrets i torts; les cases estaven construïdes amb pedra i morter, i tot plegat
78
Vegeu els articles de Manuel Sanchis Guarner, «Aspecte urbà de València al segle XVI», en VIII
Congreso de Historia de la Corona de Aragón: La Corona de Aragón en el siglo xVI, p. 97-110, i Ricardo
García Cárcel, «Notas sobre la población en la Valencia del siglo XVI», en Saitabi, núm. 25, p. 133147.
79
Sobre l’anàlisi de la impremta com a testimoni del canvi de signe de la cultura dominant,
consulteu l’article d’Antoni Ferrando i Vicent Josep Escartí, «Impremta i vida literària a la València
en el pas del segle XV al XVI», en Gutenberg-Jahrbuch, núm. 67, p. 100-113. Per a l’estudi de la
vida cultural en un període de múltiples crisis polítiques i religioses com són els segles XV i XVI
valencians, i de com va incidir l’invent i l’aparició de la impremta en aquella societat, cal consultar
el recull d’estudis d’Eulàlia Duran, Estudis sobre la cultura catalana al Renaixement; per a la reflexió
historiogràfica, combinada amb una abundosa anotació crítica, destaque el treball de Rafael
Alemany Ferrer, «El context literari i intel·lectual de la Corona d’Aragó en l’època de sant Vicent
Ferrer», en Paradigmes de la història. I. Actes del Congrés Sant Vicent Ferrer i el seu Temps, p. 47-69; a més
dels clàssics treballs de Sebastián García Martínez, El Patriarca Ribera y la extirpación del erasmismo
valenciano, i «El erasmismo en la Corona de Aragón en el siglo XVI», en Erasmus in Hispania, Vives
in Belgio (Acta Colloquii Brugensis, 23-26 /Ix/ 1985), p. 215-290; i de les revisions actuals fetes per
Francisco Pons Fuster, Erasmistas, mecenas y humanistas en la cultura valenciana de la primera mitad del
siglo xVI, i per Luis Gil Fernández, Formas y tendencias del humanismo valenciano quinientista.
80
Vegeu Antonio Ponz, Viage de España, en que se da noticia de las cosas más apreciables y dignas de
saberse que hay en ella, p. 16.
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estava rematat per la torre campanar de la catedral.81 Sense un pla d’edificació
ordenat, conservava el traçat de ciutat medieval:
El ámbito de la ciudad no es desigual, ni desproporcionado, sino puesto en una
conveniente medianía, en que se comprehenden de onze a doze mil casas, que se
mantienen en paz y guerra con facilidad. En ellas bive un numerosíssimo pueblo,
que passan de cien mil los de confessión, y los expeditos para guerra de quarenta y
seys mil, siendo los tres mil de a cavallo. Generalmente la bulla de la gente es tanta,
que a malas penas puede un hombre vadearse por las calles sin darse encuentros y
topetones los unos con los otros, aun en lo más desviado de la ciudad: por no haver
en ella barrio despoblado ni solitario.82

La ciutat estava plena de dones i homes ocupats en els seus respectius oficis.
A prop de la catedral i de l’Estudi General, enmig de la bullícia de la ciutat i de
l’entramat de carrerons, hi trobem establert el taller tipogràfic familiar dels Mey.
En el registre de la Tacha Real83 corresponent a les Corts del 1542 consta que un tal
Joan Mey, estampador, vivia –i probablement hi devia tenir el taller d’impressió–
al carrer de la Freneria, a la parròquia de Santa Caterina. Tanmateix, el cens que
van manar fer en les Corts del 1547 indica que vivia a la parròquia de Sant Tomàs,
«tornant en lo carrer de la Mar». I pel testament de Joan Mey sabem que a la data
de la seua mort, el 1555, continuaven vivint «en lo carrer de la Mar, parròquia de
Sent Thomàs». Nogensmenys, abans de finalitzar l’any 1556, Jerònima Galés signà
un contracte d’arrendament d’un local situat junt a l’Estudi General, a la parròquia
de Sant Andreu. Deu anys després, però, el primer testament elaborat per Jerònima
Galés (1566) indica que vivia aleshores a la «parròchia del gloriós Sent Pere», on
romandrà fins a la mort, atés que en l’acta de publicació afegida al peu del seu darrer
testament ens assenyala que morí Jerònima Galés a «Sent Pere, en lo cantó de la
placeta de la Herba», on, si s’ha de jutjar pels peus d’impremta de les portades dels
llibres, havia continuat el taller tipogràfic: «Valentiae, Apud Petrum Patricium Mey
in platea Herbaria. Anno 1587.»84 El taller és, per tant, itinerant dins la ciutat mateix.
El trasllat dels tallers de ciutat en ciutat era ús comú durant els primers anys de la
81

Vegeu Teodor Llorente, España. Sus monumentos y artes. Su naturaleza e historia, p. 453-463.

Cfr. Gaspar Escolano, Década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y reyno de Valencia.
Primera parte.
82

83
Sobre la fiscalitat reial i els censos fiscals a la Corona d’Aragó, consulteu la introducció de Rafael
Valldecabres Rodrigo en l’edició d’El cens de 1510. Relació dels focs valencians ordenada per les corts de
Montsó, p. 7-19.

El primer llibre imprés amb la inclusió de la localització del taller fou l’any 1563; a partir
d’aleshores, si se cita l’adreça del taller sempre serà «in platea Herbaria» o «a la plaça de la Yerva».

84

47

ESTUDI

impremta. Ja ben entrat el segle XVI, el recorregut se circumscrivia als límits de la
ciutat on estava fixat l’obrador.85
El taller dels Mey era un més en l’erupció d’aquest tipus de negoci, per no parlar
de la resta d’obradors de diverses arts mecàniques, que portes endins la muralla
caracteritzaven la València menestral del segle XVI i se sumaven a la laboriositat
dels antics oficis medievals. Els oficis –teixidors, flequers, tintorers, corderers,
carnissers...– estaven molt agremiats i corporativitzats, i fins i tot s’organitzaven al
voltant d’una zona determinada de la ciutat, d’un carrer. No és el cas dels impressors.
Sabem que a les ciutats europees s’hi estén la premsa de tipus mòbils com una taca
d’oli i que al darrere hi van els oficials que s’encarreguen de l’elaboració material del
llibre. Brollen pertot arreu, i a les ciutats on s’estableix un taller, de forma immediata
s’hi expandeix l’ofici.
A València, la ciutat que havia donat asil al primer taller tipogràfic, el de l’alemany
Lambert Palmart,86 la llavor plantada pels tipògrafs estrangers hi germinarà de
pressa, atés que el territori peninsular era una terra fèrtil receptiva al nou invent.87
85
«L’imprimerie est un phénomène urbain, aussi est-il tentant de superposer une carte des grands
centres d’imprimer avec une carte de la population urbaine. Il en ressort nettement qu’il n’y a pas
d’adéquation entre la taille des villes et l’importance des entreprises typographiques.» La geografia
de l’edició és estudiada per Jean-François Gilmont, «Les centres de la production imprimée aux
XVe et XVIe siècles», en Produzione e commercio della carta e del libro, secc. xIII-xVIII, p. 343-364
(la citació està en la p. 358). Tanmateix, hi ha exemples d’impressió en centres religiosos, com el
monestir de la Murta o el de Montserrat; també en nuclis urbans petits, com Híjar, Oriola o Cervera.
La reconstrucció dels itineraris dels tallers d’impressió entre les ciutats, per exemple Gumiel o
Rosenbach entre València i Barcelona, o els Mey, entre València, Múrcia, Oriola, Alcalá de Henares
i, de nou, València, és plausible. La reconstrucció de la mobilitat dels tallers d’impremta dins les
ciutats és, però, més dificultosa. Si ens fixem en els peus d’impremta, la majoria de publicacions
només assenyalen lacònicament «Impresso en la muy noble ciudad de Valencia por...» o «En la
insigne ciudad de Valencia en casa de...»; per tant, no s’identifica el carrer o la parròquia on està
establerta la impremta. Hi ha impremtes, com la Compañía de los Libreros, que anunciaven en
el peu d’impremta que el taller romania al carrer dels Cavallers, o els peus ens indiquen que el
taller de Francisco Díaz Romano es trasllada del molí de la Rovella per situar-se a prop de l’Estudi
General. Els peus i els censos de la Tacha Real elaborats només els anys corresponents a la celebració
de corts, informen que els grans tallers de l’època es traslladen, durant la seua vida activa, almenys
dos cops fins que resten ubicats i fixats en una direcció que anoten i anuncien en les portades
perquè se’ls identifique clarament. Un cas especial fou el del la impremta junt al molí de la Rovella,
que, durant quasi dos segles, romangué al mateix lloc, raó per la qual es poden especificar els noms
i els anys en què cada impressor ocupava el taller, des de Joan Jofré, el 1520, fins a la vídua de Juan
González, el 1764, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las
imprentas que han existido en Valencia, op. cit., p. 513-514.

El primer llibre editat en València és Obres en lahors a la Verge Maria, per al qual hi han un gran
nombre de referències bibliogràfiques.

86

87

Tal com ho demostren les paraules que l’any 1487 s’estamparen a Burgos, en el pròleg de
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Els tallers d’impremta fan arrels a la ciutat immediatament i s’escampen pels
carrers que rodejaven la Seu i l’Estudi General. En molts pocs anys, València es pobla
dels obradors d’impressió de llibres i de botigues de llibreters.
La impremta transformà la lectura i l’escriptura:88 l’imprés amplià els usos de la
lectura privada i de l’escriptura pública, i la impremta s’utilitzà per a entreteniment,
per a lliçons docents, per a l’administració, per a la predicació... Això explica l’èxit i
la immediata difusió de l’art mecànic de la impressió de llibres.89
Com devia ser el taller dels Mey que es va instal·lar, poc més o menys, cap a als
anys quaranta del segle XVI en aquesta ciutat de València que acabem de perfilar?
Apropem-nos més al plànol. Estem al centre de la ciutat, en l’eix de poder civil i
eclesiàstic, entre les parròquies de Santa Caterina, Sant Esteve i Sant Pere, i sempre
a poca distància de la universitat. Pujant des de la porta de la Mar cap a la catedral,
l’edició de la Crónica abreviada, de Diego de Valera, imprés en foli per Frederic de Basilea: «Agora
de nuevo, sereníssima prinçesa de singular ingenio adornada y toda doctrina alumbrada y claro
entendimiento manual, así como en socorro puestos ocurrren con tan maravillosa arte de escrivir
tornamos en las hedades aureas rrestituyéndonos por multiplicados códiçes en conosçimiento de
lo pasado, presente y futuro tanto quanto ingenio humano conseguir puede, por naçión alemanos
muy espertos y continuo inventores en esta arte de imprimir que, sin error, divina dezirse puede.»
Citat per Gregori Maians en una carta adreçada a Gerard Meerman el 22 d’abril de 1758, relativa
al catàleg d’incunables espanyols que havia compilat i que li presentava ordenats per ciutats, he
utilitzat l’edició d’Antonio Mestre Sanchis, Los ilustrados, el origen de la imprenta y el catálogo de
incunables españoles, p. 157.
88
Es poden consultar treballs com el clàssic article de M. Dolores Gómez Molleda, «La cultura
femenina en la época de Isabel la Católica», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, t. LXI, p. 137195; o recerques generals més actuals com la d’Elisa Varela Rodríguez, «Aprender a leer, aprender
a esribir: Lectoescritura femenina (siglos XIII-XV)», en Mujer y cultura escrita. Del mito al siglo xxI,
p. 59-74. A banda de treballs quantitatius basats en l’anàlisi de testaments o d’inventaris post
mortem, com els d’Anastasio Rojo Vega, «Un sondeo acerca de la capacidad de lectura y escritura en
Valladolid, 1550-1575», en Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, núm. 3, p. 37; o Vicent Gil,
«El libro en la sociedad rural valenciana del siglo XVI: Castelló de la Plana (1526-1598)», en Jerónimo
Zurita. Su época y su escuela, p. 309-320. Per al cas valencià, vegeu M. Luz Mandingorra Llavata, «El
libro y la lectura en Valencia (1300-1410). Notas para su estudio», en Anuario de Estudios Medievales,
núm. 21, p. 549-569, i M. Rosario Ferrer Gimeno, «Mujeres y libros en Valencia (1416-1474)», en
Estudis Castellonencs, núm. 6, p. 515-524.
89
Sense voler ser exhaustiva, anote els treballs clàssics de Lucien Febvre i Henry-Jean Martin,
La nascita del libro, edició escollida pel pròleg d’Armando Petrucci; de l’autora nord-americana
Elizabeth Eisenstein, La revolución de la imprenta en la Edad Moderna europea, i de la mateixa autora,
The Printing press as an agent of change. La visió revolucionària d’Elizabeth Eisenstein és contestada
en un capítol que Natalie Zemon Davis dedica a la impremta en la seua obra sobre societat i cultura
en la França de l’època moderna. Per a l’autora, les formes de la influència de la impremta en les
classes populars d’Europa són diverses i complexes, perquè la novetat que significà la impremta
facilità al poble una nova opció cultural, per una banda, però també fou un nou mitjà de control
d’aquest, cfr. Natalie Zemon Davis, Sociedad y cultura en la Francia moderna.
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passem per la plaça de l’Herba. No sabem si des de cent metres abans ja s’escoltaven
els sons més o menys inharmoniosos dels aparells i de les màquines en funcionament.
El taller d’impremta és el successor dels antics stationarii, però, mentre que la ploma
sobre el paper o el pergamí no produïa quasi soroll, l’enuig de veus i les presses
dels obrers del llibre devia omplir l’aire de les proximitats. Probablement, el taller
d’impremta dels Mey, com tot negoci que vol vendre qualsevol mercaderia, devia
estar anunciat amb una indicativa inscripció per a coneixença de tothom. «Aquí se
imprimen libros»90 fou l’escrit exposat al carrer, amb lletres molt grans, que va llegir
Alonso Quijano quan, junt a Sancho Panza i dos criats d’Antonio Moreno, passejava
per Barcelona. Podríem establir un paral·lelisme entre els detalls descriptius d’aquell
taller i el dels Mey sense por de caure en un anacronisme, perquè el relat quixotesc
és pràcticament coetani del taller valencià dels Mey:91
Entró dentro con todo su acompañamiento, y vio tirar en una parte, corregir en otra,
componer en ésta, enmendar en aquélla, y finalmente, toda aquella máquina que en
las emprentas grandes se muestra.92

Aquestes persones que componien –caixistes–, que corregien –correctors–, que
treien les reproduccions de la premsa –tiradors–, i, fins i tot, les que relligaven els
plecs o les que els deixaven assecar, totes hi tenien el seu lloc. Era, doncs, un treball
d’oficials i mestres, junt a aprenents. No era només el treball d’un artesà: era una
producció en cadena, com es diria hui en dia. A major nombre d’aparells –premsa,
matrius i tipus mòbils–, major multiplicació de les reproduccions.
El taller tipogràfic de la família Mey estava a la part antiga de la ciutat, construït
amb pedra, fusta i rajola, com era costum en l’època. Devia tenir, almenys, dues
plantes i donar al carrer on instal·là, després del permís obtingut dels jurats de
València, una botiga per a despatxar llibres. L’espai interior de l’obrador tipogràficcasa dels Mey devia estar dividit amb cortines i parets. Només el coneixem molt
parcialment i amb parquedat arran de la mort de Pedro de Huete, perquè es féu un

90

Cfr. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, p. 1247.

Mai millor dit, quan els Mey són els editors a València de la segona part del Quixot, el 1605.
Sobre les edicions valencianes d’obres de Cervantes, vegeu Abelardo Palanca Pons, Ensayo de una
bibliografía valenciana de Cervantes, sobretot les edicions de Pere Patrici i Felip Mey, p. 3-6.
91

92

Cfr. Miguel de Cervantes Saavedra, Don Quijote de la Mancha, op. cit., p. 1247-1248.
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inventari93 de la casa i del taller de la plaça de l’Herba el dia 12 d’octubre de 1580:94
Com la confectió del inventari et caetera.
[en blanc]
Per ço, yo, Hierònima Galés y de Huete, vídua y hereua del magnífich Pedro de
Huete, primo (?) consta:
[en blanc]
Primo una casa situada y possada en la present ciutat de València, en la parròchia
de Sant Pere, en la plaça dita de la Herba. Afronta, de una part, ab forrn [sic] de
[en blanc] y de Vives, muller del discret Bernat Vives, notari, y de l’altra part, ab
saboneria del magnífich Benedeto Olgiat, ciutadà, en la qual lo dit defunt morí e
passà de la present vida en l’altra, y en la qual foren atrobats los béns mobles de la
dita herència següents:
Primo en la bodega que està en la entrada de dita casa foren atro[bades les coses]
següents:
Primo sis bótes de a quinse cànters cada una, poch més o menys, buydes.
Item sis jerres chiches per a tenir vinagre, oli y farina, dos de les quals estan trencades.
Item dos jerres per a tenir aygua del riu.
Item un morter de pedra de Mallarco [sic] per a destrear aygua.
Item, pujant per la escala, en el estudi, fonch atrobada la roba següent:
Primo dos caixes de pi usades, ab son pany y clau, buydes.
Item dos llits de pi ab quatre posts y dos petjes usats, ab dos matalafs cascú de llana
sardesca molt usats, ab una flaçada en cada hu, y un parell de llansols.

Només conec tres inventaris d’impremtes que aporten dades relatives a la capacitat tècnica
de la impremta al segle XVI. El primer fou la venda de mobles i material d’impremta de Joan
Rosenbach als estampers Joan Luxner, Vendelin Rosenheyner i Pere de la Pedra a principis del
1494, editat per Agustí Duran i Sanpere, «Contribució a la història de la impremta a Barcelona»,
en Butlletí de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, núm. 17, p. 132-133. Els altres dos són un poc
més tardans: l’un, del 1505, i es confeccionà per part d’Amorós per a l’adquisició, durant huit anys,
dels instruments d’estampar d’un altre impressor, Pere Bernat; l’altre és l’inventari confeccionat a
instància dels marmessors de l’impressor i llibreter Pere Posa, entre el 5 i el 9 de juny de 1506, cfr.
Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona..., op. cit.,
documents 234 i 239. Els béns mobles que conformen el material tipogràfic del taller de Joan Jofré
el 1542 és descrit en l’inventari que el 13 de setembre de 1542 realitzà per vendre’l a Joan Navarro,
també impressor, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., p. 506510. L’autor aporta, també, notícies de material tipogràfic de Pere Trinxer el 1495, de Diego Gumiel
el 1517 o de Francisco Díaz Romano el 1535. Vegeu ibíd., p. 495-505. També hi ha referències més o
menys detallades dels utensilis del taller d’impremta en documents com el contracte de Jorge Coci,
impressor de Saragossa, que ven els seus aparells al llibreter Bartolomé de Nájera i a l’impressor
Pablo Hurus, el 1537; en un memorial sobre la impremta de Juan Millán, arrendada el 1581; en
el traspàs de la impremta de Domingo de Portonaris al comerciant genovés Daniel Espinola, el
1582, o en la relació de les eines transportades a Lleida per l’impressor Lorenzo de Robles per a
l’establiment d’un taller encapçalat per Antonio de Robles, germà seu, en aquella ciutat, el 1593,
cfr. Manuel José Pedraza Gracia, El libro español del Renacimiento. La «vida» del libro en las fuentes
documentales contemporáneas, p. 183-191.
93

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1580), IV1/57, s. f. Doc. 7 (1580).
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Item huns guadamanils de or molt usats.
Item una cadira de cuyro de mitja volta molt usada.
Item en lo altre estudi, que està pasat la najeta, oposat en lo planell de la escala, que
munta a la sala, fonch atrobat lo següent:
Primo cinch-cents Terensis sense lliguar [sic].
Item cinch-centes Llibrices o Arts de Antoni.
Item cinch-cents Col·loquis de Vives.
Item tre-cents libres de la Vida del gloriós sent Vicent Ferrer.
Item una taula de noguera ab son peu, rodona, mijansera y molt usada.
E, com fos ora tarda e no·s pogués més continuar, porrogà lo present inventari.95
Testes Pau Vaziero, scrivent, y Joan de Arces, impresor.

No es poden extraure moltes conclusions de la descripció dels espais de la casa
Mey, perquè les dades que en conservem responen a l’austeritat d’un inventari
notarial.96 Tanmateix, produeix la impressió que devia ser una casa sòbria.
Jerònima Galés mantingué sempre el taller de la família Mey a València; mai
el traslladà, a diferència del que havia fet el seu marit, Joan Mey. La impressora,
després de dos matrimonis i sis fills, i d’unes dues-centes seixanta obres impreses,
morí, ja major, a l’octubre de 1587.

N

o podem establir amb exactitud pràcticament cap dada sobre els orígens, la
condició i la formació de Jerònima Galés.97 Tampoc coneixem res dels seus
pares i gairebé res dels primers anys de la seua vida. Seria un error pensar que és una
dona excepcional i única. Si haguérem de definir-la per la seua representativitat dins
el col·lectiu de dones burgeses de la València del segle XVI, la qualificaríem com una
figura insòlita. Com a impressora destaca en el seu ofici, on entraria dins la categoria
No sols es va fer de nit als amanuenses i al notari, sinó que també a nosaltres, ja que el rebedor
on es registrà està en molt mal estat i no he pogut localitzar, en els fulls que es podien llegir, la resta
de l’inventari.
95

96
Per a conéixer els tallers d’impressió de l’època i el treball que s’hi gestava, remet a la visita
que realitzà Julián Martín Abad per les impremtes castellanes dels anys 1572 i 1573, transcrita en
l’article (i en la bibliografia citada per aquest) «Los talleres de imprenta españoles en la época de
Cervantes», en Don Quijote en el campus. Tesoros complutenses. Biblioteca Histórica Marqués de Valdecilla.

Tanmateix, les trajectòries dels impressors també són conegudes amb notícies molt precàries. No
coneixem en molts casos dades concretes de molts impressors, ni tampoc del seu origen social o
de la seua formació intel·lectual; tan sols aconseguim dibuixar-ne l’itinerari professional, i en pocs
casos, cfr. Clive Griffin, «La carrera del impresor en la Edad Moderna: Pierre Regnier, peripecias de
un impresor en la Barcelona del siglo XVI», en La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del
escrito y de la lectura en Europa y América, tom I, p. 383.
97
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d’artesana capacitada, aconseguida tant per una certa especificitat personal, en
l’exercici de l’edició de llibres, com pel reconeixement mateix que els coetanis van
dedicar al seu bon treball. Per tot açò, és un exemple de dona urbana i preparada per
al seu ofici, la impremta, que viu el període convencionalment denominat «primer
renaixement» en una ciutat mediterrània com València.
En realitat, qui fou Jerònima Galés? Dona reconeguda en el seu temps, les
obres d’erudició bibliogràfica posteriors ens en proporcionen, ja ho hem comentat,
referències esquives. Només romanen, per a il·luminar el personatge, els llibres que
imprimí i els documents que la ressenyen. Amb les cauteles necessàries, i a la llum
de la documentació existent, pretenc contestar, almenys, una pregunta al llarg dels
propers folis: com una dona participà en el taller tipogràfic familiar i prengué part,
com a regent d’aquell negoci, en la vida pública i cultural de la València del cinccents? La forma de contestar a la pregunta és tornar al laboratori de la història, és a
dir, a l’arxiu: «Poniéndolo todo en duda, como si nadie hubiera dicho nada jamás,
empecé a examinar las cosas mismas, que es el verdadero modo de saber.»98
La pertinença a la classe menestral de la capital del regne la fa susceptible de ser
més reconeguda en la documentació que unes altres dones. Jerònima Galés acudí
amb freqüència al notari per nomenar procuradors dels seus béns, per emprendre
accions legals, per satisfer deutes, per concretar un contracte d’edició, per dotar
familiars o per testar. És una circumstància afortunada que els Mey mantingueren
un lligam estret amb la família de notaris aragonesos Vaziero,99 els quals, a diferència
de tants altres casos, ens han llegat la majoria dels seus llibres registre (tan sols n’hem
de lamentar l’estat de conservació). Moltes d’aquelles notícies són complementades
per les dades que recullen els registres de les autoritats civils i eclesiàstiques, que tan
grans beneficis monetaris van proporcionar als Mey.
La vida de Jerònima Galés –com la de moltes altres dones– només pot ser
98
Amb aquestes paraules pretenia descriure el pensador renaixentista Francisco Sánchez, al
lector de la seua obra Quid nihil scitur, els fonaments i principis metodològics de la seua anàlisi
del coneixement científic, que, com les obres de Bacon, Descartes o Galileu, inicien un nou model
de racionalitat que desarticularà els conceptes filosòfics d’ordre antic i medieval, vegeu Francisco
Sánchez, Que nada se sabe, p. 49.
99
Família establerta al carrer dels Cavallers (si tenim en compte el domicili on morí Jaume Martí
Vaziero, el 1613), al centre de València i ben a prop dels domicilis coneguts de la família Mey. Vegeu
Pere Joan Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València. Dietario de mosén Juan Porcar, capellán
de San Martín (1589-1629), p. 162. Hi ha una antologia d’alguns textos del dietari en Pere Joan
Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València: Dietari, 1589-1628.
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reconstruïda, fins a cert punt, mitjançant la seua trajectòria familiar, sobretot dels
membres més propers amb els quals es relacionà: els seus marits (de la mare i
del pare no en tenim notícies). Amb la peculiaritat que, en el cas de la impressora
Jerònima Galés, la figura femenina és la que ha assolit per ella mateixa un paper
protagonista en la història de la seua vida i en la dels seus fills, atés que determinà
les estratègies familiars dels casaments de les filles i ajudà els seus fills a establir-se
com a impressors. És gràcies a les empremtes i petjades que totes aquestes activitats
han deixat en la documentació, que Jerònima Galés esdevé visible.

A

Joan Mey, alguns autors el situen a València el 1536.100 Però la notícia més
antiga que es troba en els arxius valencians referent al seu taller d’impremta
és l’assentament «Joan May [sic], estampador» en el registre de la Tacha Real
corresponent a les Corts del 1542. El primer llibre imprés data del 1543, i el seu
aveïnament és del 1550.
A causa de la manca de documentació, és impossible fixar amb exactitud la data
del matrimoni o situar la presència de Jerònima Galés a València amb tanta precisió
com en el cas de Joan Mey. Tampoc es pot establir on es van casar, però sembla
probable que Joan Mey es casà amb Jerònima Galés cap al 1540 (si considerem que
el seu primer imprés és del 1543 i que el primogènit i hereu, Felip Mey, ja va escriure
un pròleg a la Crònica de Ramon Muntaner el 1558).
Com que de la infantesa i de la joventut de Jerònima Galés no en sabem res,101
ignorem si la seua arribada a València es produí amb el marit, Joan Mey, o si era
natural d’aquest regne. En tot cas, les seues circumstàncies familiars propiciaren,
sens dubte, que acabara casada amb un impressor, vivint a València i treballant
en una impremta. Per contra, sí que tenim abundants testimonis de la seua edat
més madura, ja casada amb Joan Mey i ocupant-se quotidianament de tasques en
la impremta familiar. La seua activitat s’incrementà quan enviduà. Per la longeva
regència de Jerònima Galés al capdavant del taller familiar Mey –del 1556 al 1587–,

Vicent Ximeno i Just Pastor Fuster situen Joan Mey com a impressor el 1536, cfr. Vicent Ximeno,
Escritores del reyno de Valencia..., op. cit., p. 102-103, i Just Pastor Fuster, Biblioteca valenciana..., op. cit.,
p. 105. Tanmateix, José Enrique Serrano Morales ubica l’impressor a València el 1535, i dóna com a
data del primer imprés l’any 1538, Primera part de la història de València que tracta de les Antiquitats de
Spanya y fundació de València, de Pere Antoni Beuter, cfr. ibíd., p. 285-286.
100

101

Vegeu Carolyn G. Heilbrun, Escribir la vida de una mujer.
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s’endevina que devia ser jove –o fins i tot molt jove– quan es casà per primera
vegada, i que encara devia ser relativament jove quan morí el seu marit, moment en
què, potser, estava embarassada del seu darrer fill, Pere Patrici Mey.
A la mort de Joan Mey, Jerònima Galés va haver de fer front a circumstàncies
adverses. Fou una dona que hagué de mostrar un caràcter lúcid i carismàtic, amb
la preparació professional i cultural necessàries per tal de tenir cura del patrimoni
familiar, dels cinc fills pubills –quatre xiques i un xic– i d’un nadó, i d’atendre
l’administració d’un taller d’impremta. Aquest obrador tragué al mercat, l’any
següent de morir Joan Mey, una nova compilació dels Furs i esplèndides edicions de
les dues grans cròniques: la de Jaume I i la de Ramon Muntaner.
La seua formació, com no és difícil d’endevinar, degué desenvolupar-se, amb
una certa cura, dins l’àmbit familiar.102 Era molt habitual entre els humanistes de
l’època instruir les filles, amb preceptors o preceptores, en una educació més o
menys lletrada, però sempre cenyida al que se’ls acostumava a donar en el seu cercle
social.103 Probablement, aquesta preparació i capacitació fou un dels factors que va
atraure Joan Mey quan l’escollí per casar-s’hi (i també és possible que un bon dot).
El que sí que es pot afirmar és que la seua formació incloïa la llengua catalana i
la castellana, atés que els autògrafs els escrivia en ambdues llengües. En castellà
escrigué un poema i diversos preliminars a les obres que s’estamparen al seu taller,
com després veurem. I el que també podem assegurar en la seua biografia és que
després d’heretar el taller Mey, mai deixà de regentar-lo i utilitzà per a la tramitació
oficial el seu nom, «Jerònima Galés», seguit de «y de Mey», i posteriorment «y de
Huete»;104 els cognoms dels marits sempre darrere el seu nom propi.
Philippe Berger diu que Jerònima Galés «estuvo sumergida constantemente en un medio que
tuvo forzosamente que influir en ella y atraerla», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del
Renacimiento..., op. cit., p. 68. Sobre la formació i preparació de les dones, hi ha dos exemples en les
semblances estudiades per Anna Gironella i Delgà i Elisa Varela Rodríguez, «Entre madres e hijas:
Beatriu Ros y Àngela Benet Tolsà de Ripoll», en Vidas de mujeres del Renacimiento, p. 131-162, i en el
capítol relatiu a l’educació i la formació de Caterina Llull i Sabatida en Gemma Teresa Colesanti,
Una mujer de negocios catalana en la Sicilia del siglo xV: Caterina Llull i Sabatida: Estudio y edición de su
libro maestro, 1472-1479.
102

103

Vegeu Julia Varela, Modos de educación en la España de la Contrarreforma.

Philippe Berger afirma sobre la intervenció en la direcció del taller per part de Jerònima Galés,
que «era oficial, puesto que muchos colofones la muestran, y sólo a ella, regentando la imprenta de
su difunto esposo», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., p. 68.
En un altre treball afirmava que «Jerónima Galés no sólo le ayudó, sino que en sus primeros años de
viudez regentó y siguió cobrando las subvenciones del Consell», cfr. Philippe Berger, «Humanismo
e imprenta en la Valencia de finales del siglo XV y principios del XVI», en 1490. En el umbral de
104
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Al si del col·lectiu femení que participa en l’escriptura en aquella època hi havia
les autores que havien llegit unes altres dones que, en el seu temps, havien participat
en la denominada qüestió de les dones.105 Eren filles, mullers o familiars d’humanistes,106
les quals, instruïdes en l’esfera familiar, s’adonaren –i d’ací la seua consciència i
actitud modernes– que en l’ideal d’humanitas no s’hi incloïa les dones.107 Pel que fa a
l’aspecte formal de la capacitat jurídica i laboral, la situació de la dona al segle XVI es
mantingué, sobre el paper, en els mateixos termes dels segles anteriors: la postulació
dels intel·lectuals era que la dedicació a la vida familiar devia ser absoluta, i la
postura majoritària dels autors pretenia una restricció dràstica de les seues accions.
Però els nous corrents filosòfics sobre la natura humana, d’arrel clàssica, avançaven,
i la transcendència del debat de la querelle des femmes es mantenia.108 La defensa de les
dones suposava, en boca del personatge de Lisis de les narracions de María de Zayas,
la modernidad. El Mediterráneo europeo y las ciudades en el tránsito de los siglos xV-xVI, p. 543-551
(la citació està en la p. 550). Uns altres autors han arribat a afirmar que Jerònima Galés fou «sens
dubte, la primera empresària de València», cfr. Manuel Bas Carbonell, «Història de la impremta
valenciana», en Saó, núm. 7, p. 41.
105
Vegeu les obres de María-Milagros Rivera Garretas, Nombrar el mundo en femenino..., op. cit., i
La diferencia sexual en la historia, op. cit., junt a unes altres autores com Margarete Zimmermann,
«Querelle des femmes, querelles du livre», en Des femmes & des livres. France et Espagne, xIV-xVII
siècles, p. 79-94; o també, Isabel Morant Deusa, «Hombres y mujeres en el discurso de los moralistas.
Funciones y relaciones», en Historia de los mujeres en España y América Latina. II. El mundo moderno,
p. 27-61.
106
Sobre les puellae doctae es pot consultar el treball de María-Milagros Rivera Garretas, «Las
prosistas del humanismo y del Renacimiento (1400-1550)», en Breve historia feminista de la literatura
española (en lengua castellana). IV. La literatura escrita por mujer (De la Edad Media al siglo xVIII), p. 83129, i, de la mateixa autora, el capítol «Por mi alma os digo. De la Edad Media a la Ilustración», en
La vida escrita por las mujeres, p. 25-121; cal llegir també, en Dominique de Courcelles, «Recherches
sur les livres et les femmes en Catalogne aux XVe et XVIe siècles. Figures de lectrices», en Des
femmes & des livres. France et Espagne, xIV-xVII siècles, p. 95-114, i Françoise Vigier, «Public féminin
et production littéraire en Espagne: du milieu du XVe siècle au début du XVIe: Traités de défense
des femmes et roman sentimental», en Images de la femme en Espagne au xVIe et xVIIe siècles. Des
traditions aux renouvellements et à l’émergence d’images nouvelles, p. 103-115.

La pregunta ha sigut analitzada per Joan Kelly, «¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?», en
Historia y género: Las mujeres en la Europa moderna y contemporánea, p. 93-126; també per Ottavia
Niccoli en la introducció del llibre miscel·lani La mujer del Renacimiento, i per María-Milagros Rivera
Garretas, La diferencia sexual en la historia, op. cit., p. 129-149.
107

108
S’observa en els col·loquis com el de l’Assemblea de les dones, d’Erasme. He consultat l’edició de
Julio Puyol, «Los Coloquios de Erasmo», en Boletín de la Academia de la Historia, CVIII, p. 373-550;
també és palés en els testimonis de dones, com els que aporta Nieves Baranda Leturio, recopilats
en un volum titulat Cortejo a lo prohibido. Lectoras y escritoras en la España moderna, o en el treball de
Reyes Coll Tellechea, Contra las normas. Las pícaras españolas (1605-1632). A més, es pot veure en les
projeccions sobre els personatges femenins –sobretot de Marcela en el Quixot– que fan les autores
Ruth el Saffar i Iris M. Zavala en l’article «Elogio de lo que queda por decir: Reflexiones sobre las
mujeres y su carencia en Don Quijote», en Breve historia feminista de la literatura española (en lengua
castellana). II. La mujer en la literatura española, p. 285-326.
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vindicar la fama «tan postrada y abatida» de les dones.109 La por de molts autors del
Renaixement que es produïra un canvi en l’actitud de les dones, provocà que la
llibertat femenina es reduïra a límits més estrets encara. Algunes dones continuaren
caminant a la recerca de la seua identitat; la seua història, que és la història de les
dones al llarg dels segles XVI i XVII, és la dels mecanismes d’elusió per superar les
imposicions del sistema cultural masculí imperant. Si les autores hagueren pogut
analitzar aquesta situació amb els nostres ulls i conceptes historiogràfics, potser ens
haurien dit que les dones escriptores del primer humanisme cercaven, sense trobarlo, el seu propi Renaixement.110
Si volem saber com eren vistes les dones pels homes, podem analitzar algunes
opinions de coetanis sobre aquest punt. Mirem, per exemple, el Dietari de Pere Joan
Porcar. He elegit aquest autor, conscientment, per defugir la densa literatura de
tendència misògina de l’època.111 El text de Porcar, tot i l’arbitrarietat d’una obra
personal, pretén mantenir la tendència i el caràcter equànimes de qui dóna notícies
sense cap altra pretensió que deixar-ne memòria. És el relat del moviment humà, o,
com ell ho titula, de les «coses evengudes en la ciutat i regne de València», d’aquella
València en la cruïlla dels segles XVI i XVII. Al fullejar el dietari de mossén Porcar hi
veiem descrites diverses dones. N’hi ha una que llegeix un 10 de desembre de 1615
Cfr. María de Zayas, Parte segunda del sarao y el entretenimiento honesto. [Desengaños amorosos] (la
citació està en la p. 118).

109

110
«También un buen número de escritoras publicaron obras impresas y eran más de veinte las que
tenían cierta reputación. En su mayor parte procedían de familias de caballeros o abogados, estaban
relacionadas con los círculos humanísticos y publicaban poemas o traducciones.» Natalie Zemon
Davis parla de Louise Labé, filla de «cordelero» que proclama a les dones la necessitat d’escriure
els seus pensaments; o també de Nicole Estienne, filla d’impressor i casada amb un metge, que
publicà uns versos dedicats als patiments de la dona casada i editats dues vegades, i, finalment,
la matrona Louise Bourgeois, que imprimí el seus coneixements on afirmava que era la primera
a fer-ho i que podria posar en evidència amb els seus sabers les pràctiques de Galé, cfr. Natalie
Zemon Davis, Sociedad y cultura en la Francia moderna, p. 215-216. D’unes altres experiències en
parlen les autores Isabel Pérez Molina, «Sabers i poders», i Julia Cabaleiro Manzanedo, «L’amor al
coneixement: Mary Astell», en l’obra col·lectiva publicada en suport electrònic, La diferència de ser
dona: Recerca i ensenyament de la història.
111
Vigoroses i apurades són les reflexions assagístiques, basades en autors valencians, de Joan
Fuster, Misògins i enamorats. Vegeu Robert Archer [ed.], Misoginia y defensa de las mujeres. Antología
de textos medievales; Roc Chabàs, «Estudio sobre los sermones valencianos de san Vicente Ferrer que
se conservan manuscritos en la Biblioteca de la Basílica Metropolitana de Valencia. VI. Invectivas
contra las mujeres», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 8, p. 291-295; les reflexions de
Rosanna Cantavella, «Lectura i cultura de la dona a l’Edat Mitjana: Opinions d’autors en català», en
Caplletra, núm. 3, p. 113-122, o els treballs de Lola Badia, «A propòsit dels models literaris lul·lians
de la dona: Natana i Aloma», en Estudi General: Revista del Col·legi Universitari de Girona, II, p. 23-28,
i «Tot per a la dona però sense la dona. Notes sobre el punt de vista masculí al Tirant lo Blanc», en
Journal of Hispanic Research, núm. 2, p. 39-60, entre d’altres.
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al terrat de la seua casa «al sol llegin en un llibre de devoció».112 Algunes s’encarten
personalment amb un home:
Diumenge, a 24 de dehembre 1617 a la nit, Gerònima Sabater, donzella, filla de Juan
Sabater, guarnicioner de espases, que estava en companya de una germana, Ysabel
Juan, muller del dit Juan Sabater, se encarta ab Juan de Sant Juan, sastre, ab acte
rebut per Pere Molla, notari, dit dia y any y a la nit, anant a matines de Nadal, lo
vicari de Sant Steve los esposà en una capella y de hallí se’n tornaren a casa y no
oyren les matines.113

Unes altres, convidades el 7 d’octubre de 1619 a la festa i missa al monestir
de Nostra Senyora del Remei, es trobaven en una estrada on el virrei acostumava
a estar, i manà retirar-les, per la qual cosa «les dames tan galanes com estaven se
n’ixqueren de la església, y no·y assitiren al offici, açò essètera, y lo que és més de
consideració, que pasà per davant elles sens saludar-les ni fer-les cortesia».114 D’altres
són assassinades al local del seu negoci: «Disapte, a 28 de octubre 1628, a micha nit,
a les hores de la matinada del diumenge, entraren uns hòmens en casa de una viuda
flaquera en lo carrer de la Corretgeria, y li lligaren dos fadrines que tenia, y a ella la
offegaren ab un cordell. Requiescat in pace.»115 O també hi ha cabuda, en la València
renaixentista, per a dones que estan en revolta: «Dit dia açotaren una dona del lloch
de Herbes per amotinadora del poble, cosa nova en València.» 116
Però no vull córrer el risc de valorar la dona només per allò que n’escriuen els
homes. Captem millor la realitat que ens descriuen els documents d’arxiu i deixem
que aquests expliquen la història de la impressora Jerònima Galés.

Cfr. Pere Joan Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València, op. cit., vol. 1, p. 231. L’autor
transcrigué el text literalment; per tant, he intentat editar els paràgrafs seleccionats en aquest treball
seguint la normativa actual.

112

113

Cfr. ibíd., vol. 1, p. 292-293.

114

Cfr. ibíd., vol. 2, p. 326-327.

115

Cfr. ibíd., vol. 1, p. 272.

Malgrat l’acusació d’«amotinadora», cal destacar que el poble havia concedit a aquesta dona
l’autoritat per a encapçalar la protesta, cfr. ibíd., vol. 1, p. 177.
116
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II, 2. L’ajuda de costa i l’establiment del taller Mey
a València i a Alcalá de Henares
(1535-1558)

E

n el moment d’enviduar Jerònima Galés, feia poques dècades que la impremta
s’havia propagat per tota la Corona d’Aragó.117 És un lloc comú en la historiografia
que serà en la València de finals del segle xv on el taller tipogràfic esdevindrà una
indústria i un negoci.118 A mitjan segle xvi, a la ciutat de valència, la impremta,
en forma de tallers petits i poc capitalitzats, abastia un públic receptiu i atent a
l’aparició d’un dels esdeveniments que forjarien la modernitat. El desenvolupament
de la tècnica de reproducció en sèrie de textos mitjançant caràcters mòbils (és a dir,
la mecanització de l’escriptura) permeté la uniformització de les grafies, el canvi en
la textualitat de l’obra i la transformació del referent gràfic (en universalitzar l’ús de
les lletres humanístiques).

Joan Mey119 serà dels darrers representants dels mestres i treballadors d’origen
estranger que implantaren i estengueren per Europa la impremta. Cap d’aquells
pioners120 (Fernández de Córdoba, Lambert Palmart, Nicolau Spindeler, Joan
Rosenbach, Pedro Hagenbach, Joan Jofré, Cristòfol Cofman o Jorge Costilla) va
arribar a fer carrera a la ciutat de valència, mentre que d’altres, com Joan Mey, s’hi
establiren de forma pràcticament ininterrompuda, tot i que també imprimí en dues
117
Philippe Berger considerarà que els trets definitoris de la impremta valenciana de la primera
meitat del segle xvi, que actuen com a fonaments de l’adaptació i la supervivència de la impremta
establerta a valència des del 1473, seran: l’ús del castellà, que permetia l’obertura cap a mercats
peninsulars, la irrupció de la literatura profana i la reducció del format a la mida in octavo, que
disminueix les despeses i s’adapta als gustos dels lectors, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la
Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 200-203, i, a més, «La lecture à valence de 1474 à 1560.
Evolution des comportaments en fonction des milieux sociaux», en Livre et lecture en Espagne et en
France sous l’Ancien Régime. Colloque de la Casa de Velázquez, p. 97-107.
118
Cfr. Pere Bohigas, «La introducción de la tipografía en España. Estado de la cuestión», en
Biblioteconomía, núm. 23, p. 24-30, i Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento...,
op. cit., vol. 1, p. 35.
119
Per a una biobibliotipografia de Joan Mey i de la seua dona, Jerònima Galés, dels seus fills
Pere Patrici i Felip Mey, o del segon marit d’aquella, Pedro de Huete, així com d’altres tipògrafs
valencians, cal acudir a José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de
las imprentas..., op. cit.; a Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., i,
finalment, a la nova compilació que ha fet Juan Delgado, Diccionario de impresores españoles (siglos
xV-xViii).
120

Cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 43-48.

59

ESTUDI

ocasions fora València: l’una, el 1549, a Múrcia, i l’altra, entre 1550 i 1554, a Alcalá
de Henares. Ja entrat el segle XVI, l’impressor esdevingué mestre.121 Això vol dir que
d’aquell moment endavant obria les portes d’un taller més o menys estable i que
transmetia els seus coneixements d’oficial als nous aprenents.
A partir de mitjan segle XVI, front a la figura dels primers impressors-tipògrafs,
poc més que propietaris d’un local i d’una maquinària per a estampar llibres,
emergeix la figura de l’impressor-editor, que organitza i planifica la impressió dels
llibres seguint unes determinades estratègies (cercant que el llibre fóra un producte
comercial) i tenint cura dels aspectes gràfics i materials de la impressió. L’elecció
del mercat de lectors no és arbitrària,122 sinó que depén dels diners disponibles i,
A Joan Mey se l’identifica com a mestre, i així ho podem llegir en l’albarà fet per l’administració
de l’Hospital General relatiu a unes imatges impreses pel taller Mey: «[...] lo senyor clavari ha
pagat a mestre Joan, empremtador, tres lliures, díhuit sous, he són per empremtar dos mília cartes
de ànimes y mil de la Verge Maria», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte
i raó (1550-1551), V-1-175, f. 74v. Doc. 4 (1551). El càrrec de mestre representa un escalafó en els
gremis i col·legis. No és la primera vegada que es menciona la mestria de Joan Mey, ja que és citat
així en la provisió del 27 de novembre de 1549, que estipulava el pagament durant tres anys de
quinze lliures anuals al taller tipogràfic. I torna a ser citat com a mestre en l’acta d’aveïnament a la
ciutat de València del 24 de maig de 1550. Els impressors es defineixen més per l’ús de la paraula
ofici que per la de gremi o col·legi. Sobre els col·legis d’oficis en l’època foral valenciana, es pot
consultar Luis Tramoyeres Blasco, La institución gremial..., op. cit., p. 85-89, però no cita ni llibreters
ni impressors; tampoc el clàssic treball del marqués de Cruïlles, Los gremios de Valencia. Memoria
sobre su origen, vicisitudes y organización, ni la reduïda guia de Francesc Almela i Vives, Documentos
gremiales en el Archivo Municipal; pel que fa al món associatiu de les confraries professionals, dels
oficis i dels col·legis, es pot consultar el treball d’Isabel Amparo Baixauli en Els artesans de la València
del segle xVII. Capítols dels oficis i col·legis, p. 9-11. Eren escassos en la València del segle XVI els
oficis no agremiats, raó per la qual per a alguns autors era «imposible, por tanto, prescindir de la
agremiación como requisito para el ejercicio de un arte o una profesión», cfr. Juan Beneyto Pérez,
«Regulación del trabajo en la Valencia del 500», op. cit., p. 247. Philippe Berger afirma que al segle
XVI els tallers d’impremta valencians no constituïren cap associació professional. I això, a diferència
dels llibreters. L’autor francés estudia les estructures jurídiques del gremi de llibreters i es lamenta
que els estatuts corporatius aprovats pel Consell de València no s’hagen conservat. La trajectòria
de la personalitat jurídica del gremi de llibreters fou, però, efímera, ja que s’aboliren els capítols
constituïts el 1537 en una deliberació del Consell del 14 de juliol de 1550, cfr. Philippe Berger, Libro
y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 250-259. Encara no han sigut investigades
les raons que impediren als impressors obtenir un marc jurídic i laboral ordenat per un gremi o
col·legi, que organitzara i regira el seu treball, cada vegada més estable a la ciutat. Tampoc ha sigut
estudiada la figura de la dona impressora en l’entramat de les corporacions gremials i col·legials.
El que saben és que les autoritats limitaven el nombre de col·legis o gremis perquè mantenien els
preus alts i eren contraris a la lliure competència. Entre els mestres tipògrafs devia haver-hi una
elevada competència, però tal vegada perquè eren pocs, si tenim en compte la talla reial. En el
millor dels casos, eren tres els tallers d’impressió establerts, actius i coetanis a la ciutat de València.
No coneixem documentat cap plet o requesta motivats per rivalitat d’interessos o mal exercici de
l’art de la impremta.
121

122

Vegeu Amedeo Quondam, «Mercancía de honor. Mercancía de utilidad. Producción del libro y
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sobretot, de l’elaboració d’un projecte editorial.123 Els Mey van passar de ser tipògrafs
que imprimien a les ordres dels seus clients o promotors, a confeccionar un programa
editorial de llarg termini, de manera que no sols estructuraren l’activitat tècnica, sinó
que assumiren un paper en la producció intel·lectual que eixia de les seues premses.
Jerònima Galés continuà el projecte editorial i amplià la dependència clientelar,
com la denomina Pedro M. Cátedra,124 amb la qual cosa assolí el sosteniment de la
impremta fins a dues generacions més. El programa d’edició no depenia ja únicament
dels encàrrecs dirigits des dels estaments oficials de la ciutat –civils i religiosos–, sinó
que també relacionava el taller dels Mey amb una clientela lectora universitària i de
professionals locals, alhora que editava comèdies i històries populars per al públic
lector en romanç, o obres de petit format per a un públic lector d’obres religioses i
de devoció.

D

e la producció tipogràfica del primer període del taller Mey ens n’ha arribat
poca documentació. La primera notícia que conec, del 8 de juny de 1543, és
el jurament125 de Pere Borbó, llibreter de València amb qui els Mey mantindran
una duradora relació professional, «de fer stampar los Furs fets e atorgats per sa
Magestat a la present ciutat i regne en lo any MDXXXVII e en lo any MDXXXXII [...]
aquell no vendrà a més, cascú dels dits dos Furs dels dits dos anys, de deu sous e
sis diners, e més, donarà a la ciutat hu dels dits Furs dels dits dos anys francament,
en pergamí, ab pacte que la ciutat li done e sia obligada donar els pergamins e no
altra cosa. Per ço, obliga sos béns, renunciant a son propi for, sotsmeten-se al for e
jurisdicció del magnífich racional de la dita ciutat». Les despeses de l’obra són de
deu sous i sis diners cadascun dels volums,126 dels quals donarien a la ciutat, de franc

trabajo intelectual en Venecia en el siglo XVI», en Libros, editores y público en la Europa moderna, p.
71-118, i Henry-Jean Martin, «Stratégies éditoriales dans la France de l’Ancien Régime et du dixneuvième siècle», en Livre et lecture en Espagne et en France sous l’Ancien Régime. Colloque de la Casa
de Velázquez, p. 79-84.
123
De la relació entre editors i el treball d’impressió en dóna testimonis literaris, d’estil academicista
i escrits per autors antics, Fernando J. Bouza Álvarez, «Para qué imprimir: De autores, público,
impresores y manuscritos en el Siglo de Oro», en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 18, p. 31-50.
124

Cfr. Pedro M. Cátedra, Imprenta y lectura en la Baeza del siglo xVI, p. 58.

125

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1543-1544), A-73, f. 38v-40v. Doc. 1 (1543).

Aquesta provisió es farà efectiva catorze dies després, segons consta en el llibre de dates de
l’administració de la pecúnia comuna de València, i el consegüent càrrec en el Llibre de la Claveria
Comuna, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de comptes (1543-1544), O-67, f. 171r, i
Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1542-1546), J-91, f. 82r. Doc. 2 i 3 (1543).
126
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i relligats en pergamí, un dels dits Furs del 1537 i un altre del 1542.127 Anys després,
el 1547, tornem a trobar «Joan de Mey, empremtador», que pagà quinze sous al cens
de la Tacha Real corresponent a les Corts d’aquell any.128 Ara, però, viu a la parròquia
de Sant Tomàs. Si repassem els fulls del cens de la Tacha Real del 1547, trobem un
altre impressor (sols un) envoltat de llibreters:129 «mestre Joan, empremtador», qui
paga només cinc sous. Tot i això, la categoria de mestre dins un ofici no se li reconeix
sempre a Joan Mey;130 de fet, la talla reial definí Joan Mey com a «stampador» el
1542, i cinc anys després, el 1547, com a «empremtador». Observem que ha passat
de pagar deu sous el 1542 a pagar-ne quinze el 1547, la qual cosa pot indicar un
augment en la importància del taller. Si el comparem amb unes altres impremtes,
Joan Mey tributà quasi tres vegades més que la resta d’impressors, fins i tot més que
127
Per aquesta provisió del Consell observem que l’edició dels llibres està vinculada a un llibreter,
i no directament a l’impressor. El contingut dels Furs, des del punt de vista de l’edició del corpus
jurídic del dret valencià, està molt estudiat. Vegeu José Ribelles Comín, Bibliografía de la lengua
valenciana. Siglo xVI, tom II, p. 248-277. Pere Borbó jurà que compliria l’execució de la confecció
de l’obra i n’encarregaria al taller Mey la materialització. El mateix dia, el Consell va proveir que
Miquel Joan Rodríguez, clavari comú, lliurara a Pere Borbó la quantitat de deu ducats «per ajuda
de costa de fer stampar los Furs». Els fruits d’aquesta col·laboració es manifestaren en dues obres
de gran categoria i format: la primera fou els Furs e actes de les Corts de Monçó de l’any 1537, on,
després de la marca tipogràfica en el peu d’impremta, llegim: «La present obra de Furs fou impressa
en la molt noble ciutat de València, per la indústria de Ioan Mey, empremptador de libres. A vint-yun dia del mes de abril. En lo any de nostre señor Déu Iesu Christ MDXXXXV», cfr. Bosch, núm.
270; Hernández, núm. 25. I la segona, els Furs del 1542, en la qual sí que es fa constar, en el peu
d’impremta, la relació comercial establerta entre llibreter i impressor: «Fou feta imprimir la present
obra dels Furs de València per mestre Pere Borbó, librer de ses excel·lències, ab indústria de Ioan
de Mey impressor en la ciutat de València, a vint-y-dos dies del mes de juny, en lo any de nostre
Señor de MDXXXXV», cfr. Bosch, núm. 271; Hernández, núm. 27. Vegeu un altre possible exemplar
analitzat en la fitxa núm. 272. La bibliografia antiga atribuïa al taller Mey l’edició dels Fori Regni
Valentiae, editats aquell any. Sense peu d’impremta ni colofó, cfr. Bosch, núm. 291. L’any següent
imprimiran la Secunda pars Fororum Regni Valentiae, cfr. Bosch, núm. 294; Hernández, núm. 50. Però
no en tenim el peu d’impremta ni el colofó: no era més que una atribució.
128
Cfr. València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1547), K3-5, s. f. Publicat per José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit.,
p. 288, i per Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 538.
Doc. 1 (1547). Per a una definició de l’impost de la Tacha Real, vegeu Miguel Falomir, La pintura y los
pintores en la Valencia del Renacimiento (1472-1620), p. 25.
129
Els Mey trobaran fonts d’ingressos complementàries en les subvencions que ajudaran el taller a
perviure; nogensmenys, són els impressors que més impostos directes pagaran, cfr. Philippe Berger,
Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 53-54.

És citat com a mestre en molt pocs documents: en un albarà del 25 de maig de 1551, cfr. València.
Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1550-1551), V-1-175, f. 74v. Doc. 4 (1551); en
un càrrec de l’administració de l’Hospital General, el 2 de juliol de 1552, cfr. València. Arxiu de la
Diputació, Hospital General. Compte i raó (1551-1552), V-1-176, f. LXXXXIIr; Doc. 5 (1552), i, finalment,
després de mort, així el denomina el notari el 8 de juliol de 1556, cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/29, s. f. Doc. 9 (1556).
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62

EL COMENÇAMENT: LA HISTÒRIA DE QUÈ ES PARLA

la majoria de llibreters i llibreteres de València, que oscil·laven entre tres i huit sous
de mitjana per establiment.
La talla reial ens permet dibuixar un quadre comparatiu de la situació
socioeconòmica dels impressors en relació amb uns altres col·lectius, com els
llibreters o els pintors valencians de l’època.131 En el cens sols apareixien els mestres
impressors amb taller obert; per tant, aquest cens no representava la realitat dels
treballadors de la impremta a la ciutat de València en el moment del cobrament de
la tributació, perquè no arreplegava els oficials i altres operaris de l’obrador que
podien desplaçar-se allà on sorgia treball.132 En el moment de la confecció del cens

corresponent a la Tacha Real per a les Corts del 1552,133 a quatre anys vista de la mort
de Joan Mey, el taller tipogràfic familiar no hi apareix registrat perquè l’impressor
aleshores devia estar fora la ciutat; però sí que s’hi registra, per primera vegada –com
anotà José Enrique Serrano Morales–,134 el nom de «Pedro de Huete, stampador», tot
i que després no li coneixem cap taller tipogràfic propi (aquest impressor serà el
segon marit de Jerònima Galés). Mey ja residia aleshores a Alcalá de Henares.

131

Cfr. ibíd., p. 62.

Clive Griffin informa que un empleat del taller dels Mey, Antonio de la Bastida, «he came to
Spain in [fifteen] fifty-four with Juan Mole who was married to a woman in Toledo and was a
type-caster by trade»; comenta que van anar junts a Saragossa, on treballà en la impremta de Pedro
Bernuz uns huit mesos, i des d’allà va arribar a València i treballà uns sis mesos al taller Mey i al
d’Antonio Sanahuja. Després de tornar a Saragossa, a la impremta d’Esteban Nájera, mesos després
de nou el trobem a València; però, com que no pogué treballar enlloc, se’n va anar a Salamanca, a
Alcalá de Henares, a Medina del Campo, a Toledo i una altra vegada a Saragossa, «so went back to
Valencia and was employed for nine months in the house of the wife of Juan de Mey». Tot seguit
es traslladà a Barcelona, Lió i París, d’on un mercader valencià el tornà a València (pocs mesos de
nou al taller Mey), a Saragossa, Granada, Còrdova, Sevilla, Jerez de la Frontera, Toledo, Alcalá de
Henares, Madrid, Burgos, Lleó, Burgo de Osma i, finalment, Sigüenza, on, després d’un any de
treball amb l’impressor Sebastián Martínez, fou fet presoner pel Sant Ofici, cfr. Journeymen-printers,
heresy, and Inquisition in sixteenth-centuy Spain, p. 97-99. Aquesta qüestió també és considerada per
treballs com el de Robert Darnton, La gran matança de gats. I altres episodis de la història cultural
francesa. Tot açò posa en relleu la mobilitat dels operaris de la impremta; així, Julián Martín Abad
parla de l’itinerari de Pierre Rinz des de Ginebra fins a Alcalá de Henares, i manifesta el deambular
dels treballadors de la impremta, però no sols entre països i ciutats, sinó també a la ciutat mateix,
«reflejando sin duda un difícil mercado laboral», cfr. «Talleres de imprenta y mercaderes de libros
en España», en Creadores del libro del medievo al Renacimiento, p. 51-65 (la citació està en la p. 55).
132

Cfr. València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1552), K3-6, s. f. Publicat per José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit.,
p. 213-214, i per Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 545.
Doc. 1 (1552).
133

134
Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit.,
p. 213.
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El primer llibre que José Enrique Serrano Morales atribueix al taller Mey és la
Primera part de la història de València que tracta de les Antiquitats de Spanya y fundació
de València, de Pere Antoni Beuter, que s’imprimí a València l’any 1538.135 Aquest
autor situa el 1535 l’establiment de premses de Joan Mey en aquesta ciutat. Al meu
parer, si el localitzem a València, deu ser com a empleat d’algun impressor, perquè
els documents no mencionen un taller propi fins anys més tard. És ben cert que
l’any 1537, els jurats de València atorguen el privilegi d’impressió d’una obra que
titulen Crònica de les antiguitats y conquesta de la dita ciutat de València al seu autor, Pere
Antoni Beuter, de manera que «persona alguna no puixa stampar ni fer stampar en
la present ciutat de València y regne dins deu anys primer vinents e de huy avant
comptadors», sots pena «de perdre irremissiblement los volums que·s trobaran
stampats». Aquesta provisió no fa tampoc referència a cap impressor, però sí a una
més que incipient indústria editorial a València, perquè el Consell ha de prendre
mesures contra el plagi i la usurpació dels drets i privilegis d’impressió. El que
cal remarcar és que, si n’haguera sigut Mey l’impressor, la data de concessió del
privilegi, el 24 de novembre de 1537,136 seria la primera en què estaria documentada
la presència del taller. Uns altres autors situen Joan Mey com a impressor el 1536:
per exemple, Ximeno, que li atribueix dues impressions, en quart, del catedràtic
de Retòrica de l’Estudi General de València, Francisco Decio: Declamatio pro Equite
contra Litteras i Pro litteris contra Equitem.137 L’altre fou Just Pastor Fuster, qui, citant
de nou Ximeno, atribuí en la seua Biblioteca valenciana a Joan Mey la impressió, el
1536, de l’obra de Francisco Escovar, Flori Breviarium Historia Romana.138
Totes aquestes obres no poden ser anotades inequívocament com a impreses per
un taller propi de Joan Mey, establert a València a principis de la dècada dels trenta
del segle XVI, però sí que podem argüir que aquestes peces podrien haver sigut
impreses per l’oficial Mey en un altra impremta.
Ara per ara, podem afirmar que la primera vegada que, de forma inequívoca,

135
Cfr. ibíd., p. 285-286. L’autor assevera que «sospechamos que de sus prensas salió también la
edición valenciana de la Crònica de Beuter, publicada en 1538 sin nombre de impresor».

José Enrique Serrrano Morales indica com a prova la marca o escut que atribueix als Mey, cfr.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1537-1538), A-69, f. 159v. Publicat per José Enrique
Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 285-286. Doc. 1
(1537).
136

137

Cfr. Vicent Ximeno, Escritores del reyno de Valencia..., op. cit., p. 102-103.

138

Cfr. Just Pastor Fuster, Biblioteca valenciana..., op. cit., p. 105.
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trobem Joan Mey com a impressor,139 és associat amb Joan Baldoví, com declara el
peu de la portada de l’obra de Joan Baptista Anyés, Apologia in defensionem virorum.140
Sota el gravat de la marca tipogràfica141 s’indica: «Valentiae, apud Sacram Divi
Thomae Apostoli aedem, per Ioannem Baldouinum et Ioannem Mey, socios natione
germanos. Quinto februarii anno a Christi Natali 1543.»142 Aquesta publicació, la
podem marcar com l’inici bibliogràfic del taller Mey.143 I atés que l’Apologia d’Anyés
s’imprimí amb una nova lletra –la cursiva–,144 l’edició fou un esdeveniment tipogràfic
per a la ciutat, com podem observar llegint les paraules de l’autor mateix en el pròleg
al «lectori beneuolo»:
Studiosi quoniam sese iure studiosis omnibus debent, qui rei litterarie aliquo sunt
adiumento, quantum nos hinc debitores esse fateri cogemur Ioanni Baldouino
et Ioanni Mey sociis, Germanae nationis, uiris industriisque typographis. Qui
utriusque linguae non modo non ignari, uerum in arte sua ubique terrarum habitati
solertissimi, hac nostra in urbe, omnium bonarum litterarum altrice primi legitimos
multiformesque typos Latinos Graecos atque Hebraeos, ut a doctissima didicere
Germania, uafre concinnant, excudunt, ut publico est exemplo hoc opus excussum.
José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p.
285, on, recollint la idea de Just Pastor Fuster, atribuirà a Joan Mey l’edició de l’obra de Francisco
Escovar, Flori breviarium Historia romana, l’any 1536; però si bé Margarita Bosch accepta la citació de
Serrano Morales, cfr. Margarita Bosch Cantallops, Contribución al estudio de la imprenta en Valencia
en el siglo xVI, núm. 230, és Pura Hernández qui en dubta de la veracitat, ja que anota que no
es pot assegurar sense haver vist cap exemplar de l’obra, cfr. Pura Hernández Royo, La imprenta
valenciana de la familia Mey-Huete en el siglo xVI: producción y tipografía, núm. 20, p. 26 (a partir d’ara,
Hernández).

139

Cfr. Margarita Bosch Cantallops, Contribución al estudio de la imprenta en Valencia en el siglo xVI...,
op.cit., núm. 258 (a partir d’ara, Bosch). Vull aclarir que les obres que en el present treball se citen,
estan descrites, no amb una exigència tipobibliogràfica, la qual cosa suposaria una investigació
detallada del volum i una complexitat en l’anàlisi que sobrepassa el propòsit d’aquest estudi, sinó
amb la pretensió d’oferir la identificació de totes les obres impreses pel taller Mey en el període que
ací tractem, mencionant-les amb la seua fórmula abreviada de referència. Per aquesta raó he emprat
els dos treballs compiladors més exhaustius, que són el de Margarita Bosch Cantallops i el de Pura
Hernández Royo, i que romanen inèdits.

140

La llegenda del qual diu: «Rerum vita modus. Hoc sine, cuncta nihil», cfr. Joan Baptista Anyés,
Obra profana. Apologies (la citació està en la p. 22).
141

142
Editat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas...,
op. cit., p. 286-287. Cita l’elogi d’Anyés als impressors Pere Bohigas, El libro español (Ensayo histórico),
p. 172.

Joan Baldoví no torna a eixir en cap referència bibliogràfica. Cal atendre les anotacions que sobre
aquest fet aporta Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 541.
143

144
Jaime Moll la descriu com a «cursiva lectura del tipo de Basilea», cfr. Jaime Moll, «Las cursivas de
Juan Mey, con algunas consideraciones previas sobre el estudio de las letrerías», en El libro antiguo
español: Actas del Primer Coloquio Internacional (Madrid, 18 al 20 de diciembre de 1986), p. 295-304 i
302-303.
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Quare et nobis congratulandum, et illis ab omnibus habendae sunt gratiae. Qui,
ut spero, prope diem efficient, ut, iam hic, nec formulas nec quidem diligentiam
desideremus Frobenii uel Gryphi. Vale et fave.145

Aquest text preliminar de lloança dels impressors manifesta la introducció dels
caràcters romans i itàlics de Johannes Froben i de Franz Gryphius, també d’origen
germànic. A mitjan segle XVI, la situació dels tallers valencians sols permetia una
composició en lletra gòtica a penes complementada amb alguns tipus redons.146
Aquesta situació provocava que les obres d’autors i per a lectors humanistes foren
impreses en gòtica fins a l’any 1543.147 A partir d’aquell moment, els studia humanitatis
ja tenien un vehicle d’expressió gràfica adient per a la impressió de les seues obres.148

Aquest escrit preliminar es troba abans de l’índex de l’obra, i la traducció que en fa Martí Duran
Mateu és aquesta: «Joan Baptista Anyés, sacerdot de Crist, al benèvol lector. Com que els estudiosos
es deuen amb justícia a aquells altres estudiosos que presten algun tipus d’ajut a les lletres, per
aquest motiu estem obligats a confessar fins a quin punt som deutors dels socis Joan Baldoví i
Joan Mei, homes de nació germànica i tipògrafs d’ofici. No només no desconeixedors de totes dues
llengües, ans també considerats arreu com a molt hàbils en la seva art, en aquesta nostra ciutat,
nodridora de totes les bones lletres, són els primers a produir amb perícia tipus fidels i multiformes,
tant llatins, com grecs, com hebreus, tal i com els aprengueren de la doctíssima Alemanya, i a
composar-los, com demostra públicament la composició d’aquesta obra. Per aquest motiu ens hem
de congratular i cal que tothom els en doni les gràcies. Aquests aconseguiran amb el temps (espero),
com ja es fa aquí, que no desitgem ni les normes ni la diligència de Froben o de Griphius. Adéu, i
sigues propici», cfr. Joan Baptista Anyés, Obra profana..., op. cit., p. 51.
145

146
Pilar Vélez anota que «l’ofici de punxonista a la península, i en mans de gent del país, devia
ser poc corrent en el començ de la impremta, car cal suposar que, de la mateixa manera que molts
impressors procedien de l’estranger, el material que aquests feien servir també l’havien dut del seu
país d’origen». A més, l’autora compara les cursives utilitzades pel taller dels Mey en la Crònica del
1557 amb les dels dissenyadors italians Tagliente (1531) i Arrighi (1523), i les rodones utilitzades per
Joan Mey en els Furs del 1545 amb la Garamond impresa per Robert Étienne (1538) i la utilitzada
per Froben i Episcopi (1537), cfr. «Notícies entorn del gravat de punxons i matrius a Espanya, segles
XV-XVIII», en La impremta valenciana, p. 187-202 (la citació està en la p. 192).
147
Els recursos tipogràfics devien utilitzar-se per a captar l’atenció d’uns lectors amb noves
necessitats expressives per a la literatura, el retrobament dels clàssics, la devoció popular i la
propaganda monàrquica i de l’Església, cfr. Stanley Morison, Principios fundamentales de la tipografía.

Per a entendre els treballs cap a l’ideal de lletra itàlica, es poden llegir els treballs de David
McKtterick [ed.], Selected essays on the history of letter-forms in manuscript and print, especialment les
p. 81 a 104, i, també, els estudis de Francisco M. Gimeno Blay, «Una aventura caligráfica: Gabriel
Altadell y su De Arte Scribendi», en Scrittura e Civiltà, núm. 17, p. 203-270; «De la luxurians literae a
la castigata et clara. Del orden gráfico medieval al humanístico (siglos XV-XVI)», en xVIII Congrés
Internacional d’Història de la Corona d’Aragó (segles xIII-xVI). La Mediterrània de la Corona d’Aragó,
vol. 2, p. 1519-1564, i el recent treball: Admiradas Mayúsculas. La recuperación de los modelos gráficos
romanos.
148
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T

robem Joan Mey aveïnat a València el 1550.149 Per l’acta d’aveïnament, datada el
24 de maig de 1550,150 sabem que Mey era de «Flandes habitador», però que «s·és
d[e]savehïnat de hon era natural», és a dir, de «Dendremondensi, territorio subiecto,
cui flandrica lingua nomen est Opprech». L’acta acaba amb aquestes clàusules:
Lo qual dit mestre Johan de Mey, stampador, ab voluntat e consentiment dels
magnífichs señors jurats de la present ciutat de València, se féu vehí de la dita ciutat
de València. E jurà et caetera, e en virtut del dit jurament, prometé tenir son domicili
e capmajor dins la present ciutat de València o contribució de aquella per temps de
deu anys continus, sots pena de cinquanta lliures.

L’aveïnament és tardà, ja que es pensa que Joan Mey feia almenys una dècada
que treballava a València quan el trobem censat per primera vegada, en el registre
de la Tacha Real, al carrer de la Freneria, parròquia de Santa Caterina.151 Potser ja s’hi
havia establert amb les seues premses i matrius, però, pel fet de ser un impressor
forà, també és possible que treballara com a oficial en algun taller de València abans
de formar un taller tipogràfic familiar.152 El moment exacte d’aveïnar-s’hi, l’any
149
Altres impressors forans que s’hi aveïnen són: l’any 1533, Francisco Díaz Romano (natural de la
vila de Guadalupe, al regne de Castella); l’any 1506, Joan Jofré (natural de Briançon, al ducat de
Bretanya), i, el 1553, Juan Navarro (natural de la vila d’Olite, a Navarra), cfr. José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia, op. cit., p.
109, 227 i 368-370, respectivament.
150
Cfr. València. Arxiu Municipal, Llibre d’Aveïnaments (1550), b3-25, f. 180v-181r. Publicat per José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 291. Doc.
11 (1550)

Corresponents a les Corts del 1542, cfr. València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1542), K3-4, s. f.,
editat per Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 532, i citat
per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit.,
p. 286. En el cens corresponent a les Corts del 1547 apareix registrat a la parròquia de Sant Tomàs,
«en lo carrer de la Corregeria», cfr. València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1547), K3-5, s. f., editat per
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 538, i també citat per
José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 288.
151

152
Cfr. Jordi Rubió i Balaguer, «Integración de los impresores alemanes en la vida social y económica
de Cataluña y Valencia en los siglos XV-XVI», en Llibreters i impressors a la Corona d’Aragó, p. 215243. Quan s’introdueix Joan Mey en el negoci de la impremta a València, no consta que porte
ni compatriotes ni els aparells d’imprimir (premses, matrius, tipus...) des de Flandes. Aquest sí
que és el cas d’un tal Pedro Can, «flamenco, que se llama impresor de libros y vecino de Sevilla»,
qui, segons un document notarial subscrit davant Diego Ramos el 1567, vol portar unes premses
de Flandes, tot i que no es coneix que s’establira a la ciutat, cfr. Klaus Wagner, «Flamencos en el
comercio del libro en España: Juan Lippeo, mercader de libros y agente de los Bellère de Amberes»,
en De libros, librerías, imprentas y lectores. Libro antiguo español, VI, p. 431-504, especialment les p.
431-497. Jordi Rubió i Balaguer assevera respecte d’això que «la tipografía de los alemanes en
Barcelona, pocos competidores despertó en la ciudad; vivió su vida sin atraer la mano de obra
del país, sometida económicamente a la librería y sin independizarse. La sucedió la imprenta de
los franceses. En cambio, la librería, tal vez porque tenía tradición, o bien asimiló o expulsó la
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1550, sembla obeir a la tornada del seu taller de la ciutat de Múrcia. Tornà, cridat
pel Consell, cap a finals de l’any 1549, i s’establí de forma definitiva a la ciutat de
València, de la qual, i per aquest motiu, rebrà finançament.
Hem travessat el llindar. El taller tipogràfic establert a València comença
a funcionar. Entrem-hi un poc més i prestem atenció a les obres, a les edicions
conegudes en les quals la família Mey intervingué. L’any 1544 s’hi imprimiren les
obres següents: Missa de vigilia et custodia in divae Mariae Virginis, ad postulandam eius
custodiae protectionem, de Joan Baptista Anyés;153 Sumario del libro de las cerimonias de
la missa, de Pere Antoni Beuter,154 i Arithmetica Silicei nuper per multis mendis vindicata
et commentariorum prolixitate, de Juan Martínez Quijeño.155 A l’inici de l’any 1545,
trobem el taller dels Mey abocat de nou a la impressió d’una altra obra de Joan
Baptista Anyés, Sacerdotis et theosophi Valentini elegia,156 i de la de mossén Jaume Ferrer
de Blanes, Sentèntias cathòlicas del diví poeta Dant...157 El peu d’impremta de l’obra de
mossén Jaume Ferrer de Blanes, «feta imprimir per mestre Pere Borbó, llibreter de
ses excel·lències», anunciava la continuació d’una col·laboració entre el llibreter Pere
Borbó, proveïdor de paper, llibres o volums enquadernats per al Consell,158 i el taller
Mey. El catàleg de l’any acaba amb les impressions de les obres de Miguel Jerónimo
Ledesma, Graecarum institutionum compendium; de Giovanni Antonio Magnanini,
Oratio peregrini italiani,159 i de Pedro Luis Sanz, Trescientos proverbios.160
L’any 1546 imprimiren, entre d’altres: Duo epistolarum libelli; una nova obra de
competencia extranjera», cfr. Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la imprenta
y librería en Barcelona..., op. cit., p. 58.
El peu d’impremta és: «Valentiae, apud Ioannem Mey 1544», cfr. Bosch, núm. 260; Hernández,
núm. 22.
153

154
«Fue impresso en la muy noble ciudad de Valencia por Iuan de Mey. Ano 1544. Con privilegio
Real», cfr. Bosch, núm. 261; Hernández, núm. 23.
155

«Valentiae, excudebat Ioannes Mey 1544», cfr. Bosch, núm. 264; Hernández, núm. 24.

El colofó és: «Typis absoluit Valentiae, Ioannes Mey 1545.» Probablement en aquest any i del
taller Mey també en van eixir les pàgines que, en no tenir portada, extraiem dels repertoris de
Ximeno i Palau, Officium missae de eisdem poenis Domini Nostri Jesu Christi, cfr. Bosch, núm. 266 i
267; Hernández, núm. 26 i 32, respectivament. El mateix any, 1545, sembla que es va imprimir una
altra recopilació de totes les obres d’Anyés, però no se n’ha localitzat cap exemplar, cfr. Hernández,
núm. 28.
156

157

La portada acaba així: «València, per Joan Mey 1545», cfr. Bosch, núm. 269; Hernández, núm. 29.

Els càrrecs a favor de Pere Borbó a aquest efecte són molt nombrosos en els llibres de la Claveria
Comuna, custodiats en l’Arxiu Municipal de València.
158

El peu d’impremta, sota la marca tipogràfica de l’impressor, és: «Valentiae, apud Ioannem Mey
1545», cfr. Bosch, núm. 274; Hernández, núm. 31.
159

160
Tot i que els repertoris no són clars ni a l’hora d’atribuir-lo al taller Mey, ni en la data d’impressió,
cfr. Hernández, núm. 33.
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Joan Baptista Anyés titulada161 Constitutiones sive ordinationes insignis metropolitanae
ecclesiae Valentinae ab eius primaeva fundatione et origine;162 una altra obra mèdica de
Miguel Jerónimo Ledesma, Pleuritide commentariolus;163 el Libro llamado Vía espíritus
o de la perfección espiritual del ánima, en el que se halla doctrina muy singular sacada de
la Sagrada Escriptura para menospreciar las cosas de esta vida y para llegar a la cumbre
de la perfección espiritual;164 el manual d’Andreu Sempere, Prima vereque compendiaria
grammaticae latinae institutio;165 les Sententiae unius carminis ex diversis pactis
Demosthenis,166 i l’Oratio, de Nicolás Biese.167 Tanmateix, l’any 1546 serà recordat per
la impressió de la Primera parte de la Corónica General de toda España y especialmente del
reyno de Valencia, de Pere Antoni Beuter.168
Són obres, en gran part, en octau i en tipus cursiu, d’autors humanistes o
llatinistes, edicions de textos clàssics o comentaris d’aquells, metges i hel·lenistes,
com ara Joan Baptista Anyés, Francesc Dassió, Francesc Joan Mas, Pere Antoni Beuter,
Pedro Juan Núñez o Miguel Jerónimo Ledesma. Tot i això, s’imprimien molts més
textos espirituals i religiosos que filosòfics. La participació de les autoritats civils en
l’edició d’obres de caire legal i de recopilació és un altre factor característic d’aquesta
època, unit a la difusió de tractats que podem qualificar de manuals universitaris.
Per descomptat, es mantingué l’edició de llibres litúrgics.
En la mesura que el prestigi de la impremta Mey augmentava, creixia també
l’interés i la deferència de les institucions públiques de la ciutat on residia, per

161

«Valentiae. Per Ioannem Mey Flandrum 1546», cfr. Bosch, núm. 277; Hernández, núm. 35.

El peu d’impremta, sota la marca tipogràfica de la impremta, és: «Valentiae. Per Ioannem Mey
Flandro 1546», cfr. Bosch, núm. 279; Hernández, núm. 39.
162

163
El peu d’impremta, sota la marca tipogràfica de l’impressor, és: «Valentiae. Per Ioannem Mey
1546», cfr. Bosch, núm. 281; Hernández, núm. 40.
164
Al final del tractat, es llegeix en el colofó: «Impresso en la muy noble ciudad de Valencia en casa
de Joan Mey a siete días del mes de mayo. Año del nascimiento de nuestro Señor Iesu Christo de M
e DXLVI», cfr. Bosch, núm. 282; Hernández, núm. 34.
165
El peu d’impremta, sota la marca tipogràfica, és: «Valentiae. Ioannem Mey, flandrum 1546», cfr.
Bosch, núm. 283; Hernández, núm. 41.
166

«Valentiae. Apud Ioannem Mey 1546», cfr. Bosch, núm. 284; Hernández, núm. 42.

167

«Valentiae. Apud Ioannem Mey, Flandrum. 1546», cfr. Hernández, núm. 37.

«Impresso en la muy noble ciudad de Valencia. En casa de Ioan de Mey, flandro. Año del
nascimiento de nuestro Señor Iesu Christo MDXLVI», cfr. Bosch, núm. 278; Hernández, núm. 36. Al
final de la portada està la nota que indica que s’imprimí «Con privilegio para diez años».
168
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retenir-la.169 El Consell requerí el taller dels Mey per a la consecució d’un programa
de publicació d’obres que servirien de fonament a un nou esperit d’enaltiment del
regne de València. Aquesta projecció editorial incloïa, d’una banda, el corpus legal
foral, i de l’altra, l’edició d’històries laudatòries del regne i de la ciutat, com ara
les cròniques dels reis. El Consell Municipal de València s’erigí com a promotor
editorial, el qual, a banda de les concessions econòmiques anuals, també donava
ajudes per a la impressió de llibres de forma individual, pagades al llibreter, a l’autor
o, directament, als Mey.
Els impressors, que es trobaven en el nivell inferior del negoci, poques vegades
s’arriscaven en les edicions. El Consell Municipal, per tant, decretava pagar de la
pecúnia comuna de la ciutat a impressors, llibreters o autors, per recompensarlos pels treballs i per les despeses que havien suportat en l’edició del llibre.170
El municipalisme barroc valencià desenvoluparà una política de provisions
encaminades a complir l’objectiu del manteniment del taller dels Mey a la ciutat.
Ni la impremta de Joan Navarro (i hereus), ni la de Jorge Costilla, obtindran aquest
suport. El projecte d’edició del corpus legal del regne continuà en la estampació
dels Furs del 1547,171 i el domini del taller familiar dels Mey en la València de mitjan
segle XVI, si atenem el nombre de llibres produïts, no té parió.172 També el 1547
169
Aquella València, que potencià un gran sentiment comunal –fins i tot identitari– amb l’edició
dels Furs i de les cròniques reials, farà romandre el taller Mey a la ciutat. Els jurats, sembla que van
fer seues les indicacions apuntades per Francesc Eiximenis a: «En quins libres deu estudiar hom
generós e bon ciutadà», cfr. Dotzè llibre del Crestià. Primera part, volum primer, p. 411-412.
170
Un exemple és la provisió de vint-i-cinc lliures reals pagades a Pere Antoni Beuter, mestre en
Sacra Teologia, per «recompensar dels treballs e despeses que aquell ha sostengut en la impressió
de la segona part de la Corònica e actes crònichs e senyalats de la ciutat e regne de València», cfr.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de comptes (1550-1551), O-70, f. 157r. Doc. 14
(1550).
171
El Consell proveeix que a «l’honorable e discret en Francés Joan Pastor, notari, fossen prestats
quatre-cents ducats per obs de pagar lo paper e fer stampar lo volum compilat dels Furs del present
regne, ab condició que per mans del clavari comú de la dita ciutat de la dita quantitat fos pagat lo
dit paper, e lo que restaria fos donat als stampadors que han de stampar dit volum». Per aquesta
provisió, trobem Joan Mey encapçalant l’establiment tipogràfic per primera vegada. L’autor de la
compilació dels Furs, Francés Joan Pastor, «demana que li sien prestades docentes e quatre lliures
a compliment dels dits quatre-cents ducats per obs de pagar a Joan de Mey, stampador del dit
volum», cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1547-1548), A-75, f. 139r i v. Doc. 2
(1547).
172
El taller dels Mey, que tot just ara comença, abraçarà quasi la meitat de la producció local en
matèria d’humanitats. Segons Sebastián García Martínez, s’hi imprimiren el 47,1% del total
d’obres de caire humanístic que es publicaren a la ciutat entre els anys 1474 i 1599, cfr. «La cultura
humanística en la Corona de Aragón en tiempos de Hernán Cortés», en Hernán Cortés y su tiempo,
p. 713-745 (les dades estan en la p. 716).
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s’imprimiren al taller Mey obres d’Aristòtil (Stagyritae metaphysicorum libri xII),173
Plató (Timaeus)174 i Avicenna (Prima primi canonis).175 A més, van traure a la llum
De ordine librorum sanctorum apud Synagogam et Ecclesiam, de Pere Antoni Beuter;176
Pharetra divini amoris, del cartoixà Ioannes Lanspergius,177 i Epistola ad serenissimum
et caesarem Principem dominum Georgium ab Austria, archiepiscopum valentinum i Oratio
per Onofrium Clementem discipulum non poenitendum,178 de Francesc Dassió.
L’any 1548, Mey edità una obra més de Francesc Dassió (Brevis in Erasmi copiam
epitome instituendis pueris utilissima),179 una de Francesc de Borja (Seis tratados muy
devotos y útiles para qualquier cristiano),180 i una última del frare Jerónimo Pérez
(Commentaria expositio... super primam partem Summae Sancti Tomae Aquinatis).181 El
nivell productiu minvà l’any 1548, i possiblement per això, el taller es traslladà a
Múrcia l’any següent. Abans de partir, encara imprimirà a València aquestes obres:
Diálogo utilíssimo del peregrinage para el Parayso, d’Angelo Bergognino de Vigon;182
Diálogos espirituales, de Baltasar Català;183 Pro T. Annio Milone Oratio, de Marc Tul·li
Ciceró;184 Oratio musis nuper condito Eucaristia, de Francesc Dassió,185 i Dialogus de re
medica compendiaria ratione, de Pedro Ximeno.186
Un altre dels projectes que l’any 1548 volia dur a terme el taller Mey era la
publicació de la Gramàtica d’Antonio de Nebrija, qui, junt a Joan Lluís Vives i Joan
Llorenç Palmireno, era un dels filòlegs humanistes més respectats o, si més no, més
173

«Valentiae, apud Ioannem Mey 1547», cfr. Bosch, núm. 286; Hernández, núm. 45.

174

«Valentiae. Apud Ioannem Mey Flandrum. 1547», cfr. Hernández, núm. 49.

175

«Valentiae. Per Ioan Mey Flandrum 1547», cfr. Bosch, núm. 287; Hernández, núm. 46.

176

«Valentiae. Per Ioannem Mey Flandrum 1547», cfr. Bosch, núm. 288; Hernández, núm. 47.

En el colofó es llegeix: «Per Ioannem Mey, Flandrum, decimo quarto februarii. Anno MD
XXXXVII», cfr. Bosch, núm. 292; Hernández, núm. 43.
177

178
Ambdós amb el mateix peu d’impremta: «Valentiae. Per Ioannem Mey», cfr. Bosch, núm. 289 i
290; Hernández, núm. 48 i 44, respectivament.
179

«Valentiae, apud Ioannem Mey 1548», cfr. Bosch, núm. 293; Hernández, núm. 52.

180

«Valencia, en casa de Juan de Mey», cfr. Bosch, núm. 295; Hernández, núm. 51.

En el colofó: «Valentiae, typis Ioannis Mey Flandri. Anno MDXLVIII», cfr. Bosch, 298; Hernández,
núm. 53.
181

182
«Impresso en la muy insigne y leal ciudad de Valencia en casa de Iuan Mey Flandro en el mes de
junio de 1549», cfr. Bosch, núm. 300; Hernández, núm. 54.
183

«En Valencia, por Juan Mey, 1549», cfr. Bosch, núm. 301; Hernández, núm. 55.

184

«Valentiae, apud Ioannem Mey Flandrum, 1549», cfr. Bosch, núm. 302; Hernández, núm. 38.

185

«Valentiae, ex officina Ioannis Mey Flandri», cfr. Bosch, núm. 303; Hernández, núm. 56.

186

«Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum», cfr. Bosch, núm. 305; Hernández, núm. 57.
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reproduït de l’època.187 Coneixem el contracte d’edició d’una obra de Nebrija, signat
per Joan Tàrrago, llibreter, i Joan Mey, impressor.188
El finançament del taller provenia principalment del patrocini d’institucions
com ara l’Església catòlica i els organismes civils de la ciutat de València.189 Jordi
Rubió i Balaguer defineix l’editor com aquell que arrisca el seus diners publicant
un llibre –obra seua o d’un altre– per beneficiar-se’n de la venda.190 Podia ser un
llibreter, un impressor o entitats com l’Església catòlica o els organismes públics. En
el cas de l’edició dels Furs, primer fou Francés Pastor, és a dir, el mateix compilador
del cos legal, qui, com a particular, exercí d’editor. En la impressió «a costa de Pere
Borbó», l’editor era aquest mateix, un llibreter.191 En el primer cas, sembla que
187
Vegeu Luis Gil, «Nebrija y el menester del gramático», en Nebrija y la introducción del Renacimiento
en España, p. 53-64.
188
La manufactura d’un llibre tenia unes despeses elevades. Era necessari desenvolupar estratègies
d’edició basades en pràctiques contractuals, registrades per un notari, per garantir-ne tant la qualitat
i la quantitat com el preu i els terminis de lliurament. Aquests instruments i formes de contractes
no eren exclusius del treball d’impressió de llibres, sinó que responien a regles del mercat dels
gremis i oficis des de l’època medieval i continuaren funcionant durant tota l’època moderna, cfr.
Carlo Poni, «Local market rules and practices. Three guilds in the same line of production in early
modern Bologna», en Domestic strategies: Work and family in France and Italy 1600-1800, p. 69-101 (la
citació està en la p. 70). Els contractes notarials aporten molts detalls relatius al preu d’impressió,
al paper i a altres punts relatius a la tècnica tipogràfica. Pels peus d’impremta observem que el
finançament del llibre per part dels llibreters era freqüent; tanmateix, apunta Cristóbal Pérez Pastor
que la manca de més testimonis en els registres notarials pot demostrar que la majoria d’aquests
tipus de contractes devien ser verbals, cfr. Cristóbal Pérez Pastor, «Escrituras de concierto para
imprimir libros», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, núm. 1, p. 363-371.
189
El finançament per al taller d’impressió solia ser el que Josep Hernando i Delgado denomina
monetari, és a dir, mitjançant crèdits a curt termini o préstecs. Hi ha menys exemples de contractes
de finançament mitjançant constitucions de societats (amb llibreters) o concòrdies (amb els autors),
cfr. Josep Hernando i Delgado, «Del llibre manuscrit al llibre imprés...», op. cit., p. 278-279.

Cfr. Jordi Rubió i Balaguer, Llibreters i impressors..., op. cit., p. 33. Hi ha una llacuna en les
disposicions jurídiques referents a les condicions per a l’edició d’un llibre, cfr. José Eugenio de
Eguizabal, Apuntes sobre la legislación española, acerca de la imprenta, desde el año 1480 al presente, i per
al cas valencià, Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 61.
190

191
Sobre societats i companyies de llibreters, es poden consultar els documents notarials presentats
per Josep Hernando i Delgado, «Del llibre manuscrit al llibre imprés. La confecció del llibre a
Barcelona durant el segle XV. Documentació notarial», en Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 21,
p. 300. Un exemple més proper d’associacions d’impressors establerts a València fou el de Lorenzo
Ganot, Cristòfol Cofman i Fernando del Castillo, que fermaren una concòrdia, el 22 de desembre
de 1509, per la qual es comprometien a editar mil volums del Cancionero general; poc després, el
1513, s’associarà Jordi Costilla amb Joan Vinyau per imprimir-ne amb Gaspar Trincher sis-cents
exemplars, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia, op. cit., p. 78-79 i 96-99, respectivament. Uns altres casos són el dels
impressors Gabriel Lluís d’Arinyó i Lambert Palmart, el 1485, o el de Pere Posa i Bernat Basures,
el 1531, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 444-448.
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Portada del tractat Ael. Antonii Nebrissensis Grammaticae introductiones. Nunc
castigatissime tandem excussae. Valentiae: ex officina Ioannis Mey in platea
herbaria, 1568. (Ajuntament de València, Biblioteca Serrano Morales, A-3/308.)
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darrere l’edició no hi havia l’incentiu del benefici, mentre que en el segon sembla
emergir una incipient indústria del llibre a la ciutat de València, capitanejada pels
llibreters. Per indústria editorial entenc l’edició de llibres com a empresa, sense el
suport d’una institució pública, siga el Consell, la Diputació del General o l’Estudi
General. En definitiva, l’edició de llibres a complet compte i risc d’un impressor o
d’un llibreter.192
Atés l’elevat nombre de llibres impresos pel taller Mey en comparació amb la
producció de la resta dels tallers valencians, no seria lògic pensar que la conjuntura
no els era favorable a València; però de les paraules extretes de la provisió del
Consell, se n’infereix clarament la situació del taller familiar que justifica la tornada
de Múrcia per estar aquella ciutat, l’any 1549, «molt cara e en aquella no·s stampen
sinó molt poques obres». Suplica el taller Mey regressar amb una ajuda de costa:
E attés que lo dit en Joan Mey és molt àbil en stampar, axí stampant ab molta veritat
per ésser aquell molt docte, y per ésser mestre àbil de fer tot gènero de letres per a
qualsevol stampa, per ço, per benefici de la dita ciutat, provehexen que al dit Joan
Mey li sien donades e pagades quinze lliures moneda reals de València per lo clavari
comú de la dita ciutat, en ajuda de pagar lo loguer de una casa per temps de tres
anys, contadors del primer del mes de janer primer vinent [e a]ny MDL. De mig en
mig any les haien de pagar en cascun principi de any, ço és, VII lliures, X sous ab
pacte e condició que lo dit en Joan Mey haia de residir en la dita ciutat ab sa casa e
família.193
192
Com Joan Tàrrago, qui acordà amb el taller Mey, mitjançant un contracte signat el 12 de maig
de 1548, «que lo dit en Joan de Mey promet i se obliga al dit Joan Tàrago, de obrar e stampar
dos mil libres de Lebrixes iuxta e si e segons la forma mostra e letra que lo dit Joan Mey té e fa»,
cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols: Onofre Armanyach (1548), 107, s. f., publicat per Philippe
Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 484-485. Doc. 1 (1548). El
nombre d’exemplars, dos mil, és ambiciós. De la Crònica del rei En Jaume, editat pel taller Mey
el 1557, després de la mort de Joan Mey, i finançat pel Consell Municipal, se’n sol·licitaren només
quatre-centes còpies impreses. La retribució, al lliurament del treball d’impressió acabat, de catorze
sous per la impressió de cada raima de paper, és alta. Altres condicions foren l’exclusivitat i que
el llibreter Tàrrago aportara el paper. Se sobreentén que la relligadura dels volums corria a càrrec
del llibreter, perquè no s’especifica cap preu per aquest treball. A més, tampoc s’hi fa esment del
termini de lliurament, ni de l’obligació de presentar alguna prova d’impressió. Les úniques edicions
d’obres d’Antonio de Nebrija impreses pels Mey que conec es produïren durant la regència del
taller per part de Jerònima Galés. La primera, del 1568, és Aelius Antonii Nebrissensis grammaticae
introductiones. Nunc castigatissime tandem excussae; una altra, del 1579, Aelii Antonii Nebrissensis
Grammaticae introductiones. Nunc castigatissime tandem excussae, i una darrera, del 1571, Antonii
Nebrissensis Syntaxis, quibusdam locis paraphrasi et exemplis Ciceronis illustrata quondam a Laurentio
Palmyreno nunc ab Agesilao filio et aucta et emendata. O el taller Mey no imprimí aquest llibre el 1548,
o no ens n’ha pervingut cap exemplar.

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1548-1550), A-76, f. 425r i v. Publicat per José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 290.
Doc. 2 (1549).
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L’ajuda de costa és, per al taller dels Mey, l’incentiu que necessitava per a
romandre a la ciutat de València. Els jurats de la ciutat inclouen el taller Mey en la
nòmina de despeses anuals,194 fet excepcional ja que no es lliurarà aquesta dotació a
cap altre taller tipogràfic valencià. El Consell fa un homenatge de caràcter vitalici a
Joan Mey per la seua vàlua i pel domini de la tècnica professional. La subvenció serà
semestral, es renovarà i augmentarà, i durarà tant com el taller; almenys, fins als fills,
Felip i Pere Patrici. L’originalitat i l’especificitat en el cas del taller Mey rauen en el fet
de ser una paga regular: es tracta d’un assentament en les despeses extraordinàries
que, amb el temps, passarà a les ordinàries, al convertir-se en un pagament regular
del Consell.
El món de la impremta en la València de principis del segle XVI està dominat
per Joan Jofré (1498-1530).195 En la dècada dels anys trenta aparegué Francisco Díaz
Romano,196 i a partir d’aquesta data fou dominat per la família Mey, que sols tingué
la competència de Joan Navarro i els seus hereus (1532-1597). Cap altre taller rebrà
una aportació regular. Els jurats proveeixen, si escau, un pagament determinat i
particular en resposta a una obra editorial concreta; així es va escaure el 27 de febrer
de 1511, quan el Consell de València atorgà a Jorge Costilla el privilegi d’impressió
per dos anys de la seua edició dels Furs; o el 7 de juliol de 1523, quan acordaren
el pagament de dos ducats a Joan Jofré per la impressió d’unes oracions contra la
pesta.197

194
L’ajuda de costa és definida per Juan Beneyto Pérez com una subvenció afegida al salari d’un
oficial del municipi, cfr. Juan Beneyto Pérez, «Regulación del trabajo en la Valencia del 500»,
en Anuario de Historia del Derecho Español, núm. 7, p. 274. La implantació d’una impremta local
depenia d’aquesta càrrega pressupostària que, de forma ordinària i anual, assignava la claveria
d’un municipi, cfr. Verónica Mateo Ripoll, «Impresores y políticos. Los poderes alicantinos ante el
establecimiento de la imprenta», en xVII Congrés d’Història de la Corona d’Aragó, vol. 2, p. 769-783.
Les relacions d’impremtes vinculades amb un grau d’exclusivitat amb el consistori municipal no és
un tema nou: l’estudià Manuel José Pedraza Gracia, «Poder político e imprenta en el Renacimiento
en la península Ibérica: El libro y la Diputación del Reino de Aragón en los siglos XV y XVI»,
en Cuadernos para Investigación de la Literatura Hispánica, núm. 29, p. 295-320. Poc després, en el
primer terç del segle XVII, tenim l’exemple de la impremta Matevat, estudiada per Carlos Pizarro
Carrasco, «Imprenta y gobierno municipal en Barcelona. Sebastián y Jaime Matevat al Servicio del
Consell de Cent (1631-1644)», en Hispania. Revista Española de Historia, núm. 213, p. 137-160.

Cfr. Jaime Moll Roqueta, «La imprenta en Valencia de 1530 a 1532: Notas para su estudio», en El
Museo de Pontevedra. xLIV. Homenaje a Antonio Odriozola, p. 207-216.
195

Anteriorment, Francisco Díaz Romano havia sigut proveïdor titular de la Diputació o Casa de la
Cort, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 112.
196

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia, op. cit., p. 94-95 i 236, respectivament.
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L

’any 1550 fou cabdal per a la història del taller Mey. És l’any de l’aveïnament
de Joan Mey, símbol de l’establiment del taller a la ciutat de València, i de la
concessió de venda de llibres al taller, tant propis com forans.198 Aquell mateix any
van cobrar, al mes de febrer, la primera paga de la Claveria Comuna de la ciutat.199
I també d’aquell any és el testament de Joan Mey, l’únic conservat, escripturat el
12 de febrer davant el notari Lluís Nicolau Vaziero,200 on llega i traspassa el taller
tipogràfic. Nomena marmessor Bernat Simó, ciutadà de València, que fou clavari
de l’Hospital General i racional del Consell Municipal, i afegeix com a garantia
de l’execució dels mandats testamentaris el següent: «Vull, emperò, y ordén que
haia de fer e faça tots los actes tocants a la dita marmessoria ab y de consell, exprés
consentiment e voluntat de na Felipa Hierònima Galés, molt amada muller mia, e no
sens aquella.» Jerònima Galés, a més de marmessora, rebrà:
Tots los altres béns e drets meus, deutes, drets y actions a mi pertanyents y pertànyer
podents, així, en lo present regne de València com en lo condat de Flandes, e
encara en qualsevol altra part del món, luny o prop, hon que sien o seran ara y
en lo sdevenidor, per qualsevol causa, via, manera e rraó, do e leix a la dita Felipa
Hierònima Galés, molt cara e amada muller mia, e aquella en tots los béns e drets

198
Cfr. València, Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1550-1551), A-76, f. 500. Doc. 8 (1550).
Publicada per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas...,
op. cit., p. 290. També en fa una anàlisi Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento...,
op. cit., vol. 1, p. 258. Amb aquesta notícia entrà dins la categoria de llibreter. Jesús Gil inclou Joan
Mey en el seu catàleg de llibreries amb aquestes paraules: «El fundador de la célebre dinastía de
impresores era natural de Flandes. Establecido en Valencia, fue autorizado por los Jurados, según
provisión de 30 de abril de 1550, para abrir tienda de libros, como había solicitado. Tuvo instalada
su librería en la calle del Mar», cfr. Jesús Gil y Calpe, «Notas para un catálogo de libreros y editores
valencianos (siglos XV-XVII)», en Almanaque de Las Provincias (1928), p. 359.
199
El 5 de febrer de 1550, es registrà el càrrec en la Claveria Comuna pel qual «pagau a l’honorable
en Joan Mey, stampador, quinze lliures reals, les quals et caetera; e són per ajuda de costa, e per pagar
lo lloguer de una casa que aquell ha llogat, com sia persona molt àbil per a stampar Furs e altres
coses que la dita ciutat té necessitat d’elles, e sia vingut de la dita ciutat de Múrcia per a residir en
la present ciutat», cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1546-1551),
J-92, f. 251v. Doc. 4 (1550). El càrrec de «set lliures i deu sous reals» de la pecúnia comuna prompte
augmentarà, i després d’efectuar el segon pagament del subsidi al taller Mey, al juliol de 1551,
incrementà en cinc lliures la paga, «ço és, que axí com eren quinze lliures, que sien vint lliures en
les matexes pagues e puxs contenguts en dita provisió», cfr. València, Arxiu Municipal, Manuals
de Consells (1551-1552), A-77. 1551, octubre, 7. Publicada per José Enrique Serrano Morales, Reseña
histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 293. Doc. 6 (1551).
200
Mesos abans de la concessió dels jurats, i abans d’aveïnar-se a la ciutat de València, Joan Mey
havia dictat el seu testament davant el notari al qual recorria la família, Lluís Joan Vaziero. Potser
afectat d’una malaltia de la qual temia morir, volia deixar clars els assumptes legítims del taller.
Tanmateix, no ho sabrem, perquè d’aquell testament només en resta, del baldufari de Lluís Joan
Vaziero, datat el 12 de febrer de 1549, aquest apuntament: «Testamentum. Joannes Mey», cfr.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1549), IV-1/22, s. f.
Doc. 1 (1549).
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meus hereva mia pròpria e universal e encara general fas e institueixch per dret de
institució durant, empero, la vida de aquella [...].201

S’estableix l’herència en la persona de Jerònima Galés, qui era designada l’hereva
del taller en exclusiva. La forma d’instituir l’herència és la correcta, segons els furs:
se citen clarament els noms i els cognoms de l’hereva («na Felipa Hierònima Galés»,
com només ell l’anomenà) i, a continuació, el parentiu que la uneix amb el testador
(«molt cara e amada muller mia»). L’hereu, en el dret foral valencià, és anomenat
universal quan adquireix la totalitat o la major part del patrimoni del testador.202
El dret de successió universal confereix a Jerònima Galés el dret hereditari, és a dir,
el conjunt de béns, drets i obligacions deixat pel testador.203 Jerònima Galés succeeix
Joan Mey en la universalitat de drets i obligacions que ell tenia. Adquireix, així,
la capacitat jurídica d’encapçalar la família, davant la funció pública, per herència.
Arran de ser hereva pròpia, universal i general, disposava de l’administració dels
béns familiars, inclòs el taller, del qual restava al capdavant.204 Cal ressaltar aquest
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/23,
s. f. Doc. 5 (1550). L’únic testament, per aquella època, que publicà Serrano Morales és el de Joan
Timoneda, llibreter, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las
imprentas que han existido en Valencia, op. cit., p. 547-555. En l’apartat de testaments d’impressors,
Philippe Berger destaca només el de Cristòfol Cofman, el 1530, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en
la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 519-521.

201

Cfr. Pascual Marzal Rodríguez, El derecho de sucesiones en la Valencia foral y su tránsito a la Nueva
Planta, p. 42.

202

Cfr. Arcadi Garcia i Sanz, Institucions del dret civil valencià, p. 153. Fur 6-8-4: «Si alcú serà hereu
establit en tot o en partida en alcuna heretat, no pot alcunes parts d’aquela heretat rebujar e alcunes
retenir, mas cové que tot o rebuig o de tot retingue», cfr. Furs de València, a cura de Germà Colom i
Arcadi Garcia, vol. 5, p. 235.

203

204
El règim economicomatrimonial és establert per dos apartats del fur V, cfr. Furs de València..., op.
cit., vol. 5. El matrimoni foral valencià, quant al règim econòmic, suposà una regressió dels sistemes
econòmics anteriors, que propugnaven la reunió absoluta dels béns en el lligam matrimonial. Els
compiladors dels Furs respongueren a la forta influència romanística del moment per a organitzar
el matrimoni al voltant del règim de separació de béns, cfr. María Ángeles Belda Soler, El régimen
matrimonial de bienes en los «Furs de València», p. 38-45, i Dolores Guillot Aliaga, El régimen económico
del matrimonio en la Valencia foral. Joan Mey i Jerònima Galés signaren i escripturaren davant notari,
el 30 d’octubre de 1554, uns capítols matrimonials, però no en coneixem el contingut perquè no ens
han pervingut, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero
(1554), IV-1/27, s. f. Doc. 5 (1554). Els estudiosos parlen de «lo muy arraigada que la separación de
bienes se hallaría en las costumbres de nuestros antepasados», cfr. Honori Garcia Garcia, «Estudios
de derecho foral valenciano: Régimen económico-conyugal», en Boletín de la Sociedad Castellonense
de Cultura, tom V, núm. 2, p. 153. La solidesa del vincle de l’home i la dona artesans, com a
grup de treball organitzat, quan es casen és tan forta, que sovintegen els capítols matrimonials
i les germanies, on queda establerta la naturalesa economicosocial de la unió conjugal. Aquests
capítols o nubciale mostren com la classe burgesa de la València foral es regula de forma pactista,
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fet perquè suposa que el marit, Joan Mey, sabia que estava capacitada per a cuidarse’n i que, per tant, seria efectiva. Jerònima Galés també es responsabilitzà de tots els
llegats de Joan Mey i féu complir totes les disposicions referents al soterrament del
difunt marit, al lloc de la sepultura, als rituals eclesiàstics relatius a la seua memòria
i a l’execució de totes les obres pies encomanades per ell per a la salvació de la
seua ànima. Continua el testament de Joan Mey amb els fills, als quals el testador
assigna la part que els correspon com a hereus instituïts (cinquanta lliures); ací ens
sorprén l’absència d’un fill tan reconegut per la historiografia antiga: Pere Patrici
Mey. Aquesta absència en una font documental tan important per a la descripció i
identificació dels membres de la família ens fa pensar que nasqué després del 1550,
any de la redacció d’aquesta còpia notarial de les darreres voluntats del seu pare,
Joan Mey.
El manteniment dels fills i el govern de la família recauen de forma absoluta en
Jerònima Galés. Joan Mey ho fa sense temor, sense tutories d’unes altres persones ni
clàusules adjacents:
E perquè ma intenció e voluntat és que los dits fills meus sien obedients a sa mare,
vull per ço y ordén, y ab lo present done facultat, ple e bastant poder a la dita muller
mia de poder diminuir y augmentar la porció o porcions dels dits fill o fills meus,
donant-ne a l’un poch y altre molt.

Tot seguit es refereix Joan Mey a l’herència del taller familiar:

i l’augment d’aquests documents entre els materials arxivístics manifesta que s’entén el vincle
conjugal com una espècie d’associació, on el dot aportat i l’escreix assolit es regulen i negocien com
a béns i transaccions comercials, cfr. Paulino Iradiel, «Familia y función económica de la mujer en
actividades no agrarias», op. cit., p. 236. Altres exemples de capítols matrimonials on es pot observar
fins a quin detall descriuen les circumstàncies patrimonials dels cònjuges, són els del 1495 entre
Diego de Gumiel i Micaela, vídua de Maurici Vila; els de Francés Nicolau Mazan, i de l’any 1531,
els capítols entre Pere de Montpezat i Eulàlia, vídua de Pere Puig, cfr. Josep M. Madurell Marimon,
Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona..., op. cit., doc. 117 i 412, respectivament.
Com que no es conserva la còpia notarial d’aquests capítols matrimonials, no sabem quins béns
aportà Jerònima Galés, com a esposa, al matrimoni amb Joan Mey. Òbviament, tampoc coneixem
detalladament els d’aquest. Si no tenim notícia del dot o de l’aixovar de Jerònima Galés, no podem
analitzar quins eren els béns parafernals, vegeu Pedro López Elum i Mateu Rodrigo Lizondo, «La
mujer en el código de Jaime I de los Furs de Valencia», en Las mujeres medievales y su ámbito jurídico,
p. 132; és a dir, aquells béns que arriben durant el matrimoni per herència, donació o alguna altra
causa, fur V-IV-4, cfr. Furs de València..., op. cit., vol. 5, p. 35-36. I, per extensió, no podem calcular
els guanys del matrimoni, dels quals, pel testament abans analitzat de Joan Mey, Jerònima Galés
era hereva universal.
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Si lo dit fill meu serà o voldrà ésser impressor, no li puixen ésser levades les matrices,
punchons, prempses, e altres coses e arreus necessàries per a la empremta, més tot
ho haja de tenir aquell, satisfent emperò a ses germanes lo que justament per dos
persones, o tres, planes, nomenades per les parts, serà conegut plenament e sens
strèpit de juhí e declarat. E si a la dita muller mia li semblara donar la dita empremta
y coses necessàries per a aquella al dit Joan Felip Mey, fill meu, de sa vida lo-y puga
donar, e aprés òbit de aquella deixar sens refer cosa alguna a ses germanes, deixantlo-y a sa voluntat. E açò perquè vull que lo dit fill meu sia empressor, pregant y
encarregant a la dita muller mia lo faça studiar y mire per aquell, y los altres com a
bona mare, y yo de aquella confie.

Està parlant de la mort de Jerònima Galés. Si ella desapareix i Felip Mey vol
ser impressor, recompensarà les germanes i es quedarà amb el taller i els estris. I
finalitza establint que l’educació del fill impressor hereu recau en la seua mare.
Segons Luis Tramoyeres Blasco, Jerònima Galés, en el moment que enviduà
del mestre Joan Mey, no podia substituir el marit en l’exercici del seu ofici si no
es complien unes condicions determinades, com ara tenir fills capacitats per a
continuar l’ofici o contraure matrimoni amb un oficial.205 Tanmateix en l’època que
va tocar viure a Jerònima Galés, no li van menysprear l’efectivitat del seu ofici ni la
seua competència. Mantingué, com veurem en aquests fulls, les edicions de llibres i
augmentà la concessió del Consell al taller familiar. L’autoritat de la impressora en
la impremta, tot i que no agremiada,206 era pública i notòria.
És també aquell 1550 l’any en què, segons la nostra informació, el nom de
Jerònima Galés apareix per primera vegada com a «stampadora». Amb data 4 d’abril
de 1550 es registrà un pagament fet per l’administració de l’Hospital General de
València a favor de Jerònima Galés, impressora:

205

Vegeu Luis Tramoyeres Blasco, La institución gremial, su origen y formación en Valencia, p. 287-288.

Si la dona volia dedicar-se a un ofici, havia de començar per l’aprenentatge, raó per la qual
signava un contracte davant notari on s’estipulaven retribució, horari i característiques pertinents a
l’ofici i al taller. Els exàmens d’entrada no difereixen del dels homes; superada la prova i començat
l’exercici de l’ofici, les ordenances, els reglaments i les sancions són els mateixos. Res fora d’allò
acostumat per als homes. Mateixos deures, però no iguals drets. Les dones, tot i que podien
aspirar amb el temps als mateixos títols, mai podien tenir un paper directiu en els gremis. A partir
d’aquest trets generals, cada gremi actuava segons els seus estatuts: alguns no deixaven que les
dones pogueren ensenyar la professió a un aprenent; d’altres prohibien l’exercici de la professió
sense consentiment del marit. Vegeu M. Ángeles Martín Romera, «Mujeres de mercaderes, Mujeres
mercaderes. Testimonios de iniciativas femeninas en el ámbito comercial a finales del siglo XV»,
en En la España Medieval, núm. 32, p. 273-296, i, també, Vanessa Harding, «Working Wives and
Economic Grouth; Urban Families in the Pre-Industrial Era», en La famiglia nell’economia europea,
secc. xIII-xVIII. Atti della Quarantesima Settimana di Studi (6-10 aprile 2008), p. 545-568.
206
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[...] a 4 de abril 1550 /6 lliures/ paguí a Jerònima de Mey, stampadora, per part de
paga de les imàgens de la predicaçió.207

Ella és tot el que s’espera convencionalment d’una dona: muller i mare (després
vídua). I, a més a més, és una altra cosa: «stampadora». Nogensmenys, no és la
primera vegada que Jerònima Galés apareix rebent els diners per part del clavari de
l’Hospital General per un treball d’impressió: mesos abans ja trobem registrat el seu
nom.208 Si he destacat el document del 4 d’abril de 1550, és perquè es tracta del primer
en què és identificada com a impressora, mentre que abans era «yo, Hierònyma de
Mey, muger de Joan de Mey, estampador».209
Clive Griffin comenta en una recent obra sobre els operaris d’una impremta, que
evidències del treball de la dona en el taller tipogràfic són molt difícils de trobar-ne,
però sí que hi ha mullers i filles d’impressors que feien la tinta per a la impressió,
que manipulaven el paper, que comprovaven l’ordre dels folis, que llegien les còpies
o les proves en veu alta...210

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550), V-1-172, f. 131r.
Doc. 6 (1550). Hi ha un albarà autògraf de Jerònima Galés datat el mateix dia: «Yo, Hierónyma de
Mey, atorgo aver recebido del señor Bernat Simon, clavario del Espital General, 6 libras, digo seis
libras, las quales son en parte de paga por imprimir las bulas del Spital General y de Sant Lázaro. Y
por la verdad, hize el pressente de mi mano a quatro de abril 1550... VI libras, [en blanc] sueldos»,
cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550), V-1-173, f. CIv. Doc.
7 (1550).

207

208
Serà el 22 de gener de 1550, en dues entrades de la data de l’administració del Llibre de compte i
raó, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550), V-1-172, f. 127v
i f. 131r. Doc. 1 i 2 (1550). Amb l’albarà corresponent amb data de 27 de gener del mateix any, cfr.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550), V-1-173, f. LXXIIr. Doc.
3 (1550).
209

Cfr. ibíd.

Afegeix l’autor: «Moreover, some women in sixteenth-century Spain appear to have been
involved in the process of printing itself. Jerónima Gales, widow of the Flemish printer Juan
Mey who was based at Valencia, worked in the press she inherited, being in sole charge of the
business until she married another printer, Pedro de Huete. At the time of her remarriage the local
authorities feared that the couple might transfer their operation to Alcalá de Henares, and granted
them a subsidy to ensure that they would continue working at Valencia “because Pedro de Huete
and his wife Jerónima Gales are very skilled in their craft and possess excellent equipment for
their printing business”. The mention of Jerónima’s skill is significant, and is corroborated by her
later assertions about her expertise as a printer.» L’autor també menciona que durant el judici a
Antonio de la Bastida (operari que treballà, ja ho hem comentat, intermitentment per al taller Mey)
pel Tribunal del Sant Ofici, que el jutjava per herètic, comentà que fou Jerònima Galés, i no el seu
marit aleshores, Pedro de Heute, qui el va contractar a l’hivern de 1560, Clive Griffin, Journeymenprinters..., op. cit., p. 188-189.
210
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La majoria d’autors opinen que el treball de la dona en l’època moderna es
caracteritza per dos grans trets: per una banda, pel seu caràcter complementari al
treball de l’home (la qual cosa provocava que hi haguera una escassa valoració social
de la seua aportació i significació econòmiques);211 per l’altra, per la consegüent
desqualificació professional en comparació amb els homes, amb els quals, per
manca de mestria, no podien competir.212 Tots aquests trets justificaven l’absència de
reglamentació, l’exclusió dels gremis i el menor salari.
Alguns autors213 assenyalen que la direcció d’activitats editorials al capdavant
d’una impremta era exercida per una dona sols si era vídua, i només durant el
període de minoria d’edat dels fills, veritables hereus. Era el cas, estudiat per Clive
Griffin, de Brígida Maldonado, qui, en la Sevilla del segle XVI, imprimí llibres sota
el nom del seu difunt marit.214 Per tant, la bibliografia tradicional ha considerat el
treball de les dones en l’Antic Règim com a secundari. Tanmateix, a la llum de la
documentació d’arxiu, es pot observar com la dona realitza un treball no oficial, però
sí oficiós. La rígida normativa artesanal no ho reflecteix, però fonts documentals
ho evidencien: el treball de la dona queda reflectit en rebuts, albarans, testaments,
contractes escrits, àpoques i actes judicials.
La presència de la dona en el món laboral era subalterna, causal, versàtil
211
Vegeu Natalie Zemon Davis, «Women in the Crafts in Sixteenth-century Lyon», en Women and
work in preindustrial Europe, p. 164-197.
212
Comenta la investigadora Martha W. Driver que «while male printers were busily engaged in
their own self-promotion, women printers were also quietly and competently producing printed
books, usually working alongside men in the convent or with fathers, brothers, and husbands to
produce books in the shop», cfr. «Women Printers and the Page, 1477-1541», en Gutenberg-Jahrbuch,
núm. 73, p. 139.
213
Clive Griffin, en l’estudi de la família dels Cromberger, apunta que «no era insólito en España
que las mujeres de familias de impresores trabajasen en el taller: la hija de Juan de Lucena lo hizo
en Toledo o Montalbán en el siglo XV (véase M. Serrano y Sanz, «Notícias biográficas de Fernando
de Rojas, autor de La Celestina, y el impresor Juan Lucena», en Revista de Archivos, Bibliotecas y
Museos, núm. 6, p. 245-99 (p. 258-259)»; també cita l’autor més avant el cas de Jerònima Galés, cfr.
Clive Griffin, Los Cromberger. La historia de una imprenta del siglo xVI en Sevilla y Méjico, p. 137, nota 2.

«Los colofones de los libros producidos mientras Brígida dirigía la imprenta nunca mencionan
su nombre, fueron impresos “en casa de Juan Cromberger que sancta gloria aya”», cfr. Clive Griffin,
ibíd., p. 138; també de Clive Griffin, «El colofón en el libro impreso sevillano de la primera mitad del
siglo XVI», en El libro antiguo español. Actas del Segundo Coloquio Internacional (Madrid), p. 247-261. I,
en el cas valencià, Philippe Berger, «Les colophons valenciens dans les éditions de la Renaissance»,
en Le livre et l’édition dans le monde hispanique xVIe-xxe siècles. Pratiques et discours paratextuels. Actes
du Colloque International organisé par le Centre d’Etudes et de Recherches Hispaniques de l’Université
Stendhal, p. 33-43.
214
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i desordenada, però no era sempre anònima ni absent, tot i que no estava
corporativitzada ni ben remunerada.215 L’activitat de la dona a partir del segle
XVI, lluny de mantenir-se ancorada en un nivell econòmic de subsistència amb un
caràcter d’artesania domèstica i de consum local, es qualifica.216 En alguns gremis són
admeses, en determinades circumstàncies, per exercir el seu art, tot i que testimonis
d’una carrera artesana femenina217 cap a la mestria, dins els estatuts rigorosos dels
gremis, són molt escassos; les dones seran, tanmateix, una part més de l’entramat
industrial de la ciutat. 218
Per conéixer unes regulacions gremials específiques per als tallers d’impremta,
podem apropar-nos als impressors barcelonins que s’esforçaren a constituir-se com
a confraria politicocivil a final del segle XVII.219 En els capítols de la brevíssima i
exigua Confraria dels estampers de Barcelona i en els de la resta de gremis no hi té
cabuda la figura femenina, tan sols al parlar de les filles de mestres casades amb
215
Vegeu Simona Laudani, «Mestieri di donne, mestieri di uomini: Le corporzioni in età moderna»,
en Il lavoro delle donne, p. 183-205.
216
Cfr. Montserrat Carbonell Esteller, «Hecho y representación sobre la desvalorización del trabajo
de las mujeres (siglos XVI-XVIII)», en Mujeres y hombres en la formación del pensamiento occidental, p.
157-171, i Angela Groppi, «Lavoro e propietà delle done in etá moderna», en Il lavoro delle donne,
p. 123. Sobre la invisibilitat del treball de la dona, també hi reflexiona Isabel Morant Deusa en la
introducció a l’obra col·lectiva Historia de las mujeres en España y América Latina. II. El mundo moderno,
p. 13-23.

La definició de la dona com a artista independent l’aportà Natalie Zemon Davis: «Unlike mere
wage earners, independent women artisants in Lyon elicited respect and even apprehension and
could sometimes defend openly their economic turf. They were ordinarily married women or
widows and were likely to have (or have had) husbands also prospering in a craft», cfr. «Women in
the Crafts in Sixteenth-century Lyon», op. cit., p. 180. Per a les reflexions relatives a les súpliques de
dones al Consell de Cent de Barcelona contra l’actitud del gremi envers elles, entre els segles XVII
i XVIII, vegeu Marta Vicente i Valentín, «Les dones en els gremis de l’Edat Moderna a Barcelona
(segles XVII i XVIII)», en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, núm. 10, p. 137-142, i, de la mateixa
autora, «Darrera les estructures gremials: Dones i institucions econòmiques a la Barcelona del
XVII», en Pedralbes. Revista d’Història Moderna, núm. 13, p. 329-334.
217

218
El 1529, davant l’escassedat de pa, el Consell disposà una ampliació de llicències per a exercir
com a flaquers que fou aprofitada per algunes dones per a assolir l’ofici en les mateixes condicions
que els homes; també es dóna a entendre, en una altra disposició del Consell del 1532, a favor que
es transferira a la vídua l’ús de la taula del mercat del marit, i del mateix any és una altra provisió
perquè una vídua mantinguera l’ofici de corder del marit. Totes les notícies ens porten a concloure
que aquestes dones desenvolupaven junt als seus marits els treballs necessaris per al manteniment
del negoci familiar, i que estaven capacitades per a continuar-lo a la mort d’aquests, cfr. Juan
Beneyto Pérez, «Regulación del trabajo en la Valencia del 500», op. cit., p. 239-240 (especialment la
nota 158) i 260-262.
219
Vegeu Miquel González i Sugrañes, Contribució a la historia dels antichs gremis dels arts i oficis de
la ciutat de Barcelona. Llibreters i estampers, vol. 2, p. 120-132, i Manuel José Pedraza Gracia, El libro
español del Renacimiento..., op. cit., p. 188-189.
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oficials que pretenien la mestria. De fet, quan emergeixen en l’apartat de mestres
és com a intruses, és a dir, en els capítols dedicats a actes prohibits pel gremi, en els
quals s’especificava que cap persona, si no era confrare, podia tenir impremta a la
ciutat i territori de Barcelona (sota la imposició de penes als contraventors d’aquesta
norma). Només n’estaven exceptuats els tallers regits o governats per les mullers dels
mestres difunts, que conservaren el nom del marit mort. La regència de la impremta
en mans d’una dona, en qualsevol altra circumstància, la feia esdevenir una intrusa,
de la mateixa manera que eren també intrusos els fills hereus d’un taller d’impremta
si, una vegada complits els setze anys, no havien passat l’examen de la confraria per
a obtenir el grau de mestre. Si l’hereu era una filla, només podia exercir l’ofici en el
taller si estava casada amb un oficial.
El treball de Jerònima Galés al capdavant del taller d’impressió familiar ens
fa palesa, per tot el que diuen les regulacions gremials conegudes, la contradicció
clara entre la normativa i la pràctica real quotidiana. Així, doncs, Jerònima Galés
es trobava marginada sense estar, paradoxalment, al marge de la producció del
taller d’impremta. Un cop adquirit de forma pràctica l’estatus de cap d’un taller o
assolida la mestria, com en qualsevol ofici, es dibuixa una varietat de possibilitats de
representació de la seua figura,220 que en el cas de la impremta pren sentit en els peus
de les portades o en els colofons, on queda identificat el taller familiar. Jerònima
Galés apareix representada en els peus d’impremta i en els colofons des del 1556 fins
al 1568; així s’esdevé, per exemple, en Excudebat vidua Ioannis Mey, Excudebat bidua
Ioannis Mey in alma Valentiae urbe i En cassa de la biuda de Ioan Mey Flandro.221
220

Cfr. Natalie Zemon Davis, «Women in the Crafts in Sixteenth-century Lyon», op. cit., p. 184-185.

Aquests peus d’impremta són protagonistes junt a la identificació del taller com «Ex Ioannis
Mey Flandri typographia», «Typis Ioannis Mey Flandri», «Fonch estampada en casa de Ioan Mey»,
«Impresso en Valencia en casa de Ioan Mey, que sea en gloria», «Ex typographia Ioannis Mey»,
«Ex calchographia Ioannis Mey», «Apud Ioannem Mey», i, finalment, «Ex officina Ioannis Mey».
A partir del 1568, aquests peus referents a la «casa Mey» es mantenen, però també n’apareixen
d’altres: «Ex officina Petri Patricii à Huete», «En casa de Pere de Huete», «Ex typographia Petri à
Huete», «Excudebat Petrus a Huete» o «In aedibus Petri de Huete». A partir del 1570, la majoria de
les obres són impreses amb el peu identificatiu de Pedro de Huete, i les mencions a la marca «casa
de Mey» són mínimes. I s’esdevé així fins al 1578, quan, de nou, el taller assenyala el llibre com a
imprés per la «Viuda de Pedro de Huete», «En casa de la biuda de Pedro de Huete», «Apud Viduam
Petri Huete», «Ex Calcographia Viduae Petri Huete», «Ex Typographia Viduae Petri Huete» o «Ex
Calchographia viduae Petri Huete». Aquest peu referent a la seua segona viduïtat serà representat
en el llibre fins a la data de la seua mort, el 1587. És significatiu que aparega en una obra del 1583
amb el peu d’impremta «Impressa en Valencia en casa de la Viuda Gerónima de Huete», ja que
fou l’única vegada que el nom de pila, Jerònima, s’imprimeix, tot i que no utilitza, com en els
documents, el seu cognom. El 1582 fa acte de presència el seu fill Pere Patrici Mey amb un senzill
«Apud Petrum Patricium». Tanmateix, són molt pocs els llibres impresos per Pere Patrici; la majoria
221
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Com que les comandes són incertes i el negoci de la impremta poc segur,
l’activitat professional de les dones en una família d’impressors (en aquest cas)
és tan benvinguda com indispensable per a sobreviure.222 La capacitat de mullers,
vídues, filles i germanes per a introduir-se en el món específic i tècnic de la producció
de llibres està documentada. Tanmateix, cal preguntar-se com arribà a aprendre
Jerònima Galés aquest ofici. A causa de la manca de contractes d’aprenentatge223 per
a dones en els tallers d’impremta, només podem suposar que aquesta formació fou
mig autodidacta i mig instruïda (pel seu pare o pel seu marit) al si del taller on devien
treballar en moltes ocasions diversos membres de la família. Així ho narra la vídua
d’un aprensador de Madrid, Antonio Grute, quan exposa davant les autoritats que no
podrà viure o sustentar-se sense poder continuar realitzant l’ofici d’aprensadora que
li havia transmés el seu difunt marit, i que ara els companys de professió pretenien
prohibir-li exercir en l’estat de viduïtat.224 Hi ha alguns antecedents de dones que
portaran el peu «Apud Viduam Petri Huete» o «En casa de la viuda de Pedro de Huete». Només
el 1587 veiem que la nova denominació s’universalitza arran, òbviament, de la mort de Jerònima
Galés, és a dir, «En casa de Pedro Patricio Mey» o «Apud Petrum Patricium Mey».
222
Annie Parent-Charon puntualitza que «l’action des femmes de l’Ancien Régime dans la
production et la diffusion des livres est un lieu de recherche pour ainsi dire inexploré», citant
Roméo Arbour, Les femmes et les métiers du livre (1600-1650), en la pàgina 137, cfr. «A propos des
femmes et des métiers du livre dans le Paris de la Renaissance», en Dominique de Courcelles i
Carmen Val [eds.], Des femmes & des livres. France et Espagne, xIV-xVII siècles, p. 137-148. Cal afegirhi, de la mateixa autora, un treball anterior: Les métiers du livre à Paris au xVIe siècle (1535-1560).
Per a trobar referències a vídues d’impressors a França, vegeu Histoire de l’édition française. Le livre
conquérant. Du Moyen Age au milieu du xVIIe siècle, tom I, p. 249.
223
El contracte de treball indicava clarament les condicions, els drets i els deures dels consignats.
Així, un exemple particular és el signat l’11 de desembre de 1535 per Pedro Montpesat, impressor
de Barcelona, i Martín de Ayala, qui jurà tenir més de quinze anys i ser fill d’un impressor de Toledo,
Juan de Ayala, contractat durant un any «y así en cualquier día compondré en vuestra casa una forma
y media de letra romana correcta, según la pràctica y consuetud de dicho oficio vuestro; y si viniese
el caso de que mudaseis de obra, compondré una de letra bastarda coregida como conviene». El
sou per aquest treball era la provisió de «comida y bebida» i cada mes trenta sous per dues formes
corregides de lletra romana diària, i trenta-sis sous barcelonesos per una forma i mitja corregida
de lletra bastarda, cfr. Miquel González i Sugrañes, Contribució a la historia dels antichs gremis dels
arts i oficis..., op. cit., vol. 2, p. 117-118. Per a la llibreria madrilenya, es pot consultar Francisco Javier
Paredes Alonso, Mercaderes de libros. Cuatro siglos de historia de la Hermandad de San Jerónimo. En els
contractes d’aprenentatge exposats per Philippe Berger, només dos corresponen a l’ensenyament
de l’artem libros imprimendi durant els anys 1535 i 1536, i tots dos a favor de l’impressor Francisco
Díaz Romano; les condicions són les habituals: l’aprenentatge de l’ofici per un salari i domicili a
casa de l’impressor, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol.
2, p. 490-492. La majoria dels contractes coneguts són per l’aprenentatge de l’ofici de la llibreria, cfr.
ibíd., p. 485-493, a més de l’obra de Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la
imprenta y librería en Barcelona..., op. cit., p. 232-233, i Manuel José Pedraza Gracia, El libro español del
Renacimiento..., op. cit., p. 210-228. Tant a València com a Barcelona, tots els contractes que ací citem,
menys un del llibreter Huguet, corresponen a la família de llibreters Trinxer.
224

Cfr. Ana Aguado [et al.], Textos para la historia de las mujeres en España, p. 265-266. En molts
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s’havien dedicat al món de la producció del llibre manuscrit,225 com ara escrivanes,
miniaturistes, relligadores o llibreteres,226 exercici en què assoliren un grau
d’especialització i de competència professionals molt respectat en el seu cercle.227 La
participació de la dona en tallers manuals d’escriptura, tant en l’àmbit religiós com
entre els stationarii de les ciutats, és coneguda.228 La presència de la dona, no sols la
reglaments de gremis, nogensmenys, es disposava que les vídues de mestres podien continuar
sent membres agremiats i mantenir tenda, taller o eines que hagueren heretat, cfr. Mary Elizabeth
Perry, Ni espada rota ni mujer que trota..., op. cit., p. 26-27. Un altre exemple, el trobem en la València
baixmedieval, quan es prohibia que les dones mesuraren a l’Almodí; així, l’any del 1343, «en Pere
Roig, guardià de l’almodí, proposàs en lo Consell que, per ço cor alcunes fembres mullers de
mesuradors e altres mesurassen en l’almodí, se eren moguts alcuns contrasts en l’almudí, que lo
Consell tengués per bé de fer crida que d’aquí enant nenguna fembra no gosàs mesurar en l’almudí,
ne gos exir a carrera als castellans e altres aportants forment, ne pendre les bèsties per los dogals
per metre-les en l’almodí. E en açò degen posar pena». Sentida la dita suplicació del guardià de
l’almodí, els jurats i prohoms de la ciutat resolgueren prohibir «que nenguna fembra ne fadrí no
mesur ne gos mesurar nengun blat», cfr. Llibre d’establiments i ordinacions de la ciutat de València....,
op. cit., p. 410.
Cfr. Luisa Miglio, «“A mulieribus conscriptos arbitror”: Donne e scrittura», en Scribi e colofoni. Le
sottoscrizioni di copisti dalle origini all’avvento della stampa, p. 247-248. Sobre copistes, miniaturistes,
gravadores i cal·lígrafes, vegeu el capítol «Le donne nei mestieri del libro», de Tiziana Plebani,
en Il «genere» dei libri..., op. cit., p. 164-185. En un altre treball, el de Martha W. Driver, se citen els
casos de monges copistes com Margaretha Karthauserin, que treballà com a escrivana al convent
dominicà de Santa Caterina de Nürnberg entre 1452 i 1470, amb la qual cosa demostrà que les dones
estigueren en contacte amb la producció del llibre des de la còpia d’exemplars en els scriptoria del
seu orde, cfr. «Women Printers and the Page, 1477-1541», op. cit., p. 139-140. De l’alta Edat Mitjana,
no cal oblidar la magna obra de la monja En (o Ende), que pintà tot el Beat de Girona.
225

Cenyit a exemples on és protagonista el treball que desenvolupen les dones, cal apuntar Michel
Simonin, «Trois femmes en librairie. Françoise de Louvain, Marie l’Angelier, Françoise Patelé (15711645)», en Des femmes & des livres. France et Espagne, xIV-xVII siècles, p. 149-173.
226

227
Als artesans del llibre sempre se’ls ha ubicat en el món de la producció del llibre manuscrit com
a «escribanos de obra», «yluminador de pluma», «maestro de hazer cartas de marear»... De tots els
artesans del llibre, destaque la presència de la coneguda com a «Monja de Santa Paula», de qui María
del Carmen Álvarez Márquez diu: «(1513-1514) Salvo su colaboración, junto a otros miniaturistas,
en el misal que escribió para el Altar Mayor Diego Fernández, realizando diversas historias y, al
menos, catorce letras grandes y ciento treinta pequeñas, ningún otro dato ha sido posible recabar
acerca del nombre y vida de esta iluminadora, que junto con Isabel Fernández, fueron las dos únicas
mujeres que trabajaron para la Iglesia Catedral de Sevilla durante los siglos XV y XVI, no sólo en
la iluminación de libros», cfr. els treballs de María del Carmen Álvarez Márquez, «Los artesanos
del libro en la catedral hispalense durante el siglo XV», en Archivo Hispalense, núm. 215, p. 3-36; El
mundo del libro en la iglesia catedral de Sevilla en el siglo xVI, i El libro manuscrito en Sevilla (siglo xVI).

Martha W. Driver assevera que les primeres dones impressores continuaren, en molt casos, el
treball que ja havien desenvolupat com a escriventes. L’autora ha fet un breu assaig sobre els llibres
produïts al convent de Sant Jacob de Ripoli, a Florència, cap a finals del segle XV, «[...] the Dominican
nuns of San Jacobus Ripoli were employed as compositors and designers of type, first printing an
Italian Donatus in 1476». També ha estudiat els llibres produïts per la primera dona impressora
anglesa, Elizabeth Pickering o Redman, a mitjan segle XVI, a més d’aportar dades d’unes altres
impressores que continuaren el treball del taller tipogràfic a la mort dels seus marits, cfr. Martha W.
Driver, «Women Printers and the Page, 1477-1541», op. cit., p. 139, i, igualment, Paul W. Nash, «The
228
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podem trobar en els oficis més indicats per a ella, com ara la manufactura de teles, la
sastreria, els telers o la cuina; també tenen representació, durant l’Edat Mitjana, en
altres branques de l’artesanat, en altres aplicacions manuals de la indústria urbana,
com ara en l’escriptura i en la còpia de llibres. El pas cap a la impremta no sembla tan
dificultós.229 Sí que les trobem com a llibreteres, vídues que encapçalen els negocis
iniciats pels seus marits. En els cens de la Tacha Real del 1542, 1547 i 1552, Úrsula
Reynera, Joana Hugueta i Úrsula Salvador són citades pel nom de casades; n’és una
excepció la darrera que apareix: Isabel Joan Martí i de Monarde.230
Annie Parent-Charon explica com les vídues poden ser mestres231 mitjançant els
exemples de Charlotte Guillard, Valerienne Mallet i Yolande Bonhomme, a les quals la
viduïtat transmeté la mestria. La vídua esdevé, aleshores, dona de negocis, transmet
les pràctiques d’imprimir i pren la iniciativa d’elegir els textos que s’imprimiran al
taller familiar. Les vídues són les que preserven la cohesió del patrimoni familiar.232
Malgrat aquests testimonis, la institucionalització de l’aprenentatge per mitjà
dels gremis està considerada per autores com Natalie Zemon Davis,233 en el cas de
Distaff Side. A short history of female printers», en Las otras letras. Mujeres impresoras en la Biblioteca
Palafoxiana, p. 69. El treball artístic de les monges en època medieval en les facetes gràfiques o en
d’altres fou estudiat per Jeffrey F. Hamburger, Nuns as Artists. The visual culture of a medieval convent.
Philippe Berger, recollint la informació aportada per José Enrique Serrano Morales, apunta que
la primera dona que intervingué en un taller d’impremta valencià fou la vídua de Gabriel Lluís
d’Arinyó, que degué intervenir en la venda i el lloguer de caràcters d’impremta del taller de Jaume
Vila a Lope de la Roca, associat a Sebastià d’Escòcia el 1498, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en
la Valencia del Renacimiento, op. cit., vol. 2, p. 67, i José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica
en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 580-581. Aquest últim diu: «Francisca López.
Viuda de Lope de la Roca, continuó imprimiendo después de la muerte de su marido asociada
con Sebastián de Escocia y Juan Jofré, según aparece en la escritura otorgada por los tres en 17
de Noviembre de 1498 ante el notario Juan de Casanova, referente á cierta cantidad de letras de
imprenta que les había alquilado», cfr. ibíd., p. 250.
229

230

Cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op. cit., vol. 2, p. 521-548.

«Les veuves out toute capacité –du moins juridique– pour exercer pleinement le métier», cfr.
Annie Parent-Charon, «A propos des femmes et des métiers du livre dans le Paris de la Renaissance»,
op. cit., p. 147-148.
231

232
«Que signifie l’émergence de personalités exceptionnelles? Est-elle propre aux métiers du
livre? Est-elle le signe d’affaires florissantes, d’un niveau d’éducation peu commun? Beaucoup de
questions restent posées. Un point au moins semble bien établi: l’importance du travail féminin,
qu’il soit directement lié à l’activité d’imprimerie, librarie ou reliure, ou qu’il soit un complément
de ressources dont la portée, diffiicile à évaluer, n’en est pas moins réelle», cfr. ibíd.
233
Es donaven els casos a Lió de «sewing or spinning school for pool girls», però el coneixement i la
instrucció sistemàtica de les arts mecàniques es devien als pares o als germans. No obstant això, la
dona casada passava de ser filla de a muller de. Com que no coneixem els parents de Jerònima Galés,
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Lió, i Teresa-Maria Vinyoles i Vidal,234 en el de Barcelona, com una de les causes de
devaluació del treball de la dona. Mentre els xics aprenien l’ofici de forma regulada
pels gremis, les xiques rebien un ensenyament a l’obrador familiar o en el servei
domèstic on treballaven, i aquest aprenentatge poques vegades era formal.
El perill inherent del treball femení per als gremis era, doncs, la competència
amb els companys de professió, atés que moltes activitats podien ser exercides
amb èxit per dones, que podien rivalitzar amb el treball dels homes. Els gremis no
facultaven les dones per a fer el seu treball; ans al contrari, els hi obstaculitzaven
l’accés. Malgrat tot, amb els anys, i de forma gradual, s’imposà la figura femenina
en el taller.235 Les dones no estan absents del món del treball; el que ocorre és que no
gaudeixen de la consideració social del seu treball en relació als homes. L’activitat
de les dones casades, en tant que complement de les tasques del negoci familiar, no
figura ni en actes ni en documents fiscals. La majoria de les dones han treballat en
activitats que no han deixat cap registre oficial.
A les ciutats, el treball ha sigut organitzat tradicionalment per les ordenances
municipals i pels gremis, i en la documentació corporativa dels últims no hi ha
pràcticament testimonis del treball de la dona. En el cas del municipi de València,
en el cens de la Tacha Real, el nom que apareix principalment és el de l’home. S’ha
de fer una recerca més minuciosa en la documentació municipal si es vol descobrir
la presència del treball de les dones. Només així les trobem, per exemple, en les
llicències d’obertura d’establiments o en els llibres de comptes municipals; també
res podem afegir-hi de la posició de la seua família. Pensem que Joan Mey la degué escollir per la
seua habilitat o bé que, un cop casada, procurà instruir-la perquè l’ajudara en el taller, cfr. Natalie
Zemon Davis, «Women in the Crafts in Sixteenth-century Lyon», op. cit., p. 172-173.
Cfr. Teresa-Maria Vinyoles i Vidal, «La mujer bajomedieval a través de las ordenanzas municipales
de Barcelona», en Las mujeres medievales y su ámbito jurídico, p. 137-153. Observa l’autora en un altre
treball el descens acusat en els contractes d’aprenentatge de dones a Barcelona durant el segle
XVI, cfr. Teresa-Maria Vinyoles i Vidal, Les barcelonines a les darreries de l’Edat Mitjana, p. 149, i, més
recentment, l’estudia Marta Vicente Valentín, «Mujeres artesanas en la Barcelona moderna», en Las
mujeres en el Antiguo Régimen. Imágenes y realidad (s. xVI-xVIII), p. 57-90.
234

235
Sense ser exhaustiva, indique aquesta bibliografia: Marta Vicente Valentín, «La documentación
gremial. El trabajo de las mujeres en la modernidad», en Nuevas preguntas, nuevas miradas. Fuentes y
documentación para la historia de las mujeres (siglos xIII-xVIII), p. 25-46; María Josefa Parejo Delgado,
«La documentación de protocolos. Una fuente básica para el conocimiento de la historia de la mujer
en el Antiguo Régimen», en El trabajo de las mujeres. Pasado y presente. Actas del Congreso Internacional
del Seminario de Estudios Interdisciplinarios de la Mujer, tom I, p. 187-194; Susana Narotzky, «Apunts
metodològics per a l’estudi del treball de la dona en la història», en L’espai viscut. Col·loqui
Internacional d’Història Local, p. 259-277, i Coral Cuadrada, «Les dones en el treball urbà (segles XIVXV)», en Anuario de Estudios Medievales, núm. 29, p. 219-234.
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podem localitzar-les en els fons d’institucions tan populars com els hospitals. En
el nostre cas, serà l’activitat professional exercida per Jerònima Galés a l’Hospital
General de València la que ens revelarà la seua participació en el treball del taller
familiar. És entre els llibres de compte i raó, els llibres de Claveria Comuna, els llibres de
Llotja Nova..., on hem aconseguit capturar la figura de Jerònima Galés en l’exercici
de les seues activitats professionals.236

L

’any 1550,237 ja retornat Joan Mey a València, isqueren de les premses del taller
obres com Apologeticon panegyricon, de Joan Baptista Anyés238; Praecipuae ac
maxime necessariae divi Thomae Aquinatis materiae in latinarum rationem, de Francesc
de Borja;239 Cinquenta bivas preguntas con otras tantas respuestas, d’Hernán López de
Yanguas;240 Chaeronei Philosophi historisque clarissimi opuscula moralia, de Plutarc,241 o
Libro de refranes, de Pedro Vallés.242 A més a més, realitzà encàrrecs per a l’Hospital
General de València.
La relació del taller tipogràfic Mey amb l’Hospital General de València fou estreta,
tal com ho manifesten els documents. Aquesta institució es nodria d’almoines i així
obtenia recursos per a la seua organització; una plataforma que utilitzava per a la
captació d’aquestes donacions benèfiques era la impremta. El taller Mey realitzà
per a l’Hospital General de València tres tipus d’encàrrecs que no solen sobreviure
al pas del temps ni són classificats pels catàlegs i repertoris bibliogràfics, antics o
moderns: plecs solts de gojos, estampes o cartells, impulsats per l’esperit de Trento;

236
Vegeu Francisco M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del
Quinientos», op. cit.
237
Del 1550 –tot i que també podria ser del 1543–, es localitza una obra de Bernabé de Rosales,
Relectio de tribus poenitentiae partibus, cfr. Hernández, núm. 63.
238
En el colofó llegim, sota la marca tipogràfica de la família Mey: «Ex officina Ioannis Mey Flandri,
in vico Maritimo. Valentiae. 1550», cfr. Bosch, núm. 306; Hernández, núm. 58.
239

«Valentiae, apud Ioannem Mey, 1550», cfr. Bosch, 309; Hernández, núm. 59.

240

«Impresso en Valencia en casa de Joan de Mey MDL», cfr. Bosch, núm. 310; Hernández, núm. 60.

241

«Valentiae, apud Ioannem Mey, 1550», cfr. Bosch, 311; Hernández, núm. 61.

242

«Valencia, por Juan Mey, 1550», cfr. Bosch, 312; Hernández, núm. 62.
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imatges de sants,243 especialment de sant Llàtzer,244 i imatges de la Verge Maria o
Nostra Senyora del Popolo; imatges de «crucifixos», «de muertos» o «de defunctos».
Imprimiren també «butlles» i «cartes de ànimes», o les que anomenaven «cartes de
la Verge Maria». Eren instruments per a la predicació i acapte o «mandes» (demanar
almoina) que l’Hospital General realitzava per tota la ciutat de València i pel regne,
des d’Oriola fins a Sogorb; però també fora, fins a Tortosa.
L’imprés és utilitzat com a mitjà per a guarir els malalts i augmentar la devoció
a través de la contemplació d’imatges.245 Es feien estampar imatges en petits folis
de format de quart o d’octau, que servien de bitllet o papereta per a les persones
que anaven amunt i avall demanant almoina per als malalts de l’Hospital General.
No queden exemples d’aquestes estampacions que puguen ser atribuïdes al taller
dels Mey. Sí que podem estudiar, però, els gravats xilogràfics de temàtica devota
que il·lustren algunes de les seues obres, com ara el Psalterium a Seraphico sancto
Bonaventura compilatum in honorem Virginis Marie (1570); la Historia de la sagrada
passión de nuestro redemptor Iesu Christo según el Evangelio de sanct Ioan. Compuesta por
el doctor Diego Ramírez Pagán (1564), o la Segunda parte de la claridad, intitulada lumbre
del christiano, compuesta por el muy reverendo padre fray Christóval Moreno (1575). Tant
les imatges dels sants, beats o verges, com les d’escenes bíbliques que apareixen en
aquells llibres, són una bona mostra del que degueren ser aquelles estampes, i de
l’espiritualitat i la devoció de l’època.
Joan Llorenç Palmireno, en l’obra Tratado primero del camino de la Iglesia, cfr. Madrid. Biblioteca
Nacional, R-12431, p. 54-55, al parlar dels llocs i de la representació de devoció i espiritualitat com
les vidrieres, la sagristia, la creu o l’altar, expressa per a les imatges el que segueix: «Las pinturas è
imàgines llámanse laicorum lectiones et scripture. Y aunque nos reprehenden los de Mahoma por que
parescemos ydólatras, seguimos la sancta Yglesia Romana según los versos siguientes, que hoy día
se leen en Venecia encima de una imagen de un crucifixo, traduzidos de Griego en Latín, que dizen
assí: “Nam Deus est, quod imago docet, sed non Deus ipsa; hanc videas, sed mente colas quod
cernis in ipsa.” Dios es lo que ymagen representa / Mas no es ella Dios, ni tal se piense / Con los
ojos corporales mira su figura / Y con el alma adora lo que sientes.»

243

244
L’evangeli segons sant Joan (11,32) diu: «Maria ergo, cum venisset ubi erat Iesus, videns eum,
cecidit ad pedes eius, et dicit ei: Domine, si fuisses hic, non esset mortuus frater meus», i després,
en el passatge 11,44 afegeix: «Et statim prodiit qui fuerat mortuus, ligatus pedes, et manus institis,
et facies illius sudario erat ligata. Dixit eis Iesus: Solvite eum et sinite abire», cfr. Biblia Sacra iuxta
Vulgatam Clementiam, 10a ed., p. 1054.

Aquesta capacitat de la impremta per a facilitar les reproduccions esdevé un nou recurs per
a les institucions, alhora que possibilita l’entrada d’abundants encàrrecs als tallers. El llicenciat
Gaspar Escolano, en la Segunda parte de la década primera de la historia de la insigne y coronada ciudad y
reyno de Valencia, relata com al monestir de la Murta «hazen los Religiosos de este convento, por su
devoción, algunas estampas de las pequeñas que traemos por registros en los Breviarios, y han se
visto grandes efectos por medio dellas».
245
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Gravats que il·luminen la part final de l’obra de Francisco Cristóbal Moreno,
Segunda parte de la claridad, intitulada lumbre del christiano. En Valencia. En casa de
Pedro de Huete. Véndese en casa de Baltasar Simón. 1575. (CRAI-Biblioteca de
Reserva. Universitat de Barcelona, B-7/6/14.)
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Gravat de la verge Maria en l’obra Psalterium a seraphico sancto Bonaventura
compilatum in honores Virginis Marie. Impressum Valentie, in edibus Petri a
Huete, 1570. (CRAI-Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona, CM-1678.)
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Les tirades podien oscil·lar entre els dos-centes i els dos mil papers impresos.
De fet, aquesta producció és molt estable per al taller Mey al llarg de tota la vida
tipogràfica, dels pares als fills, ja que tots els anys eren convocats a imprimir aquests
encàrrecs pietosos. Els beneficis econòmics eren considerables i els ajudaven a
subsistir. En cap any, tot i que hagueren imprés molts llibres o hagueren obtingut
grans subvencions del Consell, deixaven de banda els beneficis econòmics que
reportaven aquests tipus de treballs. De la mateixa manera, s’estampaven cartells
per a les celebracions litúrgiques, com ara els cartells per al Jubileu del 1552. 246
Aquests tipus de treballs és el que Fernando R. Rodríguez de la Flor anomena
«efímero estado», caracteritzat per l’ús de l’imprés en forma de crides i proclamacions
amb efectes persuasius i jurídics, i la impressió de cartells i estampes religioses amb
efectes proselitistes.247 L’escriptura impresa exposada als cantons de la ciutat esdevé
246
De fet, el nombre de comandes de l’Hospital General es multiplicà any rere any: de dues raimes
per imatges de sants i ànimes arribaran a imprimir-ne més de dos mil en un encàrrec, com passà
amb l’albarà de Pedro de Huete del 29 d’octubre de 1570, cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Compte i raó (1570-1571), V-1-214, f. 53r. Doc. 11 (1570). I de cinquanta cartells
arribaran a quatre-cents, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (15801581), V-1-235, f. 138v. Doc. 1 (1581). També augmentaren els treballs per a l’Arquebisbat: el 23
de març de 1585, consta que el taller imprimí «300 edictos, quatrocientas cartas exhortatorias del
Patriarca, 250 ordinarios de la Quaresma, tres resmas de albaranes i treinta carteles de la nómina
de los confesores de la quaresma de pliego entero de marca mayor», cfr València. Arxiu del Col·legi
Corpus Christi, Legajos de Recibos del Fundador, publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña
histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 306-307. Doc.
2 (1585).

Proliferaren aquest gènere d’impresos representat per estampes, cartells commemoratius i
figuracions d’entrades reials: «El poder, en efecto, son sobretodo sus metáforas, y la fiesta es un
discurso metafórico continuado», cfr. Fernando R. Rodríguez de la Flor, Barroco. Representación e
ideología en el mundo hispánico (1580-1680) (les citacions estan en les pàgines 162 i 167, respectivament).
Altres exemples seran al llarg dels anys totes les impressions de les regulacions sobre la farina,
els olis, els jocs, els bandolers..., que, en forma de «crida y real edicte», i proclamats a «pública
crida per la present ciutat de València y llochs acostumats de aquella, y en los de les governacions
del present Regne», augmentaran la producció del taller, cfr. Bosch, núm. 495; Hernández, núm.
171. Junt a les obres institucionals, històriques o legislatives, les de propaganda són les edicions
que més freqüentment editen i financen les autoritats i on impressors i llibrers obtenen beneficis
alts, cfr. Jaime Moll Roqueta, «Para el estudio de la edición española del Siglo de Oro», op. cit.,
p. 18. Per exemple, publicaran textos legals com el Sumari del que se ha proveyt per la nova Real
Pragmàtica, se ha de fer per a la extirpació dels bandolers, cfr. Hernández, núm. 285. D’altra banda,
mantingueren la prerrogativa en l’edició de les crides i proclamacions. Així, publicaren la Prohibició
y edicte Real, sobre la delació de tot género de armes, fet y provehït per lo excelentíssim señor don Antoni
Alfonso Pimentel y de Herrera, Compte de Benavent, llochtinent y capità general en la ciutat y regne de
València, cfr. Hernández, núm. 198, i la Pragmática y Ordinaciones del Christiníssimo Rey de Francia
acerca de la unidad y reformación de los luteranos a la Yglesia Cathólica y Apostólica Romana. Con licencia
de su excelencia. Impressa en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete. Año 1585, cfr. Hernández,
núm. 316; Edicte y real pragmática, ab la qual se prohibeix, lleva y veda lo commerci e tracte en lo present
Regne de València a tots los inglesos, cfr. Bosch, núm. 752; Hernández, núm. 322; Real Pragmática...
247
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així un instrument del poder.248 Aquesta capacitat de la impremta per a facilitar les
reproduccions passa a ser un nou recurs per a les institucions, alhora que possibilita
l’entrada d’abundants encàrrecs en el taller tipogràfic Mey.249

para que del dicho Reyno no se puedan sacar cavallos, potros, ni iumentas cavallares, ni de raça, sinó es
guardando la orden en ella contenida..., cfr. Bosch, núm. 764; Real Pragmática y Edicte, sobre la expulsió y
persecució dels bandolers, lladres, saltejadors de camins y altres malfatans y delinqüents que van divagant per
lo present Regne...,. cfr. Bosch, núm. 765; Hernández, núm. 321; Crida y edicte sobre coses concernents al
bé comú, cfr. Hernández, núm. 331; Real Pragmática ab la qual està proveyt que los qui hauran delinquit
en un Regne puixen ser castigats en altre, cfr. Bosch, núm. 782; Hernández, núm. 340; Real Pragmàtica
ab la qual sa Magestat dóna facultat a qualsevol persona per a què puga aportar, y fer aportar a la present
ciutat de València totes y qualssevol coses, robes, sedes y altres mercaderies y aquelles, y qualsevol d’elles
vendre en la forma en ella expressada, cfr. Bosch, núm. 783; Hernández, núm. 339; Reals Pragmàtiques
concernents al orde de la Real Audiència del Regne de València, y altres coses del bon govern, cfr. Bosch,
núm. 784; Hernández, núm. 341, i Reals pragmàtiques concernents al orde de la Real Audiència del Regne
de València, y altres coses del bon govern, cfr. Bosch, núm. 654.
248
Vegeu Victor Mínguez, Emblemática simbólica en la Valencia barroca; Fernando Bouza, Imagen y
propaganda. Capítulos de historia cultural del reinado de Felipe II, i Antonio Castillo Gómez, «Del oído a
la vista. Espacio y formas de la publicidad del escrito», en Entre la pluma y la pared. Una historia social
de la escritura en los siglos de Oro, p. 203-224. L’ús de la tipografia per les autoritats està analitzat en
l’obra de Rudolf Hirsch, The Printed word: Its impact and diffusion: Primarily in the 15th-16th Centuries.
249
No han quedat moltes mencions específiques a les condicions de treball o al nombre de premses
o d’empleats que tingué el taller dels Mey. En alguns documents, com el testament de Joan Mey
de l’any 1550, es manifesta que deixa totes les «matrices, punchons, prempses, e altres coses e
arreus necessàries per a la empremta», i en les provisions del Consell, quan es justifica l’ajuda
donada al taller Mey, s’especifica que es fa perquè tenen «molts bons arreus». De tots aquests detalls
se n’infereix que el taller està ben dotat i que el material que conté és idoni per a imprimir amb
qualitat. L’estudi dels contractes d’impressió i de les edicions de les institucions (Consell, Hospital
General i Arquebisbat) parlen d’una tirada per llibre entre 500 i 1.000 exemplars, i 2.000 cartells. Si
ho comparem amb el terme mitjà de tirada d’unes altres impremtes, observem, per exemple, la dels
Cromberger, a Sevilla, amb 700 exemplars, la qual cosa suggereix que hi havia dues premses a ple
rendiment, com a mínim, cfr. Clive Griffin, Los Cromberger..., op. cit., p. 168. Philippe Berger explica
el tiratge escàs valencià per una por justificada al risc que tota empresa editorial comporta. No
considera que fóra per una indústria editorial dèbil, perquè en el moment en què el mercat és sòlid,
el nombre d’exemplars es multiplica i arriba fàcilment al miler, per exemple en obres de devoció
i en llibres en castellà de temàtica popular, com cançoners o comèdies. El mateix autor rescata
uns contractes d’edició on es detallen aspectes pràctics del treball dels tallers valencians, com la
capacitat de composició diària, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento...,
op. cit., p. 130-131 i 70-71, respectivament. Sobre el nombre d’exemplars impresos, Jordi Rubió i
Balaguer anota que la valoració d’aquest depén del caràcter del llibre, però que les xifres no eren
«sensiblemente inferiores» a les corrents en la Europa del segle XVI. Per les dades aportades per
l’autor, les premses del taller valencià de Mey eren comparables a les d’una ciutat com Barcelona,
on s’imprimiren 1.100 còpies de les Institutiones de Nebrija el 1497, i 1.200 el 1539, cfr. Josep M.
Madurell Marimon, Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona..., op. cit., doc. 370
i 457. Un altre exemple és el de l’edició prínceps del Quixot, que es calcula entre 1.000 i 1.100, cfr.
Francisco Rico, El texto del «Quijote». Preliminares a una ecdótica del Siglo de Oro, p. 390. La debilitat en
la producció tipogràfica i les estratègies editorials que generà per a recuperar-se’n es poden veure
en Manuel Peña Díaz, Cataluña en el Renacimiento: Libros y lenguas (Barcelona, 1473-1600), p. 109-120.
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Crida y real edicte… acerca la manifestació faedora dels forments, olis y altres
fruyts que estan y seran agabellats y replegats en la dita ciutat y regne de València.
Fon publicada en la present ciutat de València a VI de setembre MDLXVI
e impressa per Ioan Mey per manament de sa molt il·lustre Senyoria.
(Biblioteca del Col·legi de Corpus Christi, BAHM-545: perg.)
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La documentació generada per aquesta relació professional entre els Mey i
l’Hospital General aporta llum a aspectes no sols organitzatius o tècnics del taller,
sinó també relatius a la persona de Jerònima Galés. Des de l’any 1550 fins a la mort
de Joan Mey, l’anada a l’Hospital General per obtenir el pagament dels impresos
recau tant en el marit com en la muller, i per aquesta raó tenim albarans autògrafs
d’ambdós. El primer assentament en el Llibre de compte i raó de l’Hospital General
correspon al dia 22 de gener de 1550 i està a nom de Jerònima Galés. En aquests
assentaments es repeteix sempre la mateixa fórmula:
Més, a dit, 10 lliures paguí a Jerònima de Mey, muller de Joan Mey, impressor, en
part de 20.000 ymàgen [sic] à imprimit per a la predicaçió del Spital General y de
sant Llàzer. Albarà carta 177, 72... X lliures, [en blanc] sous.
[...]
Més, a 27 de janer 1550 /10 lliures/ paguí a Jerònima de Mey, muller de Joan Mey,
impressor, per part de paga de 20.000 ymàgens à imprimit per al Spital General y
sant Llàzer. À-n’i albarà en carta 72, 177... X lliures, [en blanc] sous.250

Si analitzem l’albarà corresponent al càrrec precedent:251
A veintisiete de enero del año 1550, yo, Hierónyma de Mey, muger de Joan de Mey,
estampador, è recebido del señor Bernat Simon, clavario del Ospital General, diez
libras, las quales son en parte de pagua de veinte mil imágenes qu·è impresso en mi
cassa para l’Espital General y para sant Lázaro. Y por la verdad, hize el pressente
albarán de mi mano, a 27 de henero del año 1550... X libras, [en blanc] sueldos.

Aquesta àpoca té una estructura normalitzada i coherent en la formulació,
i mostra que la formació de Jerònima Galés –si considerem també el poema que
escrigué– degué ser rebuda en llengua castellana. El text està escrit en castellà, tot
i que la impressora –com també els seus fills– escriuran uns altres documents en
català. De Joan Mey, però, només en coneixem testimonis en castellà.
El 2 de desembre de 1557, s’anotà aquest registre en el Llibre de compte i raó:
Més, a II de dehembre, paguí a Jerònima de Mey, viuda, xixanta sous, dich 3 lliures
[en blanc] sous, e són per l’anprenta [sic] de dos raysmes de inmatges per a la
preycatió de defora. À-y albarà, en carta 42... III lliures, [en blanc] sous.252
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550), V-1-172, f. 127v i
f. 131r. Doc. 1 i 2 (1550).

250

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550), V-1-173, f. LXXIIr.
Doc. 3 (1550).

251

252
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558), V-1-187, f. CIXr.
Doc. 16 (1557).
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Ara és vídua, però l’aspecte més interessant és que ja s’autodenomina «impresora»
en el corresponent albarà autògraf:
Yo, Hierónima de Mey, viuda, impresora, atorgo aver rescibido del señor mossén
Hierony Berenguer, clavari, tres liuras, y éstas per dos raxmas de imágines de nuestra
Señora, a razón de treynta sueldos por raxma. Y por la verdad, hize el presente de
mi mano hoy, segundo de deziembre del año 1557... III libras, [en blanc] sueldos.253

Els testimonis autògrafs que els membres de la família Mey deixaren escrits per
guardar memòria en l’esdevenidor del cobrament d’unes quantitats d’impressions,
són uns valuosos documents que ens permeten analitzar la seua competència gràfica
i copsar un moment en la difusió de la lletra humanística a la ciutat de València entre
els grups socials urbans.254
Els albarans dispersos entre els fulls dels llibres de comptadoria, d’on brollen
aquests textos formulistes, ens permeten ancorar-ne la creadora, Jerònima Galés, en
la dimensió de la dona artesana especialitzada de la ciutat. La recomposició de la
capacitat escripturària de Jerònima Galés, amb díhuit albarans autògrafs conservats
des del 1550 fins al 1568, ens permet veure-la a través de les paraules escrites de la
seua mà, amb una lletra humanística cursiva, de traçat lleuger i un grau d’execució
acurat. Indicava la impressora expressament en el text que n’era l’autògrafa en
explicitar la fórmula acostumada de «hize» o «hago el presente de mi mano» o
«fas» o «fiu lo present de mà mia». El fet d’escriure per ella mateixa legitima la seua
individualitat, perquè no necessita cap intermediari.255
La construcció del text –fins i tot quan l’exposició de les impressions es fa
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558), V-1-188, f. 42v.
Doc. 17 (1557).

253

A propòsit de l’origen de la humanística, de l’evolució del substrat gràfic de l’escriptura gòtica a
València i de la importació de models gràfics itàlics, vegeu M. Luz Mandingorra Llavata, La escritura
humanística en Valencia. Su introducción y difusión en el siglo xV (tirada a part d’Estudis Castellonencs,
núm. 3), p. 7-94.
254

Vegeu Attilio Bartolli Langeli, «Historia del alfabetismo y método cuantitativo», en Signo.
Revista de Historia de la Cultura Escrita, núm. 3, p. 87-106 (la citació està en la pàgina 100). De la seua
capacitat d’escriure no se n’infereix una originalitat més enllà del propòsit d’escriure unes línies
que seran prova de la seua alfabetització, tot i que aquesta intervenció autògrafa és burocràtica
i que la impressora s’apropia de l’alfabetització per a fins instrumentals en el desenvolupament
d’activitats econòmiques pròpies del taller familiar; en aquests albarans es delata el desig de
Jerònima Galés de demostrar davant la col·lectivitat que sap escriure, amb la qual cosa s’allunya de
les dones de classes subalternes. Vegeu Francisco M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización
femeninos...», op. cit.
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de manera detallada, llarga i amb enunciats complexos– és adequada i supera
el contingut formulari bàsic d’un albarà. No es pot deixar de notar que es tracta
d’albarans breus, entre sis i catorze línies, amb textos concisos, però suggestius.256
No hi ha correccions, només algun lleuger ratllat o alguna vacil·lació gràfica, però
cap repetició o omissió de paraules. La seua escriptura transmet un llenguatge
espontani, tot i que de contingut teleològic; és a dir, Jerònima Galés fa ús de les
paraules apropiades i dels recursos gramaticals i sintàctics pertinents per a descriure
un seguit de treballs executats al seu taller familiar i pels quals rep un benefici
econòmic. La cultura gràfica de Jerònima Galés, lluny de la banalitat de la formulació
d’un albarà, ens representa una dona que escriu de forma segura i amb descripcions
apropiades que manifesten la seua habilitat expositiva.
Si analitzem paleogràficament els textos, observem un mòdul apropiat per a
l’espai d’impaginació reservat pels clavaris de l’Hospital General al llibre d’albarans,
la separació correcta de les paraules, el coneixement de les normes ortogràfiques
i una narració d’alineament recte. A més, utilitza amb independència les xifres
aràbigues o l’escripturació de la data, i, finalment, individualitza l’ús de la llengua
castellana (un total de 14 albarans) i catalana (un total de 4 albarans), opine que com
a resposta immediata i casual pel fet de trobar-se davant un interlocutor que se li
ha adreçat en alguna de les dues llengües abans de la redacció de l’albarà autògraf.
L’ús de la a minúscula, la redonesa de les formes que elimina el contrast del traçat,
i la morfologia de la g i de la s, són trets totalment humanístics. Es tracta d’un model
documental cursiu, identificable en el peculiar estilisme d’allargar els traçats alçats
de la l, la f i la b, i els traçats caiguts de les lletres g, p, s, y, q..., que es prolonguen en
els espais interlineals i, fins i tot, interfereixen en les línies immediatament inferior i
superior. La qualitat de la grafia es manifesta en el mòdul proporcionat i uniforme de
les lletres i en la bona alineació del text, alhora que es mantenen els límits de la caixa
d’escriptura i la cursivitat d’un traçat poc intens. Tots aquests trets evidencien un
gran control de l’instrument escriptori i un nivell educatiu i cultural, no rudimentari,
sinó d’una persona lletrada. La grafia humanística cursiva que utilitza Jerònima
Galés no té el contrast de la ploma de tall bisellat del període gòtic; la ploma amb el
Els llibres d’albarans, com a instrument d’una gestió i memòria administratives, i d’organització
de l’espai gràfic, són analitzats en els treballs de M. Luz Mandingorra Llavata, «Alfabetismo y
educación gráfica en la Valencia del Quinientos. El libro de albaranes del convento del Carmen
(1517-1538)», en Estudis Castellonencs, núm. 6, p. 785-798, i «Escribir y administrar. La gestión
hospitalaria y el recurso a la escritura», en Signo. Revista de Historia de la Cultura Escrita, núm. 1, p.
785-798.
256
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tall redó evita els angles i substitueix les lletres de contorns contrastats per les lletres
de contorns corbats.
Jerònima Galés escriu amb el model gràfic que satisfà les exigències estètiques
de la nova concepció cultural humanística. És l’escriptura que la impremta
reservà als texts llatins i a les obres d’autors humanistes contemporanis. Tots els
albarans presenten similars característiques formals: escriptura clara –pràcticament
cal·ligràfica en el traçat–, lleugerament inclinada cap a la dreta, amb lletres de formes
redones que ofereixen una simplificació dels traçats ascendents i descendents, i amb
presència de la morfologia gràfica típicament humanística:
- la a pren una forma minúscula redona;
- la c es diferencia de la t;
- la g adopta la morfologia humanística;
- la f i la s s’eleven i descendeixen sobre el seu recolzament mateix en la línia
d’escriptura;
- la l presenta la seua forma d’alçat simple i una base desenvolupada cap amunt
i inclinada cap a la dreta;
- la d, la f, la g i la h empren un alçat simple;
- la g adopta una forma d’alambí;
- la h desenvolupa un traçat caigut idèntic al de la y o al de la p;
- la ñ té un peculiar senyal (˜) que envaeix l’espai interlineal superior. Aquest
signe també és utilitzat per a indicar l’absència de la lletra n, fet que marca un
coneixement del sistema abreviatiu, tot i que no molt utilitzat per la impressora
Galés. En són exemples les paraules: presente, mans o Simón;
- la s pot tenir dues formes: la sigmàtica, al final de paraula, i l’allargada, enmig
de paraula;
- les lligadures ch, st i ns no tenen una morfologia especial;
- a més a més, presenta variants ortogràfiques en paraules com Spital, Espital o
Ospital.
Els albarans de Jerònima Galés demostren una competència gràfica alta i un
contacte continu amb la pràctica escrita. A més, representen una praxi habitual de
l’escriptura, fruit d’una educació gràfica d’alt nivell i probablement vinculada a
l’exercici i a la formació professional específics.257 La seua experiència en el món de
257
Tanmateix, si aspirem a conéixer les formes i les pràctiques en què s’educà Jerònima Galés, cal
procedir amb circumspecció. No sense raó, Virginia Woolf vindicava en el seu assaig sobre la dona
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l’edició dels llibres, si tenim en compte que la prestigiosa lletra humanística era el
tipus gràfic vinculat a la producció tipogràfica, situa la impressora Jerònima Galés
en diàleg amb models gràfics susceptibles de ser imitats i reproduïts en la seua
escriptura usual.258 Té un discurs fluid, acurat i regular, que denota que Jerònima
aprengué a escriure amb models libraris humanístics.
Que Jerònima Galés fou una dona instruïda en lletres, és evident; i que ocupava
una gran part del seu temps escrivint en l’exercici del seu ofici, és versemblant.
La presència en la família de llibres, escriptures manuscrites, autors i escriptors
professionals hauria afavorit o provocat l’accés al mitjà gràfic. La lectura i l’escriptura
eren instruments necessaris i indispensables en el seu ofici, i aquesta circumstància
farà que supere un alfabetisme merament funcional.259
En Jerònima Galés existeix un tipus únic d’escriptura usual que respon al que
Attilio Bartoli denomina «curricula d’alfabetització», corresponent a uns determinats
referents socials com són els sectors intel·lectuals i burocràtics, amb grafies d’arrel
essencialment professional i culta.260 Aquest pol d’atracció gràfica es basa en una
i l’escriptura si una dona al segle XVI, coetània de Shakespeare, hauria pogut tenir el confort i
la llibertat per a un acte de creació literària, cfr. Una habitación propia, p. 81. L’anàlisi gràfica de
l’escriptura d’aquests documents es troba en l’article d’Armando Petrucci, «Scrittura, alfabetismo
ed educazione grafica nella Roma del primo Cinquecento. Da un libretto di conti di Maddalena
Pizzicarola in Trastevere», en Scrittura e Civiltà, II, p. 163-235. A més, els treballs de Francisco M.
Gimeno Blay, «Aprender a escribir en la península Ibérica. De la Edad Media al Renacimiento», en
Escribir y leer en Occidente; «Aprender a escribir en el Antiguo Régimen», en Historia ilustrada del
libro escolar en España. Del Antiguo Régimen a la Segunda República, p. 291-314, o, del mateix autor,
«Gli analfabeti e l’amministrazione: Note sui loro rapporti attraverso la scrittura», en Alfabetismo e
Cutura Scritta. Seminario Permanente. Notizie, núm. 7.
258
L’escriptura humanística, fixada pels tractats de cal·ligrafia amb el caràcter mòbil denominat
itàlica, es difon mitjançant la impremta per tot Europa i és incorporada als programes educatius
elementals. Arriba a la Corona d’Aragó a l’inici del segle XVI, vegeu Armando Petrucci, Lezioni
di storia della scritura latina. L’escriptura usual que Jerònima Galés tradueix en els albarans, amb
un pol d’atracció gràfica humanística, no és pesada ni artificiosa –com de vegades hem estudiat
en una signatura o en un nom propi escripturat en un llistat, fruit d’una memorització i d’un
aprenentatge elementals de base, i precària habilitat que manifesta un escàs exercici de l’escriptura.
La mà de Jerònima Galés, inscrita en la tradició humanística de la segona meitat del segle XVI, posa
en escena la influència del desenvolupament de l’escriptura llatina en l’Edat Moderna. La recerca
paleogràfica ha de començar per explicar la unitat gràfica envers la humanística que caracteritza
l’Europa renaixentista. Vegeu Francisco M. Gimeno Blay, Admiradas Mayúsculas. La recuperación de
los modelos gráficos romanos, op. cit.

Vegeu Armando Petrucci, «Note sulla scrittura di Angela Mellini», Quaderni Storici, núm. 4, p.
640-643, i Luisa Miglio, «Scrivere al femminile», op. cit., i Governare l’alfabeto. Donne, scrittura e libri
nel Medioevo.
259

260

Cfr. Attilio Bartolli Langeli, «Historia del alfabetismo y método cuantitativo», op. cit., p. 101.
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escriptura de gènesi humanística denominada itàlica.261 La variant gràfica utilitzada
per Jerònima Galés remet a una educació estructurada i a una alfabetització no
accidental caracteritzada per un ús ortogràfic lliure d’errors i una competència
textual avançada, conclusions a què podem arribar en analitzar la morfologia gràfica
representada en la seua capacitat d’execució i en el control motriu de la ploma en
la mà, trets que reflecteixen hàbit d’escriure. En acarar i confrontar directament
els testimonis de la grafia de la impressora Galés, es manifesta l’ideal d’escriptura
de tradició i estètica llatines. No és fruit de la casualitat: són aquests albarans una
representació personal i significativa de l’ambient cultural al voltant de les elits
universitàries i humanístiques de l’època.262
L’escriptura era un element indissociable de l’exercici de la seua professió
d’impressora.263 Aquesta necessitat de l’escriptura era una experiència quotidiana, i
la possibilitat de desenvolupar la seua competència gràfica (adquirida en la infantesa)
gràcies a l’estudi dels models tipogràfics que diàriament es manipulaven al taller
d’impressió familiar, així com la difusió dels tractats cal·ligràfics, converteixen el
cas de Jerònima Galés en genèric de l’època i de l’ambient cultural en què es mou.
A més, no hi ha divergència entre paraula escrita i llengua parlada, ni en català ni
en castellà. Aquesta capacitat lingüística escapa de la nostra anàlisi, però resulta
molt il·lustrativa de la València del segle XVI. El bilingüisme castellà/català de la
Vegeu les làmines número 308 i 316 de la Colectánea paleográfica de la Corona de Aragón: Siglos
Ix-xVIII, de Josefina i M. Dolores Mateu Ibars, obra monumental editada a Barcelona el 1991. Les
autores comenten que es tracta d’una «escritura cancelleresca o nueva derivada de la humanística,
propia aquí de Registros de Cancellería del Archivo Real de Valencia», p. 1136. Icíar l’anomena
«aragonesa tirada», vegeu Arte subtilíssima, por la qual se ensenya a escrivir perfectamente. Hecho y
experimentado, y agora de nuevo añadido por Juan de Icíar Vizcaíno. El referent gràfic per a analitzar
i comparar els albarans de Jerònima Galés, Pere Patrici Mey i Pedro de Huete, que es conserven
en el llibre d’albarans de la sèrie «Compte i Raó» del fons de l’Hospital General de l’Arxiu de la
Diputació de València, és la «g» cursiva humanística i els acabaments de la p i de la y. Cortesanes
i humanístiques o bastardilla són les grafies que identifiquen els albarans autògrafs del fill, Pere
Patrici Mey; però el marit, Joan Mey –òbviament, molt més major, tot i que sota una gran influència
dels models gràfics itàlics–, fins i tot utilitza lèxic italià (conosco), i observem en la seua escriptura
una mà més antiga, una escriptura humanística, però de finals del segle XV. En l’escriptura de
Joan Mey hi ha trets molt característics com la g; la h; el doble traçat inferior de la f, la s i la j; la
lligadura de la c i de la t, i la curiosa morfologia de la y, trets que denoten un contacte amb la grafia
mercantesca, vegeu Luisa Miglio, «Leggere e scrivere il volgare. Sull’alfabetismo delle donne nella
Toscana tardo medioevale», en Civiltà comunale: Libro, scrittura, documento, p. 355-384.
261

262
Vegeu Robert Allan Houston, Literacy in early modern Europe. Culture and education, 1500-1800, i
Armando Petrucci [ed.], Pratiche di scrittura e pratiche di lettura nell’Europa moderna, en Annalli della
Scuola Normale Superiore di Pisa. Classe di Lettere e Filosofia, s. III, XXIII, 2, p. 375-823.
263
El problema de la tipificació d’una escriptura personal ens remet sempre a l’escola i a l’ambient
cultural i professional. Vegeu Armando Petrucci, La scrittura di Francesco Petrarca, p. 10.

100

EL COMENÇAMENT: LA HISTÒRIA DE QUÈ ES PARLA

impressora és un tret de la València d’aquest període, immersa de temps ençà en
un procés de castellanització.264 La llengua materna, per tant, no ens ajuda a l’hora
d’esbrinar quelcom dels seus orígens, cosa que fa més enigmàtic el personatge.
Ens indica aquest fet que Jerònima no era estrangera? I, per tant, que no se la pot
relacionar amb Joan Mey fins que aquest vingué a establir-se a València? Quin
cognom és aquest «Galés»? No li coneixem vinculació amb cap ciutat peninsular
abans de l’establiment a València. Com que no hi ha molts testimonis del cognom
Galés i no podem consultar encara –a principis del segle XVI– els llibres sacramentals
o Quinque libri dels arxius parroquials de València,265 poca cosa més hi podem afegir.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1559-1560), V-1-192, f. 58v.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1561-1562), V-1-196, f. XVv.

Per a una descripció i valoració del procés de castellanització, cal llegir Joan Fuster, La decadència
al País Valencià, i comparar-lo amb l’avaluació de Manuel Peña Díaz, Cataluña en el Renacimiento:
Libros y lenguas..., op. cit. Il·lustratiu resulta l’estudi de testimonis privats (en llengua valenciana i
coetanis dels Mey), realitzat per Josep Vicent Escartí, cfr. Memòria privada. Literatura memorialística
valenciana del segle xV al xVIII.

264

265

Vegeu Roc Chabàs, Índice del Archivo de la Catedral de Valencia.
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es premses no van parar de treballar a l’obrador familiar dels Mey durant els
anys que succeïren al registre del testament de Joan Mey. El 1551, el taller Mey
imprimí la Segunda parte de la Corónica General de Espanya, de Pere Antoni Beuter,266
que recordava i recuperava la figura del rei En Jaume. Amb la impressió d’aquesta
obra, el taller Mey donà un nou pas cap endavant. En la provisió del novembre de
1549, el Consell justifica el subsidi o tracte de favor, és a dir, la quantitat concedida
al taller Mey, dient que era «mestre àbil de fer tot gènero de letres per a qualsevol
stampa».267 Aquesta frase aporta l’element clau que, al meu parer, diferenciava el
taller tipogràfic Mey de la resta de tallers valencians: els tipus mòbils. El primer pas,
recordem-ho, fou la cursiva o itàlica emprada en l’edició de l’Apologia de Joan Baptista
Anyés, l’any 1543. Ara, a més a més, introdueixen una nova cursiva de cos major,
obra del gravador de punxons i fonedor, François Guyot.268 El text dels comentaris
del metge Pere Jaume Esteve a l’obra d’Hipòcrates, Comedicorum omnium principis
epidemi,269 també està compost en la nova cursiva de Guyot.270 El taller Mey utilitza
uns caràcters d’influència clarament veneciana, els més innovadors de l’època, en
la tipografia valenciana: els caràcters d’estil aldí, anomenats així per ser creats en el
taller italià per Aldo Manuzio a les darreries del segle XVI.271 El que ens interessa, no

266
«Fue impressa la presente obra en la muy insigne y coronada ciudad de Valencia, en casa de Ioan
Mey Flandro. Año 1551», cfr. Bosch, 313; Hernández, núm. 70

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1548-1550), A-76, f. 425r i v. Publicat per José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en
Valencia..., op. cit., p. 290. Doc. 2 (1549).
267

268
«El cuerpo de esta obra se terminó de imprimir el 5 de noviembre de 1550 y en el mismo no figura
la nueva cursiva. Ésta aparece en la portada y en una poesía al autor en el cuaderno de preliminares
impreso con posterioridad al texto. La fecha de la portada es 1551», cfr. Jaime Moll, «Las cursivas
de Juan Mey...», op. cit., p. 303. L’ofici de fondre els tipus passarà a ser independent de la impremta.
A mitjan segle XVI, apareixen fonedors que ofereixen productes acabats i d’ús immediat, cosa que
significarà que l’impressor ja no ha de fabricar els seus tipus solts o mòbils, sinó que pot adquirirlos d’un determinat cos i disseny. El taller de Guyot, per exemple, proveïa especialment el taller
tipogràfic de Plantin, a Anvers. Vegeu Conor Fahy, «Descrizioni cinquecentesche della fabbricazione
dei caratteri e del processo tipografico», en La Bibliofília, núm. 88, p. 47-86, i Julián Martín Abad, Los
libros impresos antiguos, p. 26-29
269
En el peu d’impremta, i sota la marca tipogràfica «Valentiae, apud Ioannem Mey Flandrum
1551», cfr. Bosch, núm. 319; Hernández, núm. 68. El mateix any 1551 foren impresos el Calendarium
secundum usum Romanae Ecclesiae. Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum 1551, cfr. Bosch, núm. 315;
Hernández, núm. 65; l’obra de Jerónimo Campos, Ontiniani varii carminis. Valentiae, ex officina Ioannis
Mey Flandri 1551, cfr. Bosch, núm. 314; Hernández, núm. 64; l’atribuït Catalogi librorum reprobatorum,
cfr. Bosch, núm. 316; Hernández, núm. 66; l’Oratio de Ciceró, cfr. Bosch, núm. 317; Hernández, núm.
67, i els Dialogi de Llucià de Samòsata, cfr. Bosch, núm. 320; Hernández, núm. 69.

«El texto està compuesto en la nueva cursiva de Guyot. También incluye griego», vegeu Jaime
Moll, «Las cursivas de Juan Mey...», op. cit., p. 303.
270

271
Vegeu Isabel Oliver Cuevas, Grabado en los libros valencianos del siglo xVI, p. 46, i Svend Dahl,
Historia del libro, p. 122-125
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és que el taller Mey imprimira amb una lletra cursiva de cos o mida major, sinó que ja
«disponía de este tipo en 1551, sólo cuatro años después de su primer uso flamenco»,
atés que la primera obra coneguda d’impressió amb aquest tipus cursiu de Guyot
és del 1547.272 Jaime Moll argumenta que si Joan Mey, el 1550, està a la seua ciutat
natal, Dendermonde, tal com descriu en l’acta de desaveïnament, podria haver-se
desplaçat a Anvers per adquirir-hi les novíssimes lletres cursives de Guyot.273
Tot i la innovació en l’ofici, l’augment de les subvencions no devia ser suficient,
perquè a l’octubre de 1552 Joan Mey ja s’havia traslladat a Alcalá de Henares. Ara bé,
tot i que coneixem aquest trasllat274 –potser a invitació dels llibreters Luis Gutiérrez,
Juan Tomás i Bartolomé de Robles–,275 no sabem ni per quina raó es mogué cap a la
ciutat universitària castellana, ni quins membres de la família l’hi acompanyaren.
Només és conegut que, després d’una brevíssima estada a Múrcia, i, sens dubte, per
raons econòmiques (o per proposicions avantatjoses, com les defineix José Enrique
Serrano Morales), la família Mey establí una impremta a Alcalá de Henares. El peu
d’impremta «Alcalá de Henares. En casa de Joan de Mey, Flandro. 1552, 5 oct.» prova

272
Es tracta d’un llibre imprés per Ioannes Richard a Anvers, ciutat on s’aveïnà François Guyot
el 1539, procedent de París, i on exercí la seua activitat de gravador i fonedor de tipus. La nova
cursiva Guyot arribarà a la impremta londinenca de Nicholas Hill el 1548, i a Viena, el 1555, i d’allí
els seus dissenys es difondran a uns altres països europeus, però aquest disseny ja estava en el
taller Mey a València l’any 1551, cfr. Jaime Moll, «Las cursivas de Juan Mey...», op. cit., p. 304. Vegeu
per a l’estudi de l’evolució de les lletreries J. F. Norton, Printing in Spain, 1501-1520, i A descriptive
catalogue of printing in Spain and Portugal, 1501-1520; Franciso Vindel, Manual gráfico-descriptivo
del bibliófilo hispano-americano (1475-1850); H. D. L. Vervliet, Sixteenth-Century Printing Types of the
Low Countries, i Alberto Tinto, Il corsivo nella tipografia del cinquecento: Dai caratteri italiani ai modelli
germanici e francesi.
273
Acaba l’anotació afirmant que: «Creemos que es de destacar este uso tan temprano de un nuevo
tipo que logrará difusión europea y que en España se mantendrá hasta el siglo XVIII, pasando
a América a través de Sevilla. Falta investigar el proceso de esta difusión española, sus áreas de
expansión e intentar localizar los impresores o fundidores que poseían matrices de este tipo», cfr.
Jaime Moll, «Las cursivas de Juan Mey...», op. cit., p. 304.

En l’obra de Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares (1502-1600), s’analitzen els
productes libraris dels diferents tallers tipogràfics actius a la ciutat i s’actualitza el treball clàssic
de Juan Catalina García, Ensayo de una tipografía complutense. Per a les obres impreses sota els peus
d’impremta «Alcalá de Henares. En casa de Juan Mey Flandro» o «Apud Ioannem Mey Flandrum»,
vegeu les fitxes tipobibliogràfiques analitzades per l’autor en el volum segon, p. 576-644.

274

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit.,
p. 294, i Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares..., op. cit., p. 101-103. L’autor afirma
que, de la majoria de les vint-i-dues obres estampades fins a l’any 1554, ens n’han arribat exemplars
únics, cosa que pot indicar una tirada no molt gran; però alhora comenta que el taller de Joan
Mey devia treballar per encàrrec dels mateixos llibreters que Juan de Brocar, la qual cosa, al meu
entendre, diu molt de la qualitat del treball de la impremta Mey.
275
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que aleshores ja hi tenia premsa.276 I resulta significatiu que el 20 d’octubre de 1552,
moment en què indiscutiblement ja hem d’ubicar Joan Mey a la ciutat castellana,
Jerònima Galés signava de la seua pròpia mà aquest albarà: «Yo, Hierònyma de Mey,
atorgue aver rebut quaranta-y-tres sous per mans del señor Gaspar Gil, y són per
vint-y-tres mans de imàgens que prengueren per a el Ospital [...]»277
Joan Mey resideix a Alcalá de Henares amb un taller d’impremta, i Jerònima
Galés roman a València amb un altre obrador tipogràfic, amb els fills i una casa
pròpia llogada amb l’ajut del Consell, que, a més, li paga un subsidi per les despeses
d’impressió.278 La pecúnia comuna de la ciutat de València no hauria continuat
lliurant al taller Mey un pagament semestral de deu lliures reals de València,
durant tot l’any 1552, si el taller Mey, al complet, s’haguera traslladat a Alcalá de
Henares. No era necessari perdre la concessió municipal: podia romandre Jerònima
al capdavant del negoci, com fins aleshores havia demostrat que podia fer-ho, com
fins ara havia estat fent.
És el moment de contractar una criada per al servei domèstic. Es tracta d’Úrsula
Balaguer, a qui el seu pare, un llaurador veí de València –quan ella comptava
dotze anys «plus vel minus», com especifica el contracte notarial–,279 l’afermava
a «Joanne de Mey, impressore, licet et caetera, absenti et caetera, et Hieronima de
Era la Premática que su Magestad ha mandado hazer este año de mill y quinientos y cinquenta y dos, para
que ningún mercader, ni tratante..., estantes en estos reynos, no traten ni vayan a las ferias de León so la
Rona en Francia, ni a todo el reyno de Francia de aquí adelante. Alcalá de Henares. En casa de Joan de Mey
Flandro. 1552, 5 oct., cfr. Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá de Henares..., op. cit., núm. 409, p.
587. Citada també per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las
imprentas..., op. cit., p. 294.
276

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553), V-1-179, f. 19r. Doc.
9 (1552). La corresponent data, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó
(1552-1553), V-1-178, f. 122r. Doc. 8 (1552).
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El taller que, encapçalat per Jerònima Galés, roman a la ciutat de València, continuava sent
subvencionat per ajuda de costa i lloguer d’una casa a càrrec de la Claveria Comuna, amb dates 13
de febrer i 11 de juliol de 1552, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans
(1551-1557), J-93, f. 30v i 63r, respectivament. Doc. 3 i 6 (1552). També continua rebent encàrrecs de
l’administració de l’Hospital General per a la impressió de dotze raimes «entre crucifixos, imágines
de sant Lázaro y de defunctos. Las siete para la predicación y las cinco para las mandas» i huit sous
per «un cartel que imprimí del Jubileo», justificats amb un albarà autògraf de Joan Mey mateix,
datat l’11 de febrer de 1552, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (15511552), V-1-177, f. solt. Doc. 2 (1552). Com consta en la corresponent entrada en el Llibre de compte i
raó, feta al juliol, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1551-1552), V-1176, f. LXXXXIIr. Doc. 5 (1552).
278

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1552), IV-1/25,
s. f. Doc. 10 (1552).
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Mey, coniugibus, dicte civitatis Valentie vicinis». Un Joan Mey absent a l’hora de la
confirmació del contracte evidencia que era Jerònima qui regentava la casa familiar
dels Mey, a València, a finals de l’any 1552.
La presència dels Mey en la documentació a València és constant i no minva
pel fet d’estar el fundador del taller a Alcalá de Henares, sinó que augmenta.280 En
totes dues ciutats s’hi estampen obres que anoten «Apud Ioannem Mey» o «En casa
de Juan Mey» en el peu d’impremta. Creix el nombre d’aparicions en instàncies
oficials i en actes notarials, i augmenta el treball a l’Hospital General. S’imprimeixen
tants llibres com abans de l’obertura del taller al regne de Castella. El taller Mey,
mantingut a València, edità l’any 1552 el Libro primero de arithmética algebrática, de
Marco Aurel;281 Pro lege Manilia oratio, de Ciceró;282 Epitome libri de copia verborum
Erasmi Roterdami, de Francesc Joan Mas;283 la Theriaca, de Nicandre de Colofon;284
les Institutiones oratoriae, de Pedro Juan Núñez,285 i Tabulae totius dialectices artium
reliquarum, de Corneli Valeri.286
La millor prova de la seua capacitat professional és aquest manteniment en actiu del taller a
València, entre 1552 i 1554. Mentre encara s’imprimeix a Alcalá, ella apareix en uns documents
que, en absència declarada del marit, signarà de la seua pròpia mà. El que millor trasllueix el
paper que Jerònima Galés té o pretén tenir en el taller familiar, és l’àpoca parcial de cinquanta-cinc
lliures signada per la impressora a Antonio Sanahuja, llibreter, cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1552), IV-1/25, s. f. Doc. 11 (1552). Ara veiem com ella
mateixa, que ha incoat aquest instrument de deute amb Antonio Sanahuja, és qui ha volgut que
fóra registrada en el protocol del notari Lluís Joan Vaziero amb el seu propi nom, i així, a la fi, signa:
«Signum mei Hieronyme Gales predicte que hec dicto nomine concedo et firmo.» Representa la
seua participació en el taller, la seua responsabilitat en el treball. L’obra per la qual es deu aquesta
quantitat de diners, assignats per l’àpoca, potser és l’obra de Corneli Valeri, Tabulae totius dialectices
artium reliquarum. Es pot llegir al final de la portada, sota l’escut del llibreter Antonio Sanahuja:
«Valentiae 1552. Apud Antonium Sanahuiam bibliopolam ad insigne divae virginis Mariae, et
divi Antonii e regione templi quod vulgo la Seu dicitur.» Única obra que, amb el llibreter Antonio
Sanahuja en la portada, eixirà de les premses del taller familiar Mey en tot l’any 1552. La naturalesa
de la relació que Sanahuja portà a terme amb el taller Mey fou la d’editar obres conjuntament. No
crec que es tractara d’una relació més continuada que aquella que marcaria l’edició d’una obra rere
una altra. No és el taller Mey-Sanahuja, sinó la figura del llibreter imbricat en l’edició d’un llibre,
atés que les àpoques no n’aporten més detalls. Açò és, merament, una suposició.
280

281
«En Valencia. En casa de Ioan de Mey, Flandro. Año 1552», cfr. Bosch, núm. 323; Hernández,
núm. 7
282

«Valentiae, apud Ioannem Mey Flandrum 1552», cfr. Bosch, núm. 324; Hernández, núm. 73.

283

«Valentiae, apud Ioannem Mey Flandrum 1552», cfr. Bosch, núm. 326; Hernández, núm. 75.

284

«Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum 1552», cfr. Bosch, núm. 327; Hernández, núm. 74.

285

«Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum 1552», cfr. Bosch, núm. 328; Hernández, núm. 76.

El colofó és: «Excudebat Ioannes Mey Flandrus. Valentiae. 1552», cfr. Bosch, núm. 330; Hernández,
núm. 77.
286
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Què era la impremta Mey, doncs? Era un taller familiar. Era una casa d’artesans
amb una participació estructurada i activa de tots els seus membres. Sempre eren els
Mey. Fins i tot en la distància. Tots dos tallers mantenen la identificació del cognom
Mey. És una marca de qualitat, és la marca tipogràfica del taller familiar.
El Consell tornà a incentivar el treball de l’obrador dels Mey abans d’acabar
l’any 1552, quan renovà el subsidi per ajuda de costa que devia pagar la Claveria
municipal cap al febrer de l’any següent. Proveí, el 7 de desembre de 1552,287
pagar anualment, i durant deu anys, trenta lliures a la família Mey. La resolució
del Consell torna a lloar el treball d’aquest taller, «attés que lo honorable en Johan
Mey, stampador, és persona molt àbil de stampar». La inclinació cap a l’ofici de la
família Mey és de nou manifestada, però s’insisteix més en el fet que «la necesitat
de la dita ciutat és molt gran per a poder stampar moltes obres». Es constata que és
ell, només Joan Mey, qui està al regne de Castella, on, pel seu bon afer, «li fan gran
partit a d’aquell en la vila de Alcalá de Enares», però amenaça amb «aturar» el seu
taller «si ja per la ciutat no se li feya alguna gratificació». Els jurats decideixen que
«per beneffici de la dita ciutat, provehexen que al dit Johan Mey li sien donades e
pagades, per ajuda del loguer de una casa, cascun any, trenta liures moneda reals
de València per temps de deu anys, les quals li sien pagades per lo clavari comú de
la dita ciutat». L’augment de deu lliures a «trenta liures moneda reals de València»,
tot i que per un període determinat de deu anys, és un incentiu considerable. Són
escassos els exemples peninsulars d’una família d’impressors del Segle d’Or amb
tan gran suport per part de les institucions públiques. Però el Consell pretén ser una
entitat més rigorosa que l’any 1549, quan proveí la paga anual per ajuda de costa de
deu lliures i condicionà el pagament de la subvenció anual al pacte segons el qual
«lo dit Mey sia obligat de tenir una prempsa contínuament ab matrices necessàries
per a imprimir letra latina o antigua e cancelleresca, de totes sorts e tamanys, e grega
gran y chica, e ab què s’oblige de estar en [la dita ciu]tat per temps de deu anys
contínuos [sots pena de cin]ch-cents ducats, e que sia oblig[at donar] fermances en
la dita pena».288
Cfr. 1552, desembre, 7. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1552-1553), A-78, f. 267r i
V, publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia..., op. cit., p. 294. Doc. 12 (1552).

287

288
Els jurats tornen a proveir en favor del taller Mey i li atorguen el 28 de gener de 1553, sense cap
limitació temporal, la concessió de trenta lliures mentre romanga actiu a la ciutat de València, cfr.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1552-1553), A-78, f. 318v-319v, publicat per José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en
Valencia..., op. cit., p. 295. Doc. 1 (1553). El Consell no vacil·la i confirma la provisió amb el pagament
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La historiografia antiga sempre ha parlat del retorn del taller Mey d’Alcalá
de Henares, però opine, per l’anàlisi de la documentació, que el que reclamava el
Consell Municipal no era tant el retorn d’un obrador que, amb les seues matrius i
lletreries, s’havia instal·lat lluny de la ciutat, sinó que la part que residia a València
romanguera a la ciutat, amb les matrius de lletra rodona, cursiva i els motlles de
gravats. És a dir, els jurats volien que el taller tipogràfic dels Mey residira a València
amb totes les matrius necessàries per a imprimir qualsevol obra, i evitar així que es
traslladara a Alcalá de Henares. I tot això posant de manifest que la provisió del 7
de desembre de 1552, abans analitzada, i que va determinar el pagament de trenta
lliures anuals per deu anys, era atorgada a la família Mey que romania a la ciutat de
València.289
Si bé la fi de l’aventura editorial a Alcalá de Henares no arribaria fins a l’any 1554,
sembla evident, de nou a la llum de la documentació arxivística, que el retorn és degut
a les constants incitacions dels jurats de València perquè es trasllade definitivament
a aquesta ciutat. El Consell, com ja hem comentat, volgué pactar així amb el taller
Mey l’obligació de tenir l’establiment definitiu a la ciutat del Túria amb condicions
més estrictes. El reclam que féu tornar la família Mey era un altre cop l’econòmic.
En tres anys, des del 1549 fins al 1552, la ciutat els havia triplicat la concessió. Però,
el que és més important de la nova disposició municipal del gener de 1553, era que
l’ajut esdevingué perenne: sempre que el taller tipogràfic romanguera a la ciutat de
València, es pagarien trenta lliures en dues pagues: l’una al febrer i l’altra a l’agost.
I així fou amb l’hereva del taller, Jerònima Galés; amb el seu segon marit, Pedro de
Huete; amb el seu fill hereu, Pere Patrici Mey, i amb el germà d’aquest, Felip Mey.
Es tracta, a tots els efectes, d’un privilegi d’impremta per a una ciutat. El taller
tipogràfic Mey és el taller de la ciutat de València. Serà més tard quan en les actes del
Manuals de Consells s’escriuran les paraules «la stampa de la present ciutat»,290 amb
del 21 de febrer de 1553, cfr. València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1552-1553), e3-63, f. 60
ca. Doc. 2 (1553).
289
Acabem amb les paraules de José Enrique Serrano Morales: «Resulta, pues, indudable que
aunque del siguiente año también encontramos varios libros impresos en Alcalá por Juan Mey, éste
continuaba en Valencia, teniendo establecidas sus prensas a la vez en ambas poblaciones», cfr. José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 294.
290
El 1581 serà la primera vegada que el taller Mey és citat d’aquesta forma, cfr. València. Arxiu
Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581), J-98, f. 163r. Doc. 6 (1581). Publicat per
José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido
en Valencia..., op. cit., p. 304.
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què es representarà sobre el paper el que ja feia anys que era una situació de fet. No
es tractava d’una situació on l’obrador dels Mey tinguera un caràcter d’impremta
oficial, sinó de l’ús institucional d’aquesta impremta.291
L’any 1553292 isqueren de les premses del taller valencià, encapçalat per Jerònima,
un gran volum de llibres: Porphyrii institutiones et in universam Aristotelis organum
versio;293 De sphaera mundi, de Manuel Baltasar Bou;294 Tabulae breves et expeditae in
praeceptiones, de Marc Tul·li Ciceró i Georgius Cassander;295 Libro llamada escala
espiritual, de sant Ioannes Climacus;296 De urinis liber spurius Jano Cornario interprete,
de Claudi Galé de Pèrgam;297 Epitome troporum ac schematum et grammaticorum et

291
Serà, també, el Consell una de les institucions que promourà l’ús de la impremta mitjançant
les representacions exposades a l’espai públic de la ciutat. Així, per la provisió de 27 de març de
1568, atorgarà al taller familiar dels Mey ajuda per a les despeses ocasionades en la impressió de
cartells relatius a sant Vicent Ferrer, patró de la ciutat de València, per a publicar-los tant a la dita
ciutat com a l’illa de Mallorca, cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1567-1568), A-92,
f. 299v. Doc. 4 (1568). El 24 de desembre d’aquell any, es pagà al taller Mey per estampar dos
mil pragmàtiques «del rey don Joan, primer, rey de Aragó en defensió y honra de la Immaculada
Conceptió de la Verge Maria, Señora nostra», cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre
de comptes (1568-1569), O-83, f. 159r i v. Doc. 15 (1568). O, finalment, la provisió del Consell de 24
de desembre de 1585, per a la impressió al taller Mey de fulls solts amb poesies dedicades al rei
per a exposar-los a les parets de la ciutat de València amb motiu de la visita reial, cfr. València.
Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1585-1586), A-110, f. 373r. Doc. 10 (1585). Els estudis dels
monopolis d’edició són amplis, però els relatius a impremtes oficials o institucionals són pocs en
la bibliografia hispana. En són excepció l’article, ja citat, sobre la impremta del Consell d’Índies de
Margarita Gómez Gómez, «Las imprentas oficiales. El caso del impresor del Consejo de Indias», en
Historia. Instituciones. Documentos, núm. 22, p. 247-260, i les obres relatives a les impremtes reials de
Consolación Morales Borrero, La Imprenta Real de Madrid desde su fundación hasta fines del siglo xVII,
i de Luis Fernández Martín, La Real Impremta del Monasterio de Nuestra Señora del Prado (1481-1835).
També cal ressaltar els antecedents aportats en els estudis de Carlos Pizarro Carrasco, «La imprenta
oficial del Consell de Cent en el siglo XVII: Sebastián y Jaime Matevat (1631-1644)», vol. 1, p. 519538, i de Javier Itúrbide, «El final de las imprentas oficiales subvencionadas. El caso de Navarra en
el siglo XVIII», en La memoria de los libros. Estudios sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa
y América, vol. 1, p. 463-480.

Per referències de bibliòfils i per alguns repertoris, sense tenir localitzat cap exemplar, se citen les
següents obres com a editades pel taller Mey el 1553: Anonymi compendium de syllogismis, de Pedro
Juan Núñez, i Linguarium et oratoriae apud valentinos, de Palmireno, cfr. Hernández, 84 i 85.
292

293

«Valentiae. Typis Ioannis Mey Flandri. 1553», cfr, Bosch, núm. 332; Hernández, núm. 78.

294

«Valentiae, per Ioannem Mey Flandrum 1553», cfr. Bosch, núm. 333; Hernández, núm. 79.

295

«Valentiae. Typis Ioannis Mey Flandri. 1553», cfr, Bosch, núm. 334; Hernández, núm. 80.

«En la muy insigne y coronada ciudad de Valencia, en casa de Ioan de Mey Flandro. En el año
1553», cfr, Bosch, núm. 335; Hernández, núm. 81.
296

297

«Valentiae. Ioannem Mey Flandrum. 1553», cfr, Bosch, núm. 337; Hernández, núm. 82.
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rhetorum, de Franciscus Galesius;298 Institutionem dialecticarum, de Pedro Ramos,299 i
Summarium facultatum et praerogativarum.300 Algunes foren venudes «apud Antonium
Sanahujam, bibliopolam», i pensem que també per iniciativa editorial seua.301 La
col·laboració empresarial entre taller d’impremta i llibreter serà testimoniada per
la portada d’alguns llibres, com ara les Comoediae de Terenci, on al final s’anota:
«Prostant exemplaria apud Antonium Sanahujam bibliopolam, sub scuto Dei Parae
et divi Antonii.»302 Però també l’any 1553 s’iniciava una altra profitosa relació
editorial, en aquest cas amb un autor, l’aragonés Joan Llorenç Palmireno, a qui el
taller Mey li imprimí una obra en octau titulada, per error en la composició de les
lletreries de la portada, Aphthosui clarissimi rhetorii progimnasmata.303 Tanmateix, el
taller Mey d’Alcalá és el que més obres estampà l’any 1553. D’aquells llibres, vull
destacar el de sant Tomàs de Aquino, In libros Perihermenias Aristotelis. Cum duplici
textu, antiquo videlicet, et Argiropoli, nuper emendatissima commentaria, peregregio
Caietani Cardinalis... in libri Perihermenias residuum, suplemento, quam pulcherrime
decorata... His etiam annectitur eiusdem S. Doctoris insigne Fallaciarum opusculum.304 En
el foli 1v d’aquest darrer llibre hi ha un petit preliminar de l’impressor Joan Mey (no
n’hi ha cap altre en tota la seua producció tipogràfica) en què s’adreça al rector de
298

«Valentiae. Typis Ioannis Mey Flandri. 1553», cfr, Bosch, núm. 338; Hernández, núm. 83.

299

«Valentiae. Typis Ioannis Mey Flandri. 1553», cfr. Hernández, núm. 86.

300

Tamateix, a aquesta obra se li atribueix també la data del 1554, cfr. Hernández, núm. 88.

En els nostres documents es parla de «librari», «libreter», «ligador de libres», «venedor de libres»
o «libretarius», vegeu Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1,
p. 234-237. Però també se’ls denomina «bibliopola», segons Jordi Rubió i Balaguer per influència
clàssica. Cal observar els comentaris que en fa aquest autor en l’obra de Josep M. Madurell Marimon,
Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona..., op. cit., p. 33-34. La professió de la
llibreria és anterior a la difusió de la impremta. La definició més completa de llibreter pot ser la
donada per Josep Hernando i Delgado, tot i que adverteix que no tots els llibreters es dedicaven
a aquestes activitats; segons ell, a grans trets, la tasca del llibreter «era la d’aquell professional
que venia paper, pergamí, plomes, tinta, llibres sense escriure i altres eines o estris per a escriure;
relligava llibres i els enquadernava; valorava llibres, era protagonista en els encants o subhastes de
llibres, comprava llibres i els venia, importava i exportava llibres». De fet, l’autor assenyala que la
fortuna del negoci del llibreter no era tant la venda de llibre imprés, sinó dels objectes que envolten
la producció escrita: paper blanc i llibres relligats, materials que mercaders, escrivans o notaris
compraven habitualment, cfr. Josep Hernando i Delgado, «Del llibre manuscrit al llibre imprés...»,
op. cit., p. 269-273 (la citació està en la p. 270).
301

302

«Valentiae. Per Ioanems Mey Flandrum. 1553», cfr., Bosch, núm. 342; Hernández, núm. 87.

Potser era l’edició de Giovanni Maria Cataneo de la retòrica de Aphthonius (segle IV); per tant, el
títol devia ser Aphthonii clarissimi rhetoris progymnasmata Ioanne Maria Cataneo interprete, amb el peu
d’impremta: «Valentiae. Ex officina Ioannis Mey. 1553», cfr, Bosch, núm. 340; Hernández, núm. 71.
303

304
«Compluti. Apud Ioannem Mey Flandrum. 1553», cfr. Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá
de Henares..., op. cit., núm. 459, p. 627-628.
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la Universitat d’Alcalá de Henares i als estudiants, i motiva la impressió d’aquest
treball de Tomàs d’Aquino. Comença amb aquestes paraules:
Gravissimo Rectori ornatissimoque Collegarum Senatui Complutensis Scholae,
Ioannes Mey Flandrus salutem plurimam dicit.
Quum diligenter investigarem, Rector gravissime Collegaeque ornatissimi, quid
hoc tempore potissimum meis typis excudendum mandarem, quo meum erga vos
animum apertius ostenderem, usuique esse studiosae iuventuti possem, quidam
studiosi adolescentes familiarissime a me efflagitarunt uti praeclara D. Thomae
Aquinatis commentaria, quae in libros Perihermenias Aristotelis scripserat, una
cum eiusdem fallaciis imprimerem. Quam quidem provinciam eo libentius suscepi,
quod rem vobis gratissima facturum me existimavi, quodque intelligerem artes
liberales profitentibus esse magnopere necessaria. Semper enim ea pietate affectus
fui in eam rem p[ublicam] apud quam vitam agere constitui, ut eis propensius
meam operam accommodarem, quae maiorem fructum ei allatura crederem. Itaque
curavi dedique operam ut quam emendatissima prodirent, atque ita, ut facile
affirmare audeam, nunquam (absit invidia dicto) tanta diligentia integritati suae
restituta fuisse, etsi a multis hactenus excussa fuerint. Accipe igitur ea, obsecro, viri
sapientissimi, tanquam sempiterni amoris erga vos mei inviolabile foedus, vestris
felicissimis auspiciis inchoata atque absoluta. Et si meus hic labor, vestro omnium
nomine susceptus, (ut spero) vestris calculis probatus fuerit, maiora tamen a me,
cum opus fuerit, exigite; dabo siquidem pro virili operam, ut nunquam vos fidei
industriaeque meae negotia, quamvis magna, credidisse poeniteat. Valete decus
Complutensis scholae, magnumque totius Hispaniae ornamentum et caetera, eo
me prosequimini amore, quo vestri amantissimo semper consuevistis. Ex nostra
officina. 18. Cal. Februarii. 1553.305

Els impressors peninsulars no són molt prolífics a l’hora d’aparéixer en els
preliminars de les obres que elaboren. Els Mey no en són una excepció.306 Molt
poques, i menys estudiades, són les notícies que proporcionen de la seua obra
artesanal els impressors en els pròlegs i les dedicatòries. Un excel·lent antecessor
Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-30027 (2). Citat per Julián Martín Abad, La imprenta en Alcalá
de Henares..., op. cit., p. 627. En Ensayo de una tipografía complutense, Juan García Catalina anota en
la descripció del llibre el següent: «Dice el impresor en su breve dedicatoria, fechada el 18 de las
calendas de Febrero del año de la impresión, que deseoso de imprimir cosas de utilidad y provecho
para la juventud, fué movido por varios jóvenes estudiantes á que publicase estos dos trabajos del
insigne Santo Tomás» (la citació està en la p. 94).
305

306
Alguns autors eleven els pròlegs a la categoria de gènere literari. L’anàlisi del pròleg i de les
dedicatòries que inicien el llibre imprés de l’època renaixentista com un component paratextual
del llibre, comparant-lo estructuralment amb les fórmules retòriques i amb els textos laudatoris
de les epístoles de tradició llatina, és estudiada per Sandra Ramos Maldonado en dos articles, amb
l’exemple dels pròlegs de Bernardino Gómez Miedes, autor imprés per la família Mey, cfr. Sandra
Ramos Maldonado, «Los prólogos de Bernardino Gómez Miedes. (I). Naturaleza del prólogo
renacentista», en Excerpta Philologica. Revista de Filología Griega y Latina de la Universidad de Cádiz,
VII-VIII, p. 223-239, i «Los prólogos de Bernardino Gómez Miedes. (II). Contenido y estructura»,
en Excerpta Philologica. Revista de Filología Griega y Latina de la Universidad de Cádiz, IX, p. 285-309.
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serà Aldo Manuzio, el qual anotava en els primers folis, la dedicatòria, amb dignes
paràgrafs de llengua llatina, i anunciava al lector els detalls de la confecció de l’obra
que estava treballant, des de l’elecció dels tipus fins a la feina de la composició i de
la correcció del text. Omplia així els preliminars de les obres amb notícies i reflexions
al voltant del treball d’edició d’un text amb la premsa, i donava notícia de totes les
fatigues de la impressió atenta de l’obra que estava estampant i de les motivacions
intel·lectuals que l’havien portat a editar-la. Es reflectia així una preocupació pel
lector (en justificar l’ús d’un format petit, perquè preveu que ha de ser llegit entre les
mans) i una cura per editar críticament els clàssics grecollatins (línia junt a línia de la
traducció del text) per facilitar-ne així a l’estudiós filòleg la comprensió.307 Tanmateix,
poques notícies d’aquest estil s’estampaven a la península Ibèrica;308 i menys encara
amb l’aportació de detalls de la vida del tipògraf, personals o professionals: vida,
fills, defuncions...309 Tot s’ha de cercar en els documents d’arxiu i en els pocs detalls
307
«Idemque, cum semper aliquid in liberalibus disciplinis et medicina, cum exercendi ingenii
gratia, tum praecipue ut vos erudiat, accurate conscribat, haec mihi misit imprimenda, scitu
quidem perdigna, sed, ut oportebat, elegantia minime exornata. Quamobrem recusavi ipse
primum, rogavique ut expoliret, cum id quam optime praestare posset –est enim et Graece et Latine
sane quam doctus–; hinc ad me mitteret. Sed cum instaret amice nunc coram, nunc litteris, ut vel
sic imprimerentur, quod ea edere, ut discipulis et amicis efflagitanibus morem gereret, cogeretur,
recepi tandem facturum me quod petebat, eoque studiosius, quod ea vobis magnopere profutura
non dubitabam. Litteras vero eius, quibus me rogavit, infra idcirco apposui, ut expensis, cur minus
eleganter haec vobis edere properaverit, cognoscatis. Vestrum est igitur tanti viri lucubrationes
assidua manu evolvere, donec vos quantum profeceritis non poeniteat. Valete», cfr. Aldo Manuzio
editore dediche, prefazioni, note ai testi (la citació està en el tom I, pàgina 19). A més, cal consultar Luisa
Miglio, «Dalla scrittura umanistica alle edizioni di Aldo Manuzio», en Letteratura e vita intellettuale,
p. 80-95. Sobre el treball de la impremta, en donen de vegades notícia els autors mateix al descriure
les diverses vicissituds amb què s’han trobat en els treballs d’impressió. Hi ha molts comentaris
en els pròlegs al lector de les obres de Joan Llorenç Palmireno –que al llarg d’aquest treball
s’anunciaran–, però vull ressaltar les observacions relatives als caràcters mòbils i a les llengües que
fa Pere Antoni Beuter en Segunda parte de la Corónica General de España y especialmente de Aragón,
Cathaluña y Valencia, obra impresa per Pere Patrici Mey el 1604, en l’epístola on l’autor assevera:
«Advertidos están los impressores, que así como imprimiendo obras castellanas más aparejo ha de
hazer de las letras de, o, y imprimiendo Latinas de las letras de, i, assí quando imprimen de lengua
Valenciana han de tener aparejadas muchas letras de, e, que es la segunda vocal, y muchas letras de,
s, que son las más dulces en el Alphabeto. Y es consideración muy principal para la perdición de la
lengua que sea dulce y no áspera.»
308
Fer parlar un impressor és una tasca àrdua per l’escassedat de fonts, però un exemple tan aïllat
com curiós és la carta autògrafa en català datada a Barcelona el 14 d’abril de 1527 per l’impressor
Rosembach, establert en aquesta ciutat, adreçada al capítol de la seu d’Urgell sobre la impressió d’un
dominical, cfr. Jordi Rubió i Balaguer, «Una carta inédita catalana de l’impressor Joan Rosenbach de
Heidelberg», en Llibreters i impressors de la Corona d’Aragó, p. 268-273.
309
En el cas de la família Mey, comptem amb una biografia excepcional de l’impressor i humanista
Felip Mey. Es tracta d’unes dades biogràfiques atribuïdes a Jerónimo Martínez de la Vega que
es troben en un manuscrit inèdit titulat Vida de varones ilustres valencianos, conservat en la Reial
Acadèmia de la Història. La semblança reflecteix una imatge desconeguda d’un impressor; les
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aportats en notes d’impressió, colofons, preliminars o epístoles laudatòries adreçades
a amics i a valedors.310
L’any 1554, darrer en què continuà actiu el taller a Alcalá de Henares, s’imprimí
a València el tractat Problematum Aristotelis sectiones duae de quadraginta, problematum
Alexandri;311 Orontii Finei delphinatis de mundi sphaera, d’Oronce Fine;312 els comentaris
a Aristòtil de Pedro Juan Núñez en les Institutionum physicarum quatuor libri priores
collecti methodicus ex decretis Aristotelis, i l’Oratio de causis obscuritatis Aristotelae et de
illarum remediis;313 la Segunda parte de la cavalleria celestial de las hojas de la rosa fragante,
de Jerónimo Sampedro;314 la Lamentación de la bienaventurada Virgen María, de sant
Bernat,315 i, finalment, una edició castellana d’Anselm Turmeda.316

observacions que fa del treball de Felip Mey, però, són escasses. En un primer moment, al dirigir el
taller tarragoní dóna a entendre que aquest devia ser petit i anuncia que Felip Mey s’encarregava
de la composició i correcció dels textos, «fiándo sólo dél y su cuydado toda la disposición, policía,
corrección y ortografía dellos». Però al tornar cap a València, «vivía entonces con su impresión,
aunque él poco trabajava en ella por sus manos, sí sólo por superintendencia»; entenem que aleshores
aquest era un taller més gran, on els fills i un nombre elevat d’oficials i operaris s’encarregaven
del treball. El text ha sigut transcrit per Juan F. Alcina Rovira, «Nuevos datos sobre el impresor y
helenista Felipe Mey», op. cit., p. 251-256.
310
Un estudi recent d’Anne Cayuela, «De reescritores y reescrituras: Teoría y pràctica en los
paratextos del Siglo de Oro», en Criticón, núm. 79, p. 37-46; però també el clàssic treball de José
Simón Díaz, El libro español antiguo: Análisis de su estructura, p. 123-217, on estudia els pròlegs, les
poesies laudatòries o les aprovacions. Per als escrits d’homenatges i dedicatòries dels autors, i per
als mecenes i benefactors, vegeu Roger Chartier, «Le Prince: La bibliothèque et la dédicace au XVe
et XVIIe siècles», en El libro en Palacio y otros estudios bibliográficos. Libro Antiguo Español, III, p. 81100. Molts exemples estan exposats en l’obra miscel·lània Le livre et l’édition dans le monde hispanique
xVIe-xxe siècles. Pratiques et discours paratextuels. Actes du Colloque International organisé par le Centre
d’Etudes et de Recherches Hispaniques de l’Université Stendhal.
311
«Extant apud Borbonium bibliopolam. Valentiae, typis Ioannis Mey, Flandri. 1554», cfr, Bosch,
núm. 347; Hernández, núm. 89.
312

«Valentiae. Ioannes Mey. 1554, cfr, Bosch», núm. 352; Hernández, núm. 91.

«Valentiae. Excudebat Ioannes Mey Flander i Valentiae. Typis Ioannis Mey Flandri. 1554», cfr,
Bosch, núm. 356 i 357; Hernández, núm. 92 i 93, respectivament.
313

314

«Valencia, Juan Mey Flandro. 1554», cfr, Bosch, núm. 358; Hernández, núm. 94.

En el colofó consta: «Impresso en la insigne y coronada ciudad de Valencia, en casa de Joan de
Mey Flandro, año de M.D.LIIII.», cfr. Hernández, núm. 90.
315

316
Que porta per títol Libro compuesto por fray Anselmo Turmeda. «Valencia, en casa de Juan Mey, año
1554», cfr, Bosch, núm. 360; Hernández, núm. 95.
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n l’últim any de vida de Joan Mey, el 1555, s’editaren al taller familiar les següents
obres: Orlando enamorado, de Matteo Maria Boiardo;317 Liber de ossibus ad tyrones,
de Galé;318 El verdadero sucesso de la famossa batalla de Roncesvalles, de Francisco Garrido
de Villena;319 Morborum internorum fere omnium et quorundam externorum curatio brevi
methodo comprehensa, de Miguel Juan Pasqual,320 i un nou Confessionari, de Lluís
Sabater.321 A més dels Furs, capítols, provisions e actes de cort... any MDxxxxVII322 i
dels Furs, capítols, provisions e actes de cort fets en lo any MDLII.323
Arribem, però, inexorablement al moment de la mort de Joan Mey. L’òbit del
fundador el testimonien els peus d’impremta «Vídua de Juan Mey» i «En casa de
Juan Mey». Fins ara no podíem precisar la data de la seua defunció. Es coneixia,
però, que s’havia esdevingut entre finals del 1555 i els primers dies del 1556.324 I no
era equivocada, la presumpció. En la publicació, anotada al final del testament de
Joan Mey, datat el 12 de febrer de 1550, Lluís Joan Vaziero va especificar:325

«Impresso en la insigne y coronada ciudad de Valencia. En casa de Ioan Mey Flandro. Año de
MDLV», cfr. Bosch, núm. 364; Hernández, núm. 96.
317

318

«Valentiae. Ex typographia Ioannis Mey Fladri. 1555», cfr. Bosch, núm. 368; Hernández, núm. 99.

«Fue impressa en la insigne y coronada ciudad de Valencia. En casa de Ioan Mey Flandro. Año
de MDLV», cfr. Bosch, núm. 369; Hernández, núm. 100.
319

«Valentiae, typis Ioannis Mey Flandri. 1555», cfr. Bosch, núm. 373. Llibre de referència farcit
de taules i índexs per a una millor consulta: «Elenchus brevis corum quae singulis capitibus
continetur. Primus numerus caput; Secundus folium indicat; a, primam; b, secundam» i «Index
rerum ac verborum primus numerus folium; a, primam paginam; b, secundam.»
320

321
El colofó anota: «Vense en Valencia en casas de Borbó, librer, ab despeses del qual fonch estampat.
En casa de Ioan de Mey Flandro. 1555», cfr. Bosch, núm. 375; Hernández, núm. 101. Cal assenyalar,
per tant, que continua la relació amb el llibreter Pere Borbó.

«Impresso en la insigne y coronada ciutat de Valencia. En casa de Ioan Mey Flandro. Año de
MDLV», cfr. Bosch, núm. 366; Hernández, núm. 98.
322

«Foren impressos en la insigne y coronada ciutat de Valencia. En casa de Ioan Mey Flandro.
Año de MDLV», cfr. Bosch, núm. 367; Hernández, núm. 97. Per aquesta darrera impressió, la dels
Furs, rebé el taller Mey una ajuda de costa, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de
comptes (1555-1556), O-72, f. 238v-239r. Doc. 3 (1555). El correponent càrrec de la mateixa data, cfr.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557), J-93, f. 238r, publicat
per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit., p. 297. Doc. 4 (1555).
323

Tal com ho anunciava el registre de la Llotja Nova, on consta, el 24 de febrer de 1556, que només
Jerònima Galés rebrà les corresponents quinze lliures per la primera anualitat de l’ajuda de costa
que el Consell paga al taller per la provisió abans transcrita del 1553. Editat per José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 298.
324

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/23,
s. f. Doc. 5 (1550).

325

113

ESTUDI

Enaprés, al primer dia del mes de jener del any de la Nativitat del nostre senyor
Déu Jesúcrist mil cinch-cents cinquanta-sis, en la casa e habitació en la qual lo dit
defunt morí e pasà de la present vida en la altra, situada en la present ciutat de
València en lo carrer de la Mar, parròquia de Sent Thomàs, a instància e requesta
de la honorable na Hierònima Galés y de Mey, muller del dit defunt y hereva de
aquell, lo dit testament, ensems ab uns codicils fets per lo dit Joan Mey en poder y
mà de mi, dit notari, fets a deset del mes de dehembre proppassat e any mil cinchcents cinquanta-cinch, fonch lest e publicat de la primera línea fins a la darrera
inclusivament. E lest e publicat aquell, en continent, la dita na Hierònima dix e
respòs que acceptava dita herència, ab benefici emperò de inventari, protestant que,
per a fer aquell, temps algun no li precórrega ni li haia precorregut, protestant etiam
que no vol ésser tenguda més avant de quant basten les forces de la herència e no
en pus.
Presents testimonis foren a la publicació del dit testament los honorables en Joan
Loís Nicholau Vassiero e Miguel Marín, scrivents, residents en València.

La mort esdevingué abans de l’1 de gener de 1556, probablement la vespra de
la publicació que acabem de llegir (si no aquell mateix dia), i l’hereva dels béns fou
l’«honorable na Hierònima Galés y de Mey».326
Al llarg dels anys següents, i fins al matrimoni de Jerònima Galés amb Pedro de
Huete (1559),327 la vídua de Mey apareix en els peus d’impremta i en els colofons,
però es continua estampant amb els peus d’impremta «En casa de Joan Mey», «Ex
officina Ioannis Mey» o «Ex tipographia Ioannis Mey». Fins i tot anys després d’estar
maridada en segones núpcies. Això indica que era una marca de prestigi a la qual
no convenia renunciar. Era un taller tipogràfic familiar, el cognom Mey era el nom
del mestre, i recordem que els capítols de la Confraria d’estampers de Barcelona
obligaven les vídues a mantenir el nom del marit difunt com a marca registrada
que identificava l’obrador. No es produí un tall en la impremta familiar, perquè res
sembla acabar amb la seua mort.
Els historiadors reiteren la idea que fou Pedro de Huete qui s’encarregà del taller
a la mort de Joan Mey328. En aquest sentit, José Enrique Serrano Morales apunta que
326
Una reconstrucció d’aquell dia fou representada amb aquestes paraules: «Mentre s’acomiada del
seu home, a Gerònima Galés el curt espai que la separa de l’església li sembla tota una vida, part
d’ella viscuda en aquells indrets que ara veu amb ulls diferents. S’ha quedat sola i és tant i tant el
que li queda per fer que, malgrat la seua força i saviesa, se sent feble», cfr. Pepa Marcotegui i Jasó
[et al.], «Gerònima Galés: El coratge d’una dona renaixentista», en Saó, any XV, p. 31.
327
Per la provisió del 29 de juny de 1559, els jurats concedeixen al taller tipogràfic familiar la major
quantitat d’ajuda anual, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de
las imprentas..., op. cit., p. 301.
328
Així assevera José Enrique Serrano Morales: «La imprenta que durante algunos años figura como
propia de Pedro de Huete, hemos de considerarla, en cierto modo, como un paréntesis de la de
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Pedro de Huete va ser probablement un oficial del taller tipogràfic familiar.329 Les
dades arxivístiques que tenim sobre aquest personatge –i sobre els anys posteriors
a la mort de Joan Mey– no permeten confirmar-ho ni desmentir-ho. El que sí que
crec haver demostrat és que Jerònima Galés havia treballat com a impressora abans
d’enviduar, raó per la qual no hem de desestimar la possibilitat que, almenys durant
algun temps, ella regentara el taller.
La notícia de la mort de Joan Mey es menciona tretze dies després en el
Consell. Reunits els jurats a les dependències del Consell secret, «atés que en Joan
Mey, stampador, és mort», i que des del 7 de desembre de l’any 1552 havien sigut
atorgades trenta lliures cada any per ajuda de costa al taller tipogràfic familiar, els
jurats, el dia 14 de gener de 1556:330
Juan Mey, con cuya viuda casó aquél.» Serrano Morales situa a finals del 1558 el casament, cfr. José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 213.
329
L’autor es pregunta: «¿Sería este Pedro de Huete pariente de un Alonso de Huete, librero de
Medina del Campo en 1557 [...]?», cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de
diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 214. En una àpoca del 28 de novembre de 1552, destacarà
en els testimonis que potser acompanyaren Jerònima Galés en el tràmit «testes huius rei sunt
magnificus Petrus de Huete, domicellus, et honorabilis Adamus Domille, impressor, Valencie
habitatores», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero
(1553), IV-1/25, s. f. Doc. 11 (1552). És la primera vegada que podem vincular Pedro de Huete
amb el taller Mey, o almenys amb alguna activitat del taller. Si observem el cens de la Tacha Real
del 1552, Pedro de Huete estava establert com a «stampador» a la parròquia de Sant Andreu, «en
lo carrer a les spalles del senyor de Bétera»; per tant, amb imprenta pròpia. L’altra vegada que
el trobarem documentat és en una picabaralla en la qual se l’identifica com a «corrector». De la
disputa protagonitzada per Esteve del Pez, impressor, que ha mort a causa de les ferides causades
per Pedro de Huete, corrector, i Mateu Cançoles, impressor, no se’n coneixen els motius, només
que tingué com a resultat la mort del primer; per tant, la ferma de la pau i treva es fa amb el pare
d’aquell, Lleonard del Pez, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís
Joan Vaziero (1552), IV-1/25, s. f. Doc. 7 (1552). Hi ha reflexions molt precises del comportament i
la vida d’aquests empleats d’impremta en el capítol «Attitudes and Customs» dell treball de Clive
Griffin, Journeymen-printers..., op. cit., p. 192-214. També sabem que el 14 d’agost de 1554, «Petrus de
Huete, domicellus, Valencie habitator, Joannes Mey, impressor, dicte civitatis vicinus, Hieronyma
Gales de Mey, coniuges, scienter et caetera omnes simul et quilibet nostrum in solidum» fermaren
un reconeixement d’un deute de vint lliures a Joan Lluís Marrades, tresorer general del regne de
València, en complement de les 30 degudes per una remissió, cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1554), IV-1/27, s. f. Doc. 4 (1554). El pagament de vint
lliures completava el deute que Pedro de Huete tenia d’un total de trenta, tal com consta en un
altre instrument públic signat amb el notari Narcís Burgues. Possiblement havien pactat d’alguna
manera un contracte de treball o d’intercanvi d’algun estri de la impremta a canvi de pagar als
Mey la part que romania del deute. El 19 de novembre de 1554, es registrarà l’àpoca de Joan Lluís
Marrades per a Pedro de Huete, impressor, en nom de Jerònima Galés i de Joan Mey, impressors
cònjuges, de deu lliures que restaven del deute mencionat. Una segona àpoca, ara de Joan Lluís
Marrades, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1554),
IV-1/27, s. f. Doc. 6 (1554).
330

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1555-56), A-80, f. 338v-339v. Doc. 1 (1556).
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Proveheixen que [fent] obligació na Jerònima [espai en blanc] Mey, vídua, muller del
dit Joan Mey, quondam, de fer [e te]nir tot lo que en la dessús dita provis[ió es] conté,
li sien donades les dites trenta liures per lo administrador de la Lonja Nova en los
terminis contenguts en la dita provisió.
Testimonis foren presents a les dites coses los noble e magnífich en Pere Luís Sans e
micer Johan Batiste Paredes, doctors en cascun dret, habitadors de València.

Amb aquesta provisió es fa efectiva a ulls del Consell la transmissió patrimonial
del taller tipogràfic de la família Mey, la qual, per herència universal i general
instituïda en el testament de Joan Mey, pertanyia ara a Jerònima Galés. El Consell,
que sabia que al febrer havia de pagar al taller tipogràfic la part corresponent de les
trenta lliures reals de València, es trobava en una situació molt concreta i resolgué
–amb brevetat– prendre la determinació de formalitzar i legalitzar la recent situació
esdevinguda en el taller. El Consell escripturà i registrà una provisió que l’obligava
amb la nova cap del taller, sense especificar altres garanties addicionals ni modificar
el que s’havia disposat ja amb l’impressor difunt. Així queda inaugurada oficialment
la regència del taller a nom de «na Jerònima [espai en blanc] Mey». L’espai en blanc
representa un dubte i una incògnita, que fa que em plantege si la impressora havia
volgut fer constar en la provisió el seu nom propi, Jerònima Galés, l’ús del qual
havia sigut una constant. Jerònima de Mey, muller de Joan Mey, insistí, ja abans de
la mort d’aquest, a identificar-se pel seu nom propi. Imposà la seua voluntat de ser
coneguda per «Jerònima Galés», primer, i seguit per «y de Mey». Només en els peus
d’impremta dels llibres hi fa constar sempre «vídua de Joan Mey», però aquesta
voluntat sí que és manifesta en els documents. Arran de la mort del seu marit, féu
constar en l’inventari post mortem que fou fet a instància, compareixença i benefici
de «Hieronima Gales et de Mey, certo nomine», segons registrà Lluís Joan Vaziero en un
assentament del baldufari datat el 24 de gener de 1556.331
En definitiva, mort el mestre Joan Mey, es manté la concessió al taller perquè
aquest continua funcionant amb el mateix bon ofici que en anteriors provisions
havien lloat els jurats de la ciutat de València, i al qual diversos escriptors fan
referència en els preliminars de les seues obres. La capacitat jurídica de Jerònima
Galés, reconeguda pels Furs per la seua condició de vídua, li permetia comerciar
amb els productes que fabricava el seu negoci familiar, en aquest cas llibres. Aquesta
situació, la mantingué durant la seua viduïtat, i Jerònima Galés exercí oficialment
com a impressora, disposà del seu dot –i dels guanys adquirits durant el matrimoni–,
331
Tot i que no el puc aportar perquè el quadern on es registrà l’inventari està perdut, cfr. València.
Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/29, s. f. Doc. 2 (1556).
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signà procuracions, contractes, càrrecs, àpoques i albarans332 i, a més a més, rebé
a nom propi les concessions pecuniàries de la Claveria Comuna de València i els
encàrrecs de l’Hospital General d’aquesta ciutat.333
Jerònima Galés no és, però, un cas aïllat: José Enrique Serrano Morales aporta
alguns exemples en el seu Diccionario de las imprentas..., com ara Francisca López,
vídua de Lope de la Roca (1498); la vídua de Juan Crisóstomo Garriz (1631-1640), o la
vídua de José Gasch (1647-1650). Podem afegir-hi, al llarg del segle XVI, els exemples
332
L’any 1556, primer any de viduïtat, és un any ple d’iniciatives i de canvis dins l’obrador Mey.
Aquestes activitats, les coneixem mitjançant els actes notarials, tan precisos en detallar la vida
quotidiana. Malauradament, no ens han arribat tants testimonis d’anys anteriors. Comencen, però,
a ser habituals en aquest any dades com l’inventari sol·licitat per Jerònima Galés, amb data de 24 de
gener de 1556, que ja hem comentat, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols:
Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/29, s. f. Doc. 2 (1556); o l’arrendament entre Joan Sorita i Jerònima
Galés, datat el 16 de juny de 1556, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols:
Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/29, s. f. Doc. 8 (1556). Tots aquests documents, només els coneixem
pel baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero. En una altra acta ens consta que Jerònima
Galés féu subhastar, el 8 de juliol de 1556, la túnica de setí negre que tenia en penyora de Joan
Garrido per cobrar part del deute que aquell tenia per la impressió d’un llibre, cfr. València. Arxiu
de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/29, s. f. Doc. 9 (1556); o
quan ella mateixa féu ratificar el contracte de lloguer amb Lluís Pérez, doctor en Medicina i mestre
d’Arts, d’un local a la parròquia de Sant Andreu, situat junt a l’Estudi General, el 29 de juliol de
1556, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV1/29, s. f. Doc. 11 (1556). De tots els assumptes que Jerònima Galés ha de resoldre sobre el taller,
propietats familiars i contractes d’edició, amb el notari durant 1556 i 1557 –els anys posteriors a
la mort del seu marit–, en destaquem una data: el 3 d’agost de 1556. Aquell dia hi hagué a casa
del notari Lluís Joan Vaziero una gran quantitat de tractes, atés que tots foren registrats el mateix
dia: una venda per part d’Antonio Sanahuja, Pedro de Huete i altres; una àpoca entres tots ells; un
deute entre tots ells i Jerònima Galés; una altra venda entre Jerònima Galés i Antonio Sanahuja, i,
per últim, un deute entre Pedro de Huete i Antonio Sanahuja, cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1556), IV-1/29, s. f. Doc. 12 (1556). Tal volta, en aquests
actes es pretenia modificar la relació que abans tenien amb el taller dels Mey, mort Joan Mey i amb
Jerònima regint-lo. Antonio Sanahuja, que probablement havia treballat abans amb els Mey amb
contractes d’edició, sembla ara que aferma aquesta relació. Possiblement, aquests documents també
haurien dit si Pedro de Huete fou empleat només del taller Mey o treballà en un altra impremta.
333
No serà fins al 2 de desembre de 1557 que tornarem a veure el treball del taller Mey amb l’Hospital
General, com ho manifesta Jerònima Galés personalment, qui s’atribueix l’ofici d’impressora
novament en un albarà autògraf: «Yo, Hierónima de Mey, viuda, impresora, atorgo aver rescibido
del señor mossén Hierony Berenguer, clavari, tres liuras, y éstas per dos raxmas de imágines de
nuestra Señora, a razón de treynta sueldos por raxma [...]», cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Compte i raó (1557-1558), V-1-188, f. 42v. Publicat per Francisco M. Gimeno Blay,
«Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del Quinientos», op. cit., p. 64. Doc. 17
(1557). La data està anotada el mateix dia en el Llibre de compte i raó de l’Hospital General, cfr. València.
Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558), V-1-187, f. CIXr. Doc. 16 (1557).
En la comptabilitat de l’Hospital General sempre apareix anomenada com a Jerònima de Mey,
fins i tot en els albarans autògrafs; però ara acompanya la data amb l’especificació del seu ofici:
«impressora», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558), V-1187, f. CXr. Doc. 4 (1558).
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de María Ramírez, vídua de Juan Gracián (Alcalá de Henares, 1587-1624); Juana
Millán (Saragossa, 1537-1549); Isabel de Basilea (primer, com a vídua d’Alonso de
Melgar i, després, com a membre de la família Junta a Burgos i a Salamanca, 1526), o
Brígida Maldonado, vídua de Juan Cromberger (Sevilla, 1540-1545), entre d’altres.334
Totes elles, mentre estigueren casades, donaren suport a l’activitat impressora del
marit i l’assumiren plenament arran d’enviduar.335 Tanmateix, al segle XVI, i en
paraules de Philippe Berger, «el ejemplo más indiscutible de la intervención de una
mujer en la elaboración concreta de libros a través de la participación directa en las
sucesivas etapas de fabricación, nos llega con Jerónima Galés».336
La dona vídua era respectada i acceptada pels seus conciutadans, que no van
seguir les directrius dels autors moralistes de l’època, els quals les compadeixen o
en fan mofa.337 La dona casada que participava en el negoci familiar roman amagada,
Vegeu Juan Delgado Casado, Diccionario de impresores españoles..., op. cit., i Manuel José Pedraza
Gracia, «Juana Millán, señora de la imprenta...», op. cit., i del mateix autor, «Las mujeres en la imprenta
hispana durante los siglos xV y xVI», op. cit. Ambdós autors cataloguen vint-i-una impressores
peninsulars fins al 1601.

334

335
Agustín Millares Carlo identifica el treball de dues impressores barcelonines: una, la vídua de Juan
Carlos Amorós (1551-1555), en «La imprenta en Barcelona en el siglo XVI», en Historia de la imprenta
hispana, p. 590-592, i l’altra, la vídua d’Hubert Gotard (1590-1591), que apareix en «Introducción al
estudio de la Historia y Bibliografía de la imprenta en Barcelona en el siglo XVI. Los impresores
del periodo renacentista», en Boletín Millares Carlo, núm. 3, p. 100-101. Noves dades relatives a
la vídua de Hubert Gotard (1590-1592), i també a la vídua de Baresson (1595), són aportades per
M. Milagros Ronco López, Nuevas aportaciones biobibliográficas y documentales en torno a la figura de
Millares Carlo. La imprenta en Barcelona durante el periodo renacentista (1590-1600), p. 432-440 i 532-535,
respectivament. Tanmateix, una revisió succinta dels treballs tipobibliogràfics publicats ens mostra
que en quasi tots s’identifiquen vídues titulars de tallers d’impremta, com, per citar-ne alguns, la
vídua de Diego Mares (1636-1637), cfr. Maria Marsà, La imprenta en La Rioja (siglos xVI-xVII), p.
49-50; Isabel de Basilea (1526), cfr. Lorenzo Ruiz Fidalgo, La imprenta en Salamanca (1501-1600), vol.
1, p. 53-58; la vídua de Juan Millán (1537-1550), cfr. Juan M. Sánchez, Bibliografia aragonesa del siglo
xVI, vol. 1, p. IX-X, o Margarita Anglada (1627-1632), cfr. Manuel Jiménez Catalán, La imprenta
en Lérida. Ensayo bibliográfico (1479-1917), p. 30-31. És molt útil l’ús del repertori de Juan Delgado,
Diccionario de impresores españoles..., op. cit. Uns altres treballs són el de Mónica Cortés Corral i M.
Victoria Méndez Viar, «Impresoras madrileñas en el Siglo de Oro: Juana Martínez de Angulo», p.
185-211, i el de Susan V. Lenkey, «“Printers” wives in the age of Humanism», en Gutenberg-Jahrbuch,
p. 331-337.
336
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 67. El treball de
Jerònima Galés en el taller tipogràfic és també exposat per altres autors com Carlos Romero de
Lecena, La imprenta y los pliegos poéticos, qui anota sobre el taller familiar Mey: «El fundador de
la dinastía es Juan Mey. Natural de Opprech, en las tierras de Flandes. Contrae matrimonio en
Valencia. Al fallecer aquél, Jerónima Galés, su viuda, regenta el antiguo taller de su primer marido.
Casa en segundas nupcias con otro tipógrafo, Pedro de Huete. Tanto en vida de éste como después
de su fallecimiento, como viuda de Huete, sigue praticando el oficio de sus dos maridos», p. 98.
337
Podem observar diverses experiències de dones, il·lustrades amb reculls biogràfics tant de la
zona del nord d’Europa com del sud mediterrani, en els treballs de Bárbara A. Hanawalt, «La
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mentre que la vídua és molt visible en la documentació: passa de col·laborar
en l’empresa familiar a dirigir-la. Es queda amb les eines de l’obrador, i com a
coneixedora de les tècniques de l’ofici del difunt marit, continua amb el treball del
taller com a professional experta.
Les vídues són les úniques dones que, segons els Furs, podien tenir alguna
iniciativa i llibertat, tot i que de forma molt restrictiva en comparació amb l’home.
Però el marc legal estava matisat en la vida quotidiana. En la realitat, la discriminació
legal establerta no impossibilitava l’actuació de la dona amb una certa independència
pròpia.338 Podríem, aleshores, considerar la vídua com una dona que pot organitzar
la seua casa i la seua vida amb criteris propis; una dona que aconsegueix decidir
amb llibertat i organitzar-se al seu albir. Arribada a aquest estat, la dona que tenia
recursos econòmics suficients restava, per primera vegada, fora de la dependència
d’un home, tant del pare com del marit.
El fet d’administrar la propietat del marit en el seu nom propi, feia de la vídua
Jerònima Galés una figura considerada entre els artesans valencians; de fet, no es
veurà abocada a vendre els seus estris ni la seua botiga. Moltes dones no pogueren
mantenir aquesta continuïtat en el treball –o no pogueren mantenir la continuïtat
del taller del marit. Tanmateix, a València ho intentaren la vídua de Lope de Roca,
Francisca López; la vídua de Gabriel Lluís d’Arinyó, o la vídua de Joan Vinyau. Totes
elles concerten préstecs i negocien amb les eines i els establiments familiars.339

debolezza del lignaggio. Vedove, orfani e corporazioni nella Londra tardo medievale», en Quaderni
Storici, núm. 86, p. 463-485, i Louise A. Tilly i Joan Wallach Scott, Women, Work and family; per als
territoris penínsulars: María Asenjo, «Participación de las mujeres en las compañías comerciales
castellanas a fines de la Edad Media. Los mercaderes segovianos», en El trabajo de las mujeres en la
Edad Media hispana, p. 223-234.
338
Vegeu el recull d’estudis d’Honori Garcia Garcia sobre el dret foral valencià i el règim econòmic
del matrimoni, publicats en el Boletín de la Sociedad Castellonense de Cultura, revisats actualment per
Pascual Marzal Rodríguez, El derecho de sucesiones en la Valencia foral..., op. cit. I per als antecedents
medievals, es poden consultar l’obra de Manuel Jesús García Garrido, El patrimonio de la mujer casada
en el derecho civil. La tradición romanística, i la de Federico R. Aznar Gil, La institución matrimonial en
la Hispania cristiana bajomedieval (1215-1563).
339

Cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 66-67.
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Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1559-1560), V-1-192, f.31 v.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital
General. Compte i raó (1559-1560), V-1-192, f. 45 v.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital
General. Compte i raó (1559-1560), V-1-192, f. 53v.
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L

es premses continuen imprimint sense pausa al taller Mey. L’any 1556 s’edita
Methodus brevissima nominum genera ac declinationes facile commonstrans, de
Juan Lucas Agesilao,340 i Breviarium secundum ritum sanctae ac devotae Cathedralis
Ecclesiae Segobricensis.341 D’aquesta edició en tenim més notícies per la còpia
notarial del contracte d’impressió, pel qual el taller Mey es comprometia a fer
imprimir «quadringenta breviaria ad opus dictarum eclesiarum» per un preu de
«ducentas triginta quinque libras racione salarii, stipendii et laborum per dictum
Mey sustinendorum in inpressione dictorum breviariorum, et etiam ego, dicto
nomine, promisi solvere quindecim libras, que omnes sumam capiunt ducentarum
quinquaginta librarum». A més, es resol que el contracte subscrit amb Joan Mey,
ara difunt, recau en «vobis, honorabili Hieronime Gales et de Mey, vidue heredique
predicti Joannis Mey, licet absenti et caetera, notario et caetera stipulante et caetera,
et vestris solvere omnem illam quantitatem restantem ad complementum dicti salarii
et stipendii dictorum breviariorum per dictum reverendissimum episcopum et me
dicto nomine promissi, estatim illis perfecis, omnibus dilacionibus et caetera, sub
pena viginti solidorum et caetera, ratto et caetera, ad quorum omnium et caetera».342
S’imprimiren també al taller Mey una recopilació de Ciceró titulada Apposita
Marci Tulli Ciceronis, collecta a Petro Ioanne Nunnesio;343 Virginem Mariam singulari
devotione eloquentiaque, de sant Ildefons, arquebisbe de Toledo;344 una altra tirada
340

«Valentiae. Excudebat vidua Ioannis Mey.1556», cfr. Hernández, núm. 102.

N’hi ha una edició anterior de Joan Mey, del 1555. Ara, Jerònima Galés imprimeix una reedició
d’aquesta obra amb una portada de l’any 1556: «València, [Excudebat bidua Ioannis Mey in alma
Valentiae urbe. Anno salutis nostrae millesimo quingentesimo quinquagesimo sexto. Decimo tertio
calendas augusti. Laus Deo], 1556», cfr. Bosch, núm. 377; Hernández, núm. 103.
341

342
La còpia notarial del contracte per a la impressió dels breviaris per al Bisbat de Sogorb [que
signaren Jerònima Galés, impressora, d’una part, i Miquel Vaziero, canonge i síndic de la seu de
Sogorb, per l’altra], cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero
(1556), IV-1/29, s. f. Doc. 7 (1556).
343

«Valentiae, Excudebat vidua Ioannis Mey, 1556», cfr. Bosch, núm. 379; Hernández, núm. 104.

«Valentiae, Excudebat vidua Ioannis Mey, 1556», cfr. Bosch, núm. 382; Hernández, núm. 105. Al
final de la portada s’estampà: «Cum privilegio ad quinquennium.» La publicació, en l’inici del llibre,
de les llicències d’autorització del rei o d’autoritats civils i de censura religiosa és obligatòria. Els
tràmits que l’obra devia passar pels consells reials (Consell de Castella, Consell d’Índies i Consell
de la Corona d’Aragó) són analitzats pels treballs clàssics de Jaime Moll Roqueta, «Problemas
bibliográficos del libro del Siglo de Oro», en Boletín de la Real Academia Española, tom LIX (1979),
p. 49-107, i de Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta de libros
(1519-1705)», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LXXII, p. 111-248. En les anotacions de Jordi
Rubió i Balaguer sobre els privilegis, llicència i censura de llibres arran de la col·lecció documental
recollida per Josep M. Madurell, es defineix el règim jurídic del llibre a la Corona d’Aragó com
més lliure que als regnes de Castella, cfr. Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia
344
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(amb diferent portada i peu d’impremta) de l’obra de Pedro Juan Núñez, Institutiones
grammaticae linguae graecae;345 la Doctrina confessional per a les persones de órdens sacres
y en alguns llochs útil a tots los altres confessants, de Tomàs Real,346 i l’obra de Miquel
Joan Pascual amb el títol Morborum internorum fere omnium et quorundam externorum
curatio brevi methodo.347
Suposem que en la família Mey s’utilitzarien aquestes gramàtiques i retòriques
dels clàssics, ara novament comentades, com a suport a la instrucció dels fills i filles
en les primeres lletres, els quals, com ella mateixa, s’educaren i cresqueren envoltats
de papers i tintes, de correctors i traductors, de mercaders i llibreters, d’autors,
d’estudiosos i de lectors.348 Jerònima Galés volia que els fills continuaren els passos
de la imprenta y librería en Barcelona..., op. cit., p. 94-96. També cal consultar els apartats relatius a la
legalització del llibre i al privilegi en un altre article de Jaime Moll Roqueta sobre la «Implantació de
la legislació castellana del llibre als regnes de la Corona d’Aragó», en Estudis Històrics i Documents
dels Arxius de Protocols, VIII, p. 165-169; i la revisió feta en les monografies recents de José García Oro
i M. José Portela Silva, La monarquía y los libros en el Siglo de Oro; Fermín de los Reyes Gómez, El libro
en España y América: Legislación y censura (siglos xV-xVIII), i, finalment, amb el cas de l’edició del
Quixot, Francisco Rico, El texto del «Quijote»..., op. cit., i amb l’exemple de l’edició d’una escriptora
l’article de María-Milagros Rivera Garretas, «La licencia de impresión de Don Cristalián de Espanya,
de Beatriz Bernal (s. XV-XVI)», en Acta Historica et Archaeologica Medievalia, núm. 25, p. 499-517.
Per al segle XVIII, es pot consultar l’article de Francisco Javier Burgos Rincón, «Privilegios de
imprenta y crisis gremial. La imprenta y librería barcelonesa ante el privilegio de impresión de
los libros de enseñanza de la Universidad de Cervera», en Estudis Històrics i Documents dels Arxius
de Protocols, XV, p. 257-298. Una exposició de les normes legals més significatives que assenyalen
la competència entre impressors (manifestada en el privilegi d’impressió que impedia l’edició
d’una obra per un altre taller), del desig de la Corona de controlar la impressió de certes obres,
de la censura eclesiàstica o del frau de les falsificacions, la trobem en l’article d’Amparo García
Cuadrado, «Aproximación a los criterios legales en materia de imprenta durante la Edad Moderna
en España», en Revista General de Información y Documentación, vol. 6, núm. 2, sobretot, la normativa
del segle XVI en les pàgines 139-148. Destaca la descripció de les característiques, classificació per
tipologies i tramitació dels privilegis monopolístics de la producció i del comerç del llibre imprés a
la península durant el segle XVI realitzada per Fermín de los Reyes Gómez, «“Con Privilegio”: La
exclusiva de edición del libro antiguo español», en Revista General de Información y Documentación,
vol. 11, núm. 2, p. 163-200.
345

«Valentiae, Ex Ioannis Mey Flandri typographia, 1556», cfr. Bosch, núm. 385; Hernández, núm. 106.

El colofó és: «Fonch impressa la present obra, vista y examinada per manament dels senyors
Inquisidors y sots la correctió de sancta Mare Sglésia, en la noble ciutat de València, en casa de
la biuda de Joan de Mey, en lo any de la Nativitat del Senyor. MDLVI», cfr. Bosch, núm. 386;
Hernández, núm. 107.
346

«Valentiae. Typis Ioannis Mey Flandri», cfr. Bosch, núm. 373; Hernández, núm. 108. Al final de la
portada s’estampà la llicència: «Cum privilegio imperatoriae ac regiae maiestatis ad decennium.»
347

348
Un ambient de curiositat intel·lectual impregnà tots els membres de la família Mey, cfr. Philippe
Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 337. En aquest sentit, apunta
Natalie Zemon Davis que «leer en voz alta por un motivo u otro debía ser especialmente común
en el taller de imprenta. No me refiero sólo al comentario de los textos por parte de los estudiosos-
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Examen eclesiàstic a l’obra de Rodrigo de Solís, Arte dada del mismo Dios para
le servir perfectamente... Impressa en Valencia, en casa de Pedro de Huete. Año
de MDLXXIIII. (Biblioteca Valenciana-Nicolau Primitiu, Fons Antic: XVII/270.)
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Aprovació del contingut de l’obra de Rodrigo de Solís, Arte dada del mismo Dios
para le servir perfectamente... Impressa en Valencia, en casa de Pedro de Huete. Año
de MDLXXIIII. (Biblioteca Valenciana-Nicolau Primitiu, Fons Antic: XVII/270.)
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de la família Mey i que foren impressors. De fet, el fill major, Felip Mey,349 esdevindrà,
no sols un conegut impressor, sinó també professor de Retòrica en la Universitat; i el
més petit, Pere Patrici, mantindrà el taller dels Mey a la ciutat de València a la mort
de la mare, el 1587.350
L’any 1557, segons el peu d’impremta, van eixir del taller tipogràfic de la família
Mey tres obres: el tractat de Miguel Saura, Libellus de Figuras adolescentibus admodum
vitalis,351 en octau; el manual universitari de Pedro Juan Núñez, Alphabetum graecum,
també en octau,352 i la tercera, l’obra més esplèndida del segle XVI, segons Pere
Salvà, la Chrònica o commentari del gloriosíssim e invictíssim rey en Iacme, per la gràcia
de Déu, rey de Aragó, de Mallorques e de València, compte de Barcelona e de Urgell e de
Muntpesller.353 La Crònica fou encomanda pels jurats de València al taller Mey, com
altres vegades hem vist fer.354 La finalitat òbvia de les institucions era mantenir el
impresores, autores y encargados de las ediciones, sino a la lectura de fragmentos que podían llegar
a los oficiales y a las esposas e hijas que ayudaban a colgar las hojas recién impresas. Así, un tal
Michel Blanc, sencillo prensista de Lyon a finales del decenio de 1530, conocía los poemas de Marot,
que se imprimían en su taller, lo suficiente como para que su hijo recordara más adelante que le
habían “criado con Marot en su infancia”. Es posible que a veces los hombres se llevaran libros
para leerlos en la taberna. En cuanto a las mujeres, seguramente parte de sus lecturas se hacían en
voz alta entre otras mujeres; un ejemplo podría ser La vida de santa Margarita, con plegarias para las
embarazadas y las parturientas», cfr. Natalie Zemon Davis, Sociedad y cultura en la Francia moderna,
op. cit., p. 211.
Apunta Serrano Morales al descriure els primer anys de Felip Mey: «En el taller de ésta, casada
ya entonces en segundas nupcias con Pedro de Huete, es de presumir que se ejercitó Felipe en
los trabajos tipográficos, dedicando todo el tiempo que le quedase disponible al estudio de las
Humanidades, en las que tan merecido renombre alcanzó más tarde», cfr. José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 316-317.
349

350
Pere Patrici Mey imprimí l’edició valenciana del Quixot, fet que encara hui és recordat per una
inscripció a la façana actual del carrer de Sant Vicent Màrtir, situada al lloc on es pensava que estava
ubicat el taller tipogràfic familiar.
351
En el peu d’impremta: «En Valencia, por Juan Mey, 1557», cfr. Bosch núm. 393; Hernández, núm.
111.
352
En el peu d’impremta: «Valentiae, excudebat vidua Ioannis Mey. Extant apud Antonuium
Sanhaujam ad portam Apostolorum templi maximi, 1557», cfr. Bosch, núm. 395; Hernández, núm.
110. Felip Mey el reedità el 1600, amb el peu d’impremta següent: «Valentiae. Apud Philippum Mey.
MDC», Bosch, núm. 1.050.
353
Amb el peu d’impremta: «En València. En cassa de la biuda de Ioan Mey Flandro, 1557», vegeu
Bosch, núm. 391; Hernández, núm. 109. Vegeu Rosa M. Gregori Roig, «[...] la impressió de la
Corònica del sereníssim rey don Jaume, Conquistador [...]», estudi introductori a l’edició facsímil:
Chrònica o commentari del gloriosíssim e invictíssim rey en Iacme, p. 9-38.
354
S’inicien els tràmits amb la provisió que el Consell va fer el 5 de juny de 1557 per a concedir
ajuda de costa per a imprimir-la, cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1556-1557),
A-81, f. 398v-399r. Doc. 7 (1557). I amb dates de 26 i 28 d’abril de 1557, hi ha dos registres de
despeses en els llibres de la Llotja Nova del Consell Municipal a càrrec de Jerònima Galés, i com a
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Portada de la Chrònica o commentari del gloriosíssim e invictíssim rey en Iacme…
En València. En cassa de la biuda de Ioan Mey Flandro, 1557. (Ajuntament de
València, Biblioteca Serrano Morales, 3.495.)
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Carta adreçada als Jurats de València en els preliminars de la Chrònica o
commentari del gloriosíssim e invictíssim rey en Iacme… En València. En cassa de la
biuda de Ioan Mey Flandro, 1557. (Ajuntament de València, Biblioteca Serrano
Morales, 3.495.)
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taller Mey355 a la ciutat de València, provada la seua excel·lència en el maneig de la
premsa, a fi que la importància i la qualitat assolides per la indústria editorial local
no minvara. Per aquesta raó, a la gran quantitat dinerària anual rebuda pel taller
Mey s’hi sumaven les quantitats aportades pel Consell Municipal per la impressió
d’altres obres magnes i paradigmàtiques, on s’enalteix un cert esperit regnícola i es
reconeix el valor i la història de la ciutat de València, tant en els Furs com en les dues
cròniques històriques: la del rei En Jaume i la de Ramon Muntaner.356 I no deixa de
ser singular que l’eix al voltant del qual giren totes aquestes obres siga la figura del
rei Jaume I.357
L’any 1558 només s’imprimí un llibre al taller Mey: la Chrònica o descripció dels fets
e hazanyes de l’ínclyt rey don Iaume, primer... feta per lo magnífich en Ramon Muntaner.358
procurador d’aquesta, Pedro de Huete, per la impressió de la Crònica del rei Jaume I, cfr. València.
Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1556-1557), e3-66, s. f. Doc. 4 (1557).
Augmentaran la subvenció en tres ocasions més, amb Jerònima Galés i amb el seu marit, Pedro
de Huete, el 1559, com ja hem vist. Continuà amb Jerònima Galés, vídua de nou, junt al seu fill,
Pere Patrici Mey, el 1581, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de
las imprentas..., op. cit., p. 304-305, i, finalment, l’assolí Felip Mey el 1588, cfr. José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 317.
355

En aquests tres casos, els Furs i les dues cròniques, els documents que evidencien l’edició són
molt minuciosos. Ens mostren les despeses per la impressió i per la tramitació del llibre en la
cort reial, les despeses pel paper pagat al llibreter i, a més a més, les despeses pels guarniments
o de la relligadura, com en el cas de la Crònica del rei En Jaume, cfr. València. Arxiu Municipal,
Claveria Comuna: Llibre de comptes (1556-1557), O-73, f. 171v i 172r. Doc. 14 (1557), cfr. València.
Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de comptes (1556-1557), O-73, f. 172v. Doc. 15 (1557),
respectivament. Tot i que Jerònima Galés donà una procuració a Pedro de Huete, tal volta el primer
oficial del taller, per representar-la en algunes gestions davant les institucions, continua figurant
en els papers oficials, com en el Llibre de Claveria Comuna de l’administració de Jeroni Carví, on, el
5 de juny de 1557, registrà: «Pose en compte de datta trenta-cinch liures, les quals per mans mies,
de manament dels magnífichs jurats, són estades donades e pagades a la honorable na Hierònyma
Mey, vídua rel[icta] [d]e·n Joan Mey, quondam, stampador, més les XXV lliures per bestreta del que
aquella havia de haver per stampar una hobra composta [pe]r lo magnífich Ramon Montaner de la
hystòria de alguns reys de Aragó», cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de comptes
(1556-1557), O-73, f. 172r. Doc. 8 (1557).

356

357
Philippe Berger reflexiona: «Los magistrados municipales de la ciudad sentían especial
predilección, como es comprensible, por las obras que exaltaban de modo especial la grandeza de
Valencia», Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 180.

«En València. En casa de la viuda de Ioan Mey Flandro, 1558», cfr. Bosch, núm. 394; Hernández,
núm. 112. La provisió per a imprimir la Crònica de Muntaner és de l’1 de juny de 1555, cfr. València.
Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1554-55), A-79, f. 879v, publicat per José Enrique Serrano
Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 300-301. Doc. 2 (1555).
La impressió de la Crònica de Muntaner continuarà en una altra disposició del Consell de 28 de
novembre de 1556, on proveeixen que «per lo honorable en Hieroni Carrió, mercader clavari comú
de la dita ciutat, sien donades y pagades a l’honorable en Antoni Sanahuja, librer, trenta lliures
moneda reals de València per tres caixes de paper que aquell a donat per a la dita ciutat, lo qual
358
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Quasi tres-centes pàgines en foli amb un conegut epíleg d’un jove Felip Mey.359
Als molts magnífichs senyors mossén Guillem Ramon Cathalà, generòs, Pere Ioan
Navarro, ciutadà, mossén Melchior de Mont, cavaller, Gaspar de Sempere, Luís
Navarro e Melchior Sobirats, ciutadans jurats, Honorat Figuerola, racional, micer
Pere Ioan de Cap de Vila, micer Ioan Baptiste Paredes, mossén Martí Pons e micer
Francés García de Trugillo, doctors en cascun dret, advocats, Ioan Nofre Dassio,
syndich; Iaume Ioan Pellicer, subsyndich e Iaume Benet Eximeno, notari e scrivà de
la sala e del magnífich Consell de la insigne ciutat de València.
Phelip Mey, stampador de dita ciutat, salutem plurimam.
Molts dies ha que lo magnífich en Bernat Simó, ciutadà d’esta ciutat, éssent racional,
possà en mon poder un libre molt antich, fet per en Ramon Muntaner, lo qual ab
molt gran treball, e curiositat aquell havia hagut de part molt autèntica, e verdadera,
encarregant-me molt y manant-me de part de vostres senyories estampàs dit libre,
perquè lo que en ell se contenia no ixqués de la memòria dels hòmens, per ser de
mà, y jamés estampat, e per tractar coses molt verdaderes e antigues del ínclyt rey
don Iaume conquistador d’aquesta insigne ciutat, e de alguns de sos descendents.
Los quals vostres senyories, e sos predecessors (com a bons naturals de la Corona
d’Aragó) són estats continuament affectats, e han servit ab totes ses forces. E yo
desijant servir alguna de les mercés que tinch reebudes de vostres senyories, e fer lo
que so obligat com a hu dels naturals de dita ciutat, e desijós de servir aquella com
a pròpia e vera pàtria, ab tot l’estudi, forces, e indústria posibles, he stampat a costa
e despeses de dita ciutat lo dit libre. Supplique a vostres senyories me perdonen lo
que·m so detengut en dita stampa, que per la occurrència del temps, e no per falta de
volentat, se ha differit fins ara. Y que no dexen de manar-me en tot que mes poques
forces bastaran, que ultra que per la obra veuran ma bona y sana volentat, serà ferme molt gran mercé, senyaladament essent degut a vostres senyories tot servey, axí
per lo magistrat que represente en dits officis, com per lo que mereix la valor de
paper ha de servir per a stampar la obra de Ramon Montaner», cfr. València. Arxiu Municipal,
Manuals de Consells (1556-57), A-81, f. 174v. Doc. 17 (1556). És interessant observar que el Consell
paga al taller Mey mitjançant la Llotja Nova, per ajuda de costa, unes quantitats anuals, però que
també li continuarà pagant (per exemple, les degudes a les despeses d’impressió de la Crònica de
Ramon Muntaner) per mitjà de la Claveria Comuna de la ciutat, tal com es pot veure tant en la data
de l’administrador Jeroni Carví, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de comptes
(1556-1557), O-73, f. 153r i v. Doc. 18 (1556), com en l’abarà, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria
Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557), J-93, f. 315r. Doc. 19 (1556), ambdós datats el 2 de desembre
de 1556. El 10 de desembre de 1557, el Consell disposarà que «sien donades e pagades a la honorable
na Hierònima Galés y de Mey, trenta lliures, moneda reals de València, en paga del que aquella ha
de haver per lo stampar lo libre de Ramon Montaner», cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals
de Consells (1557-1558), A-82, f. 128v. Doc. 18 (1557). La corresponent data de l’administració de
Lluís Macip té la data de 14 de desembre, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de
comptes (1557-1558), O-74, f. 172r. Doc. 19 (1557), i el càrrec de la Claveria Comuna de 18 del mateix
mes, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1557-1563), J-94, f. 29r.
Doc. 20 (1557).
359

«Epístola», f. 2r, cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R. 390.
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cascú de vostres senyories. La vida dels quals nostre senyor Déu per molts anys ab
salud guarde e prospere ab augment de casa e honra, com per vostres Senyories és
desijat. De València, e de Giner deeset. Any 1558.
De vostres senyories molt affectat servidor que ses magnífiques mans besa,
Phelip de Mey.
Stampador.

És també suggestiva la provisió del Consell de 21 de gener de 1558, quan els
jurats disposaran cent quinze lliures moneda real de València per «a la honorable
Hierònyma Mey, vídua estampadora», que són «a compliment de cent setanta lliures
que munta la stampa del llibre de Ramon Muntaner, en lo qual hi ha cent trentasis fulls que, a rahó de vint-y-cinch solidos lo full, munten les dites cent setanta
lliures».360 Per primera vegada, i a més de dos anys de la mort de Joan Mey, Jerònima
Galés, la seua dona i vídua, és identificada pel Consell de la ciutat de València
com a «estampadora». Aquesta asseveració, junt al fet que Pedro de Huete només
és representat en els documents cobrant alguns pagaments com a procurador de
Jerònima Galés, i per tant amb la seua autorització, fa trontollar la teoria d’un Pedro
de Huete encarregat de la impremta Mey a la mort de Joan Mey, atés que el situa
clarament treballant amb aquesta família a les ordres de la nova cap, Jerònima Galés,
que és qui dirigeix i organitza el treball i els encàrrecs de la impremta –amb el suport,
en la mesura que és possible, dels seus fills i filles.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1566-1567), V-1-206, f. 43v.
360
Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1557-58), A-82, f. 157r. Doc. 1 (1558). El
mateix 21 de gener de 1558 és proveí la data de la pecúnia comuna, cfr. València. Arxiu Municipal,
Claveria Comuna: Llibre de comptes (1557-1558), O-74, f. 177v. Doc. 2 (1558). I aquell dia també se’n
féu el càrrec, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1557-1563), J-94,
f. 33v. Doc. 3 (1558).
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III, 1. Segones núpcies
(1559)

L

’any 1559, Jerònima Galés es casa amb Pedro de Huete.361 Des de l’any 1556 era
l’hereva d’un taller dotat de premses i matrius cobejat per tot València, amb una
subvenció anual dels jurats de la dita ciutat per ajuda de costa, ratificada i posada al
seu nom mentre el taller romanguera establert a la ciutat; i tot açò, amb una família
molt jove de quatre dones, un home i un infant de pocs anys. No sabem, exactament,
les pressions econòmiques i socials a què la impressora va estar sotmesa.362 No

361
La relació que mantenia el taller familiar Mey amb Pedro de Huete es féu més estreta a partir
del 1557. Ho sabem perquè Jerònima Galés realitzarà dues procuracions a favor d’aquell, davant
el notari Lluís Joan Vaziero. Com en tota resta de documentació fins al seu testament, Pedro de
Huete és identificat com a donzell, «domicellus». En la primera procuració, el 4 de gener de 1557,
representarà la impressora en les accions contra Joan d’Arcos, impressor i empleat del taller familiar,
cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1557), IV-1/30, s.
f. Doc. 1 (1557). I, uns mesos després, farà la segona (del 24 d’abril de 1557) perquè la represente en
tots els assumptes i puga, en el seu nom, rebre totes les subvencions del taller familiar, cfr. València.
Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1557), IV-1/30, s. f. Doc. 2 (1557).
En la Tacha Real del 1552 apareix censat a la parròquia de Sant Andreu: «Pedro de Huete, stampador,
ab sis fills», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 545.
Un altre document ens el presenta identificat com a corrector, en la ferma del 3 d’agost de 1552, de
la pau i treva entre Lleonard del Pez, pare d’Esteve del Pez, impressor, que ha mort a causa d’una
disputa amb Pedro de Huete, corrector, i Mateu Cançoles, impressor, cfr. València. Arxiu de la
Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1552), IV-1/25, s. f. Doc. 7 (1552). Tanmateix,
al no establir el registre notarial a quin taller estava empleat, no podem dilucidar quan va establir
una relació corporativa i entrà com a oficial en el taller dels Mey.
362
La legislació foral valenciana no admetia cap força sobre la dona que l’obligara a contraure
matrimoni, tot i que el consentiment dels parents està sempre present. Per la seua banda, la
legislació general de l’Església, amb més o menys resignació, beneïa i no restringia la celebració
d’un matrimoni posterior quan havia mort un dels cònjuges. No s’esdevenia així amb la legislació
secular, que aplicava un termini mínim que la vídua –no el marit– havia de guardar abans de
contraure un segon matrimoni, cfr. Honori Garcia Garcia, «Estudios de derecho foral valenciano:
Las segundas nupcias de la viuda en relación a los bienes del cónyuge premuerto», en Boletín de
la Sociedad Castellonense de Cultura, tom xII, núm. 5, p. 261. Evidentment, el dret foral valencià es
guarda molt de les relacions il·lícites d’una vídua: la manca d’honestedat l’abocaria que «perda
l’usdefruyt, el violari, e totes les coses que haurà haüdes de benefici del marit», fur V-II-8, cfr. Furs
de València..., op. cit., vol. 5, p. 23.
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sabem, tampoc, si foren aquestes, i no unes altres raons personals, les que portaren
Jerònima Galés a casar-se de nou. En tot cas, elegí les condicions i el moment
d’aquesta nova unió conjugal. I atés que la vídua podia escollir entre tornar-se a
casar o no fer-ho, hem de pensar que el segon matrimoni devia representar-li algun
avantatge o aportar-li quelcom important, ja que pel que fa al treball, el seu marit
encapçalaria l’impremta i ella tornaria a un segon pla. El segon matrimoni devia tenir
una significació considerable en els àmbits personal, oficial i econòmic –cal tenir en
compte la pressió d’uns altres impressors per a ocupar una posició tan avantatjosa
com la dels Mey– per al sosteniment estratègic de la família Mey.
La vídua Jerònima Galés es tornà a casar.363 Ella havia de mirar pels interessos de
la família, la qual cosa significava tenir cura, entre altres aspectes, del negoci familiar.
La motivació per a unes segones esposalles podia ser una estratègia,364 perquè un nou
mestre l’ajudaria a mantenir i augmentar el taller familiar. Pedro de Huete seria per
a Jerònima Galés el que ella havia sigut per a Joan Mey: un suport, un complement,
un col·laborador. Tots dos portarien millor la impremta i atendrien la formació
dels fills. Luis Tramoyeres Blasco indicava en la seua monografia clàssica sobre els
gremis valencians, que la majoria de les ordenances gremials establien excepcions
a favor del casament entre filles de mestres i oficials, així com del casament de la
vídua amb un oficial;365 per exemple, l’exempció de les taxes per a les proves de
mestria. En alguns gremis, la vídua és dirigida cap a un matrimoni amb algun altre
El terme secundae nuptiae, amb el qual ara es definirà la condició civil de Jerònima Galés, s’aplica
al matrimoni entre dues persones quan la primera unió ha finalitzat per mort del legítim cònjuge o
per anul·lació. A partir del casament, la impressora es definirà legalment com a «Hierònima Galés
y de Mey, muller en segones núpties del magnífich en Pedro de Huete, impresor, y en primeres de
Joan Mey.»

363

Parlem de la necessitat de comptar amb recursos per a fundar una nova família o les relacions
socials que condicionen l’elecció del cònjuge, i, evidentment, no podem deixar d’esmentar l’amor
o l’afecte en l’elecció, cfr. Primitivo J. Pla Alberola, «Familia y matrimonio en la Valencia moderna.
Apuntes para su estudio», en La familia en la España mediterránea (ss. xV-xix), p. 64-128.
364

365
Aquesta idea és criticada fins a la mofa per Juan Beneyto Pérez, que afirma: «Como siempre se
ha creído que en el pasado éramos más morales, surgió la sabrosa leyenda de la edad dichosa de
la época gremial. Ya hasta pareció que todos los oficiales se casaban con las hijas de los maestros,
¡cómo si los maestros no pudiesen tener vástagos varones y en cada taller no existiese más que un
solo oficial!», cfr. Juan Beneyto Pérez, «Regulación del trabajo en la Valencia del 500», op. cit., p.
183-310 (la citació està en les p. 185-186). Però és ben cert que les relacions familiars entre membres
d’un gremi no eren ocasionals, com el casament d’una filla de Joan Mey i Jerònima Galés amb el
fill del llibreter Honorat Olzina; o, també, un cas molt conegut a territori castellà, fou el de Juan de
Junta, marit d’Isabel de Basilea, filla de Fabrique Alemán de Basilea, el primer impressor de Burgos,
i vídua d’Alonso de Melgar, cfr. M. Luisa López Vidriero i Pedro M. Cátedra, «La imprenta y su
impacto en Castilla», en Historia de una cultura, vol. 2, p. 463-542.
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membre de l’ofici perquè la seua clientela, el mestratge i els privilegis romangueren
sempre dins el gremi.366 Els artesans procuraven fer casaments en l’entorn artesanal
o del comerç similar o correlatiu a l’activitat exercida per la família, no sols amb un
segon matrimoni, sinó també amb el dels seus descendents, situació, recordem, que
Jerònima Galés recreà amb les seues filles.
Luis Tramoyeres Blasco pensava que mitjançant el matrimoni de la vídua amb
un oficial del ram renaixia l’autoritat del pare o del marit difunt, personificada pel
nouvingut marit. Però el casament de Jerònima als cinc anys d’enviduar no era la
solució a problemes domèstics o a necessitats de l’obrador. No hi ha cap indici que
indique que l’impuls per a tornar-se a casar fóra la manca de recursos econòmics.367
Res, ni el temps transcorregut des de la mort de Joan Mey, ni la producció tipogràfica
del taller, on ja Felip Mey estava ajudant, fan pensar això. A més, veurem en les
darreres voluntats de Pedro de Huete que no deixa en herència ni estris, ni eines, ni
cap bé moble o immoble. Ell és qui entrà a la casa dels Mey. Jerònima Galés, en casarse, no transferí els béns i drets familiars al segon marit, sinó que ambdós apareixeran
en els documents de forma conjunta, com veurem més avant. Potser això indica
que havia trobat personalment un company de vida i que la decisió de casar-se fou
presa per l’afecte a Pedro de Huete. Joan Mey havia exercitat davant les autoritats
els tràmits com a cap de família; ara que ho era Jerònima Galés, no va cedir a Pedro
de Huete la regència del taller: o bé apareixen l’un amb l’altre en els documents, o bé
actuant ell com a procurador d’ella.
No sabem exactament la data de la celebració de la boda, però el càrrec registrat
de la subvenció atorgada al taller Mey al febrer de 1559 per l’administrador de la
Llotja Nova de la Claveria de la ciutat de València ens informa que «doní e paguí a la
honorable Hierònyma Galés de Güete, muller del magnífich en Pere Güete, donzell,
Vegeu Bárbara A. Hanawalt, «La debolezza del lignaggio. Vedove, orfani e corporazioni nella
Londra tardo medievale», en Quaderni Storici, núm. 86, p. 476.
366

367
Tanmateix, potser hi havia una pressió soterrada d’uns altres impressors per aconseguir la posició
dominant de la impremta i el favor del Consell de la ciutat. En el món artesanal gremial, en línies
generals, les dones no podien ni ser mestres ni tenir oberta una botiga, és a dir, no podien ser els
caps d’un obrador. Vegeu Els artesans de la València del segle xVii. Capítols dels oficis i col·legis, edició
a cura d’Isabel Amparo Baixauli. Però els impressors no estan agremiats i el Consell, recordem-ho,
dóna suport a Jerònima Galés des del moment mateix de la mort del marit, i proveeix a favor de la
impressora immediatament. Tanmateix, no és estrany que hi haguera una certa pressió perquè la
situació del taller d’impremta més important de València deixara d’estar en mans d’una vídua jove,
la qual cosa suposava una ruptura de la norma habitual. Potser aquesta causa és la que la féu pensar
a casar-se de nou amb un altre impressor acreditat. D’aquesta manera respectava l’observança de
les pautes reguladores generals i podia continuar encapçalant el taller.
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en virtut de una provisió feta per los magnífichs jurats de la present ciutat a XXVII
de janer MDLVI, quinze liures reals a ella degudes de la paga del primer dia del
corrent mes de febrer; e són per meitat de trenta liures que la dita fàbrica de la Lonja
Nova, cascuns anys li acostuma donar e pagar los primers dies de febrer y agost
migerament». 368
Observem que, amb el nou matrimoni, Jerònima Galés deixa de ser «vídua de»
Mey per a esdevenir «muller de», però no adquireix amb les segones esposalles
una nova identitat social ni professional. La impressora va elegir un col·lega del
seu primer marit i, més o menys, del mateix segment socioeconòmic, per mantenir
millor el taller d’impressió de llibres, és a dir, per continuar l’ofici que havia aprés
del marit i que estava ensenyant als fills. No es traslladà de ciutat, ni mudà de casa
o d’ubicació el taller.
El segon casament aportà, sobretot, un benefici en la situació socioeconòmica de
Pedro de Huete, que s’evidenciarà en les respectives darreres voluntats.369 Serrano
Cfr. València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1558-1559), e3-68, s. f. Doc. 2 (1559). Hi ha una
dada molt curiosa: per un document de la Llotja Nova municipal del 18 de febrer, i per una provisió
del 19 de juny, ens consta que Jerònima Galés estava casada amb Pedro de Huete. Tanmateix, en un
albarà autògraf de Jerònima Galés a l’administrador del Llibre de compte i raó de l’Hospital General
de València, anotarà la impressora el 30 de setembre de 1559: «Yo, Hierònyma de Mey, viuda,
impresora, confieso aver rescebido...», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte
i raó (1558-1559), V-1-190, f. Lr. Doc. 8 (1559). Aquesta circumstància està corregida en l’albarà del 22
d’octubre de 1559 per Jerònima Galés en persona, qui escriu: «Yo, Hierònyma de Huete, impresora,
atorgo aver rescebido...», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (15591560), V-1-192, f. 22v. Doc. 10 (1559).

368

369
El primer testament de Jerònima Galés és de l’any 1566, cfr. València. Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1566), IV-1/42, s. f. Doc. 8 (1566); l’únic testament
de Pedro de Huete és de deu anys després. Si comparem el testament de Joan Mey i el Pedro de
Huete, observem com ambdós designen Jerònima Galés administradora de la seua casa i l’herència,
però el primer marit la relacionava amb la tutela dels fills, i ara Pedro de Huete (a l’instituir-la com
a hereva pròpia i universal, la mateixa fórmula que utilitza Joan Mey) la relaciona directament
amb la impremta: «Tot lo restant de mos béns, deutes, drets y actions mies e a mi pertanyents y
pertànyer podents y devents, luny o prop, ara o en lo sdevenidor, per qualsevol títol, causa, via,
manera o rahó, deixe a la dita magnífica Hierònyma Galés y de Huete, muller mia, y aquella hereva
mia pròpria y universal fas y stitueixch per dret de institució, ab tal pacte e condició que aquella
no puixa dispondre entre vius, ni desfer-se de la casa ni emprempta, ni portar la emprempta fora
de Valèntia, ans vull y és ma voluntat que durant los dies de la sua vida tinga la dita emprempta
e poceheixca la dita casa, e no puga dispondre, com dit és, en tot ni en part, de les dites casa y
enprempta. E si lo contrari farà, ara per llavors y en dit cars, revoque la dita institució de herèntia,
y fas e institueixch hereu en tots los dits béns e herèntia al lloable Hospital General de la present
ciutat. Noresmenys, emperò, vull e ordén que la dita muller y hereva mia en última voluntat
puga dispondre de aquella a totes ses planes, pròpies e líberes voluntats», cfr. València. Arxiu del
Regne, Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1576), 2.254, s. f. Doc. 5 (1576). Pedro de Huete no té béns
propis diferenciats, segons consta en aquest testament: tot ho ha rebut de la muller. Jerònima Galés
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Morales ho descriu amb aquestes senzilles paraules: «La imprenta que durante
algunos años figura como propia de Pedro de Huete, hemos de considerarla, en
cierto modo, como un paréntesis de la de Juan Mey, con cuya viuda casó aquél hacia
1558.» 370
El matrimoni d’una vídua −que és hereva dels béns d’un anterior matrimoni−
amb un operari de la impremta per interessos econòmics recíprocs, conferia a la
dona una bona posició respecte al nou marit, que s’inscriu en l’antic i primari grup
familiar. En el cas de Jerònima Galés, aquesta qualitat de principal ha deixat molts
testimonis en els documents. Per exemple, els de la Claveria Comuna de la ciutat de
València, on ja hem vist que sempre apareix junt al nou marit a l’hora de rebre l’ajuda
de costa per al taller tipogràfic, cosa que no havia aconseguit mai amb Joan Mey. La
trajectòria vital de la família Mey, un cop mort Joan Mey, continuà vinculada a la vida
dels seus components inicials: Jerònima Galés (cap de família), Felip Mey (aprenent
de l’ofici d’impressor), les quatre filles (que es casaran amb membres del negoci
dels llibres)371 i el més menut, Pere Patrici Mey, que també aprendrà l’art d’estampar
llibres i serà finalment qui, a la mort de la seua mare, regentarà la impremta i, junt
amb Felip, cobrirà quasi cent anys d’història del taller a València.
Els jurats de la ciutat372 confirmaren el 19 de juny de 1559 la concessió de l’ajuda
per a mantenir l’exercici del taller tipogràfic familiar; atorgaren els mateixos drets i
deures a Jerònima Galés i, per casament amb ella, a Pedro de Huete, impressor, al
mateix temps que augmentaren a cinquanta lliures l’assignació anual:
Considerat que los dits en Pedro de Güete y Hierònima Galés, muller de aquell, són
persones molt àbils y tenen molts gentils apparells per al dit son offici y exercici y
que, anant-se’n aquells de la present ciutat a Alcalá, ne redundaria gran perjuhí e
dan al beneffici y cosa pública de la present ciutat, per ço, per evitar que los dits
cònjuges no se’n hajen de anar de la present ciutat, axí com donaven e han donat de
ajuda de costa, axí al dit Johan Mey com a la dita Hierònima Galés y de Mey, trenta
rebé l’herència del taller d’impremta Mey dins l’herència universal dels béns, que ella mateixa
administrava, i ell, Pedro de Huete, sense afegir res més al seu testament, ho llega tot a la dona.
370
Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit.,
p. 213.

El fill del llibreter Honorat Olzina, del mateix nom, es casarà amb Àngela Serafina Mey i
s’establirà un dot per a ella de huit mil sous, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General.
Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1565), IV-1/40, s. f. Doc. 11 (1565).
371

372
Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1559-1560), A-84, f. 51r i v. Doc. 5 (1559).
Publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas...,
op. cit., p. 301-302.
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lliures cascun any, ses magnifficències proveheixen que cascun any los sien donades
e pagades als dits cònjuges cinquanta lliures moneda reals de València per a ajuda
de costa durant la vida de aquells, e mort l’altre de aquells, al que sobreviurà, en los
mateixos terminis mijerament, per lo magnífich administrador de la fàbrica de la
Lonja Nova, ab què los dits cònjuges se hajen de obligar que estaran per tot lo temps
de la vida de aquells en la present ciutat ab los dits apparells de dita emprempta fent
lo d[it] exercici [...].

Una vegada reconegut el bon ofici del taller Mey i la seua importància en la vida
cultural valenciana per mitjà de l’esmentada provisió, els jurats apliquen l’augment
de la concessió monetària des del 4 de setembre de 1559 amb aquestes paraules que
queden assentades en el càrrec corresponent de la Llotja Nova: «Paguí a l’honorable
en Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés e de Huete, cònjuges, vint-y-çinch
liures reals a ells degudes de la paga del primer de agost propassat, e són per rahó de
aquelles L lliures que la dita fàbrica de la Lonja Nova cascun any los acostuma donar
e pagar per ajuda de costa, per rahó de son offici de stampadors, segons en una
provisió feta per los magnífichs jurats a XVIIII de juny propassat és pus largament
contengut.»373
Les circumstàncies del segon matrimoni també afecten la relació amb
l’administració de l’Hospital General. Ara és ella, com abans ho era Joan Mey, qui de
tant en tant va a recollir els beneficis de l’Hospital, però a partir del 1561 veiem per
primer cop l’impressor Huete cobrant de l’administració de l’Hospital General.374
L’any 1559 eixiran de les premses del taller Mey Sermón de la Encarnación hecho
por Hierónymo Araus,375 més dues obres de Marc Tul·li Ciceró: Orationes duae, una pro
Marco Marcello, altera in Marco Antonium Philippica septima i Marci Tulli Ciceronis in
Marcum Antonium in senatu Philippica septima.376 També s’imprimí al taller Mey amb
373

Cfr. València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1559-1560), e3-69, f. 32r. Doc. 6 (1559).

374
1561, gener, 26, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561), V-1193, f. CxxVIIIr. Doc. 1 (1561). L’albarà corresponent és de la mateixa data, cfr. València. Arxiu de la
Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561), V-1-194, f. LIIIIr. Doc. 2 (1561).
375
«Impresso en Valencia en casa de Ioan Mey, que sea en gloria. 1559», cfr. Hernández, núm. 113.
En la portada es fa constar que el volum fou «Visto y examinado por mandado de los señores
inquisidores.»

Ambdós anuncien en el peu d’impremta: «Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1559. Extant
exemplaria apud Antonium Sanahujam, bibliopolam», cfr. Bosch, núm. 398 i 399; Hernández, núm.
114 i núm. 115, respectivament. Editades per Andrés Sempere. El públic al qual van adreçades, si
llegim els pròlegs, és el dels estudiants universitaris. El text és en format octau i en humanística
cursiva, i té anotacions marginals impreses per a un major aclariment de conceptes. Són llibres per
a l’estudi i la memorització de la filosofia i la gramàtica. Els docents consumiren àmpliament els
376

136

PRIMERA REGÈNCIA: LA HISTÒRIA EN QUÈ EXISTEIX

format octau i per a un públic lector universitari que farcia de notes marginals els
volums, tal com hui ens han arribat en alguns exemplars: Progymnasmata dialectica,
de Francisco Loscos;377 Compositio totius artis dialecticae ad usum traductae novem libris
explicata, qui Aristoteleis ordine respondent: suntque ad eosdem non solum isagogici sed
locupletissimae enarrationes;378 Elementa arithmeticae ac geometriae ad disciplinas omnes
Aristoteleam praesertim dialecticam ac philosophiam apprime necessaria, ex Euclide
deserpta,379 i Epitome trium disserendi artis instrumentorum, diffinitionis, divisionis et
argumentationis, de Pere Joan Monzó.380
Tres autors humanistes completaran les impressions d’aquell any:381 una segona
edició de l’obra d’Andreu Sempere, Prima grammaticae latinae institutio, tribus libris
explicate;382 l’obra de Juan Antonio de Villafranca, Libro de la sangría artificial y cómo se
ha de hazer útil y provechoso a los médicos y chirurgianos,383 i Los siete libros de la Diana de
iorge de Montemayor, atribuïda al taller dels Mey.384
L’any 1560, s’imprimí Dialogus, ubi lector quendam forte rogat, qui autoris est

llibres impresos.
377

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1559», cfr. Bosch, núm. 400; Hernández, núm. 116.

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1559», cfr. Bosch, núm. 402; Hernández, núm. 117. N’hi
ha una altra edició el 1566, cfr. Bosch, p. 749.
378

«En Valencia, por Juan Mey, 1559», cfr. Bosch, núm. 403; Hernández, núm. 118. Vegeu-ne l’edició
del 1569.
379

380

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1559», cfr. Bosh, núm. 404; Hernández, núm. 119.

Tanmateix, la circulació del llibre humanista a la península és dificultosa. Afirmava Joan Llorenç
Palmireno que «al tiempo que las Elegancias de Manucio salieron a luz, acudieron tantos estorvos,
que con ser un libro provechoso, no fue más estimado en nuestra España, que si fuera la más inútil
cosa del mundo; y estuvo tan sepultado, que con haverse impresso el año cincuenta, havía infinitos
estudiosos, que el año setenta no sabían que tal libro huviesse. Todavía creo lo causava no estar
traduzido en nuestra lengua», cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-16002, p. 262. Apunta Anastasio
Rojo Vega que el fet que la península no estiguera poblada de centres de producció de llibres amb
la capacitat de satisfer suficientment les necessitats de transmissió cultural dels contemporanis del
segle xVI, produirà l’efecte d’una circulació d’obres manuscrites, vegeu «Manuscritos y problemas
de edición en el siglo xVI», en Castilla. Estudios de literatura. Boletín del Departamento de Literatura
Española. Universidad de Valladolid, núm. 19, p. 129-157.
381

«Valentiae, Ex Typographia Joannis Mey, 1559», cfr. Bosch, núm. 410; Hernández, núm. 120. La
primera edició és de l’any 1546, a càrrec de Joan Mey i amb el peu d’impremta següent: «Valentiae,
Ioannem Mey, Flandrum. 1546», cfr. Bosch núm. 283; Hernández, núm. 41. Reeditat el 1570 per
Pedro de Huete; el 1575, i també el 1579 i el 1586, per la seua vídua, Jerònima Galés.
382

383

«Valentiae, Ex officina Ioannis Mey, 1559», cfr. Bosch, núm. 412; Hernández, núm. 121.

384

«Impresso en Valencia. ¿Joan Mey, 1559?», cfr. Hernández, núm. 122.
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amicus: Ecquis horum sit carminum scholiorumque scriptor, de Pedro del Frago y Garcés;385
el Contemptus mundi de fray Thomas de Kempis,386 i Primera parte de las obras del
excellentíssimo poeta y philosopho mossén Ausiàs March, cavallero valenciano. Traduzidas
de lengua lemosina en castellano por Iorge de Montemayor y dirigidas al muy magnífico
señor mossén Simón Ros, del poeta valencià, tot i que traduït, Ausiàs March.387

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Comte i raó (1549-1550), V-1-173, f. LxxIIr.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1567-1568), V-1-208, f. 65r.
385

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1560», cfr. Bosch, núm. 414; Hernández, núm. 123.

386

«En Valencia. En casa de Joan Mey. 1560», cfr. Hernández, núm. 124.

387

«Impresso en Valencia, en casa de Ioan Mey, 1560», cfr. Bosch, núm. 415; Hernández, núm. 125.
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III,2. En la frontera entre la creació, l’ofici i la regència del taller
(1560-1580)

P

er rahó de l’offici de stampadors.388 Aquest és l’argument que es repeteix en el
contingut dels registres comptables i de les àpoques que reben Jerònima Galés
i Pedro de Huete de la Llotja Nova de la ciutat de València, des del 1561, i una frase
que representa aquest matrimoni i que perdurarà fins a la mort dels fills d’aquella.
Els jurats, en el moment de justificar la concessió al taller Mey, substitueixen en el
tenor de la provisió la genèrica idea d’«ajuda de costa» per les paraules que inicien
aquest capítol, més precises i exactes.

L’any 1561 s’imprimí Ex Hippocratis et Galeni monumentis isagoge summa diligentia
decerpta ad faciendam medicinam, non minus utilis quam necessaria, de Lluís Collado,389
i Elenchus problematum sive opusculorum Michaelis Gavaldani, doctoris medici in sequenti
pagina depingitur, de Miquel Gavaldà.390 S’atribueix al taller Mey l’edició de la segona
part d’Arte de escribir, de Pedro de Madariaga;391 també s’imprimí de Francisco de
Navarra, arquebisbe de València, Breu instructió de la doctrina christiana,392 i, de nou,
Joan Llorenç Palmireno, Enchiridion graecae linguae studiosis utilissimum.393 Destaca
aquell any per haver-se imprés a les premses del taller Mey els folis corresponents
a l’obra d’Àngela Almenar i de Monfort, Constitucions del loable Colegi de la Assumció
de la Verge Mare de Déu, anomenat de na Monforta, fundat e stablit en la present ciutat de

388
Data de l’administració de la Llotja Nova del 6 de febrer de 1562 a favor de «Pere de Güete,
donzell, e Hierònyma Galés y de Güete, cònjuges», cfr. València. Arxiu Municipal, Llotja Nova.
Comptes (1561-1562), e3-71, s. f. Doc. 3 (1562). L’àpoca és del mateix dia, cfr. València. Arxiu
Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1561-1562), j3-31; s. f. Doc. 4 (1562).
389
«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1561. Cum privilegio ad decennium», cfr. Bosch,
núm. 422; Hernández, núm. 128. Hi ha una llicència concedida el 15 de juny de 1587 per Felip II a
Esperança Collado, filla del doctor Lluís Collado, la qual sol·licità privilegi per a imprimir i vendre
als regnes de la Corona d’Aragó, durant deu anys, els llibres de medicina compostos pel seu pare
i que s’especifiquen en la llicència reial, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la
impresión y venta de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 138, p. 149.
390

«Valentiae, Typographia Ioannis Mey, 1561», cfr. Bosch, núm. 424; Hernández, núm. 129.

391

¿València, en el taller tipogràfic de Juan Mey, el 1561?, cfr. Bosch, núm. 425; Hernández, núm. 130.

«En València. Fonch estampada en casa de Ioan Mey, 1561», cfr. Antoni Palau i Dulcet, Manual del
librero hispanoamericano, op. cit., núm. 35.092 i núm. 188.185. Vegeu-ne l’edició del 1571.
392

393
«Valentiae, ex officina Ioannis Mey, 1561», cfr. Bosch, núm. 428; Hernández, núm. 131. Reeditat
el 1563.
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València, per a els colegials que i són e seran.394 Àngela Almenar va ser un personatge
important en la vida de Jerònima, la qual, en el seu primer testament, estableix:
«Elegeixch sepultura al meu cos ésser feta en la devota e insigne Seu de València, en
la capella e sepultura de la magnífica na Hierònima Àngela Almenar, vulgarment
dita la capella de [en blanc], la qual és construhïda a les spatles del cor de la dita
Seu, puix la dita señora es contenta acollir lo meu cos en dita sepultura.»395 Aquestes
paraules palesen una relació i amistat única i propera amb la noble benefactora
valenciana.396
La gran demanda provenia del llibre en llengua grega o llatina. La producció de
textos clàssics i humanistes era prolífica, i es caracteritzava per marges generosos i
espais en blanc destinats a notes d’estudiosos. Els homes de lletres de les universitats
farien florir la producció dels tipògrafs cap a la cultura humanista. S’adreça l’editor
al lector des de la portada tot anunciant-li que el volum que té en les seues mans està
«Agora nuevamente en esta postrera impresión mejorado y añadido en todos los
capítulos y tablas»,397 o que «Quien se quisiere satisfazer de lo que este libro contiene
y del uso que dél pueden tener los iuristas, theólogos, confessores, escrivanos y
mercaderes que dessean la salvación de sus ánimas, lea la conclusión de el libro, que
está fol. 174 y sirve de prólogo universal, y después el prólogo particular de cada
libro, y entenderá si le importa leer toda la escriptura.»398 Els llibres que van imprimir
els Mey revelen quines obres estaven ben considerades pel lector de l’època; és a dir,
a través d’ells es poden aprehendre alguns dels patrons culturals imperants.
394

«En València per Joan Mey Flandro, 1561», cfr. Bosch, núm. 421; Hernández, núm. 126.

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1566),
IV-1/42, s. f. Doc. 8 (1566). De la impressora Jerònima Galés en conec tres darreres voluntats i
una còpia. El primer testament data del 19 d’agost de 1566; el segon, del 29 de gener de 1581, i
el darrer, del 14 de maig de 1585. Tanmateix, només conec una còpia del testament de Pedro de
Huete, de l’any 1576; una altra única còpia notarial del testament d’un dels fills és el de Felip Mey,
del 1598. Altres exemples de testaments es poden veure en la col·lecció de documents de Josep
M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona..., op. cit. Es
tracta del testament de l’impressor Diego de Gumiel, del 1501 (document 191; de la mateixa data
és el testament de la dona i els capítols matrimonials: documents, 192 i 117, respectivament); el
de l’impressor i llibreter Pere Posa, el 1506 (document 238); el de l’impressor alemany Vendelin
Rosenheyer, del 1528 (document 398); el de l’impressor Joan Rosenbach, el 1530 (document 408,
a més dels testaments de les seues dues dones: Elisabet Rexac, de l’any 1520, document 357,
i Úrsula Carreras, de l’any 1542, document 468), i, del 1548, el testament de l’impressor Carles
Amorós (document 494bis). Cap d’aquests testaments mencionats detallen el taller o el negoci de
la impremta que posseïen.
395

De les capelles de l’antic cor de la catedral, on devia estar la capella familiar dels Monfort, no
en resta res actualment. Vegeu Josep Sanchis Sivera, La catedral de Valencia. Guía histórica y artística.
396

397

És Timón de Tratantes, de Joan Timoneda, imprés l’any 1575.

398

És el llibre Arte de los contractos, de Bartolomé Albornoz, imprés l’any 1573.
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Taula de continguts de l’Arte de los contractos, de Bartolomé de Albornoz. En
Valencia. En casa de Pedro de Huete. Año MDLXXIII. (CRAI-Biblioteca de
Reserva. Universitat de Barcelona, XVI-742.)

141

ESTUDI

Final de l’índex de continguts i la fe d’errates d’impressió de l’Arte de los
contractos, de Bartolomé de Albornoz. En Valencia. En casa de Pedro de Huete.
Año MDLXXIII. (CRAI-Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona, XVI742.)
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Durant l’any 1562 eixiran de les premses del taller Mey les següents obres: in
Aristotelis Logicam institutiones399 i in physicam Aristotelis praefationem, aliqui ancipitem
et arduam, perutilis et scitu dignissima quaestio, del frare mercedari Francisco Arciso
Gregorio;400 els Consilium redditum in civitate Valentiae Aragonum, aut si mavis recitatio
dictorum a patrono causae in lite per haereditariam ex fideicommisso petitionem tractata;401
altres llibres de devoció com Las obras de don ioan Fernández de Heredia, assí temporales
como espirituales,402 i Sermón donde se declara el psalmo 136, que comiença: «Super flumina
Babylonis», con otro psalmo 72, y éste postrero haze a la declaración del primero, de fray
Pedro López de Cárdenas,403 i Dialogus, qui Terentiana imitatio inscribitur ad grammaticos
latinos, dialecticos et rhetoricos futuros admodum utilis, llibre de caràcter universitari de
Miguel Ferrer.404 Però aquest any serà recordat, sobretot, per la impressió del Libro de
las historias y cosas acontescidas en Alemaña, España, Francia, italia, Flandres, inglaterra,
reyno de Artois, Dacia, Grecia, Esclavonia, Egypto, Polonia, Turquía, india y Mundo Nuevo,
y en otros reynos y señoríos, de Paulo Iovio.405
L’obra de Iovio és coneguda entre els bibliòfils perquè, en els preliminars, el
lector pot llegir el sonet pel qual Jerònima Galés és més reconeguda, i que comença
amb l’epígraf revelador «La impressora al lector»:
Puesto que·l mugeril flaco bullicio
no deve entremeterse en arduas cosas,
pues luego dizen lenguas maliciosas,
que es sacar a las puertas de su quicio.
399

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1562», cfr. Bosch, núm. 432, Hernández, núm. 136.

Títol extret del f. 1, per manca de portada: ¿Valentiae, Ioannis Mey, 1562?, cfr. Bosch, núm. 433;
Hernández, núm. 138.
400

401

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1562», cfr. Bosch, núm. 434; Hernández, núm. 133.

«En Valencia, con gracia y privilegio por diez años». Valencia, ¿al taller tipogràfic de Juan Mey?,
1562, cfr. Bosch, núm. 435; Hernández, núm. 134.
402

403

«En Valencia, En casa de Ioan Mey, 1562», cfr. Bosch, núm. 438; Hernández, núm. 137.

404

«Valentiae, Ex typographya Ioannem Mey, 1562», cfr. Bosch, núm. 436; Hernández, núm. 135.

«Visto y examinado, y con licencia impresso en Valencia. En casa de Ioan Mey, 1562», cfr. Bosch,
núm. 437; Hernández, núm. 132. N’hi ha una altra tirada del mateix any, que Serrano Morales
cita com fet per la vídua de Pedro de Huete, cfr. Serrano Morales, p. 308. Una disposició del
Consell atorgarà a Honorat Olzina, llibreter de València, el privilegi de la impressió per sis anys.
La disposició és del 24 d’octubre de 1562, cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (15621563), A-87, f. 159r i V. Doc. 12 (1562). «Véndese en frente de la Diputación en casa de Honorat
Ulzina», s’anota al final de la portada. El taller familiar dels Mey mantindrà una estreta vinculació
professional amb aquest llibreter, a més que el seu fill es casarà amb una filla de Jerònima Galés i
Joan Mey. Els Mey seran beneficiaris del testament i del desmantellament de la llibreria d’Olzina a
la mort d’aquest.
405
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Si el voto mío vale por mi officio,
y haver sido una entre las más curiosas,
que de ver e imprimir las más famosas
historias ya tengo uso y exercicio.
Iovio latino deste tiempo ha sido
el más rico escritor, y más illustre
que ha visto ni verá el suelo toscano.
Y hale dado español y de más lustre
el docto Villafranca, agradescido
serás a él, y a mi lector humano.406

Una Jerònima Galés ja en edat madura escriu per expressar la seua experiència
personal, en forma d’una poesia que utilitza simbòlicament com un espill on ella es
reconeix a si mateixa. És una pràctica solitària d’identificació, perquè no escriu per
dir coses sobre el món que l’envolta, sinó per dir al món qui és ella, per crear el seu
propi reconeixement tot representant en uns versos la seua formació i instrucció
en lletres. A més, anomena el món i l’ofici de l’edició de textos impresos en femení,
té ple coneixement de la seua habilitat com a impressora i reconeix la seua vàlua i
capacitat de creació dins aquest món del llibre. Aquesta autoexpressió, en què veiem
representada Jerònima Galés segons la percepció que té d’ella mateixa, l’allunya de
la imatge que en teníem a través dels textos oficials i legals.
No és una qüestió d’existir, sinó de reconéixer la seua pròpia existència.
S’ubica i escriu el poema –per tant, no s’empara en una falsa modèstia– en primera
persona. Redacta la seua voluntat de memòria pròpia.407 Ella mateixa dóna valor a
la seua experiència personal i al seu ofici. És la paraula viscuda. És la pràctica de
l’autoconsciència. És el seu monument.408
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 68. El bibliòfil Pere
Salvà i Mallén apunta: «Entre las poesías que van al principio en elogio de la obra y de su traductor
hai dos composiciones de Diego Ramírez Pagán, una de Micer Oliver, otra de Nicolás de Espinosa
y un soneto de la impresora (la viuda de Mei). [...] Son poquísimas las ediciones que conozco de
Juan Mei o su viuda, hechas en Valencia en letra gótica: en este momento no recuerdo otra», cfr. Pere
Salvà i Mallén, Catálogo..., op. cit., vol. 1, núm. 573.

406

Vegeu María-Milagros Rivera Garretas, Nombrar en mundo en femenino..., op. cit., p. 11-12. Faig
meues les paraules de Luisa Muraro quan diu: «Yo he tenido siempre –y sigo teniendo– una idea
muy clara: que lo que se vive, lo que se considera importante para una y se percibe como importante
para otras, sea traducido en escritura», cfr. Clara Jourdan, Luisa Muraro (1940), p. 44.

407

408
Es pot consultar novament María-Milagros Rivera Garretas, «Escritoras castellanas del
humanismo y del renacimiento», en Mujeres en la historia del pensamiento, p. 95-112; Grazia Profeti,
«Mujer y escritura en la España del Siglo de Oro», en Breve historia feminista de la literatura española
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Foli primer de l’obra de Paulo Iovio, Libro de las historias y cosas acontecidas…
Visto y examinado, y con licencia impresso en Valencia. En casa de Ioan Mey,
1562. (Universitat de València. Biblioteca Històrica, R-1/125.)
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Poema compost per la impressora Jerònima Galés en els preliminars de l’obra
de Paulo Iovio, Libro de las historias y cosas acontecidas… Visto y examinado, y
con licencia impresso en Valencia. En casa de Ioan Mey, 1562. (Universitat de
València. Biblioteca Històrica, R-1/125.)
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E

ls professionals del dret, juristes i notaris, són altres consumidors de llibres

impresos, com ja abans ho foren dels manuscrits.409 Així, l’any 1563 s’imprimiren

al taller Mey les Allegationes iuris in favorem Pauli Ioannis Fontes filii et haeredis
Speranciae Almenar et de Fontes;410 Primera parte de la Corónica general de toda España

y especialmente del reyno de Valencia, de Pere Antoni Beuter;411 Gestorum romanorum

epitome quatuor in libros sic distributa, ut quatuor. Populum romanum aetatibus, quibus
latissime per universum orbem imperavit, singuli libri singulis respondeant, de Luci

Anneu Florus;412 La passión de nuestro señor iesuchristo según san iuan, d’Alonso Girón
de Rebolledo;413 Epitome progymnasmatum dialectices eorumdemque commentarii, in

quibus quaestiones fere omnes rudimentorum eiusdem artis, quae vulgo in scholis disputari
solent, profligantur, de Vicente Montañés;414 Ocho libros de la segunda parte de la Diana

de iorge de Montemayor, d’Alonso Pérez,415 i, finalment, Enchiridion graecae linguae

(en lengua castellana). ii. La mujer en la literatura española, p. 235-284, i, a més, M. del Mar Graña Cid,
«Palabra escrita y experiencia femenina en el siglo xVI», en Escribir y leer en el siglo de Cervantes, p.
211-242. Per a una reflexió teòrica, es pot consultar la monografia de James S. Amelang, El vuelo del
Ícaro. La autobiografía popular en la Europa moderna; per a una aproximació a l’escriptura femenina,
del mateix autor, «Autobiografías femeninas», en Historia de los mujeres en España y América Latina.
ii. El mundo moderno, p. 155-168, i, en darrera instància, les reveladores reflexions sobre la dona i
l’autoria que, per a l’època medieval, desenvolupa Peter Dronke, Las escritoras de la Edad Media,
especialment la introducció.
Cfr. Josep Hernando i Delgado, «Del llibre manuscrit al llibre imprés. La confecció del llibre a
Barcelona durant el segle xV. Documentació notarial», en Arxiu de Textos Catalans Antics, núm. 21, p.
281-282. Els estudis més freqüents que s’han desenvolupat relatius a les lectures dels metges, giren
al voltant de l’edició dels inventaris post mortem de persones d’aquell col·lectiu. Destaque, entre
tants d’altres, per fer un recull bibliogràfic considerable, l’article de José Luís Betrán Moya i Manuel
Peña Díaz, «Médicos y libros en la Barcelona del Renacimiento», en Historia moderna. Historia en
construcción. Economía, mentalidades y cultura. Congreso del Centre d’Estudis d’Història Moderna Pierre
Vilar (Barcelona, 1996), vol. 1, p. 315-336.
409

410
¿València, al taller tipogràfic de Juan Mey?, 1563, cfr. Bosch, núm. 440; Hernández, núm. 145.
L’any següent es reeditaren, cfr. Bosch, núm. 452, Hernández, núm. 160.
411
«Con privilegio para diez años. Impresso en la muy noble ciudad de Valencia, en la casa de
Ioan Mey Flandro. Año del Nascimiento de nuestro señor Iesuchristo, 1563», cfr. Bosch, núm. 441.
La primera edició és del 1546 (Bosch, núm. 36; Hernández, núm. 278); l’edició del 1604 és de Pere
Patrici Mey, corresponent a una edició de la primera i segona parts de la Crònica de Beuter.
412
«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. Exemplaria extant apud Antonium Sanahujam,
bibliopolam e regione portae Apostolorum, 1563», cfr. Bosch, núm. 444; Hernández, núm. 139.
413

«Valencia, Iuan Mey, 1563», cfr. Bosch, núm. 445; Hernández, núm. 140.

414

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1563», cfr. Bosch, núm. 446; Hernández, núm. 141.

«Impresso en Valencia, en casa de Ioan Mey, MDLXIII», cfr. Bosch, núm. 449; Hernández, núm.
144.
415
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utilissimum416 i Sylva de vocablos y frases de moneda y medidas, comprar y vender para los
niños de gramática, de Joan Llorenç Palmireno.417
De l’any 1564 és una altra gramàtica per a universitaris de Francisco Juan Bardaxí,
Secundae classis praepositi de conscribendis epistolis, liber unus,418 i l’obra religiosa
Comiença el tractado del seráphico doctor sanct Buenaventura en la Contemplación de la vida
del nuestro señor Jesuchristo.419 D’aquell anys són dues butlles: Bulla Sanctissimi Domini
Nostri, domini Pii divina providentia Papae IIII, super confirmatione oecumenici generalis
Concilii Tridentini420 i Bulla Sanctissimi Domini Nostri, domini Pii divina providentia Papae
iiii, super declaratione temporis ad observationis decreta sacri, oecumenici et generalis Concilii
Tridentini.421 A més, també s’imprimiren els Canones Decreta sacrosancti oecumenici,
generalis concilii Tridentini, sub Paulo III, Iulio III et Pio IIII, pontificibus maximis. Index
Dogmatum et Reformationis,422 i els Decreta Patrum Ordinis eremitarum sancti Augustini,
in generalibus comitiis Mediolani celebratis, sub reverendissimo patre eiusdem ordinis
generali, magistro Christophoro Patavo ex originali suo in melius emendata. Anno Domini
416
«Valentiae, Joannes Mey, 1563», cfr. Bosch, núm. 447; Hernández, núm. 142. Vegeu-ne l’edició
del 1561.
417
«En Valencia, por Juan Mey, in platea Herbaria, 1563», cfr. Bosch, núm. 448; Hernández, núm.
143. N’hi ha unes altres edicions els anys 1565, 1566 i 1573.

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. Cum privilegio ad quinquennium. Está tassado
en un real valenciano. 1564», cfr. Bosch, núm. 453; Hernández, núm. 147. Inclou l’extracte de la
llicència d’impressió: «Summa privilegii. Cautum est privilegio Senatus Valentiae ne quis intra
quinquennium, hunc librum imprimat, aut alibi impressum vendat, sub poena latè in diplomate
expressa ac nominata: praeter Franciscum Ioannem Bardaxi et caetera», que està en el verso de
la portada. Vegeu-ne l’edició del 1566. El preu del llibre només apareixerà imprés en la portada
d’un altre llibre, Honra de escrivanos, del 1565, que assenyala: «Está tassado en quatro sueldos.» La
primera normativa que prescriu el preu obligatori per a vendre els impresos és la Pragmàtica de
Toledo, del 1558, que, dictada per Felip II, determinava que a l’inici del llibre era recomanable la
concreció de la taxa, la llicència i el privilegi junt a l’autoria i el títol del llibre i el peu d’impremta
corresponent, vegeu Amparo García Cuadrado, «Aproximación a los criterios legales en materia de
imprenta durante la Edad Moderna en España» op.cit.; Agustín G. de Amezúa y Mayo assevera que
«la tasa acompaña entonces, pues, inevitablemente, a todos los libros que se imprimen. Ninguno se
ve libre de ella», cfr. Cómo se hacía un libro en nuestro Siglo de Oro, p. 37. Però no és el cas dels llibres
editats a València al segle xVI, que no manifesten en les portades aquesta obligatorietat.
418

419
«En Valencia, en casa de Joan Mey. Año MDLXIIII. Véndese a la puerta de los Apóstoles», cfr.
Hernández, núm. 148. Vegeu-ne l’edició del 1580. En la portada s’imprimí: «Agora nuevamente
corregido y emendado y con licencia de Sancto Officio impresso.»

«Valentiae. Ex typographia Ioannis Mey. 1564. Cum privilegio ad triennium», cfr. Bosch, núm.
454; Hernández, núm. 149.
420

«Valentiae. Ex officina Ioannis Mey. 1564. Cum privilegio ad triennium», cfr. Bosch, núm. 454;
Hernández, núm. 150.
421

422
«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. Cum privilegio in trienium. Extrant apud Honoratum
Ulzinam bibliopolam, 1564», cfr. Bosch, núm. 454; Hernández, núm. 151.
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MDLxiiii. Die xxi Maii.423 Es tracta d’edicions patrocinades per l’Església –com les
crides ho seran pels poders públics–, que presenten obres de pocs fulls i de llarga
tirada en què podem estudiar la relació establerta entre l’augment de les edicions
de caire religiós en el taller Mey i les publicacions seriades a favor de l’Església o de
les institucions civils que imprimeix en aquesta dècada dels anys seixanta del segle
xVI, a diferència dels primers anys de funcionament del taller, quan s’imprimien,
sobretot, llibres de traduccions de clàssics, obres de filòlegs i humanistes.
Podríem asseverar que la renovació espiritual del segle xVI a través dels llibres
impresos al taller Mey es fonamenta popularment en el perfeccionament religiós per
mitjà de la lectura personal i profunda de llibres de contemplació i meditació,424 amb
la destacada absència de llibres d’hores, llibre femení per excel·lència.425 Són obres
com la de Francisco García de Cisneros, Exercitatorio de la vida espiritual,426 o la de
Diego Ramírez Pagán, Historia de la sagrada passión de nuestro redemptor iesu Christo
según el Evangelio de sanct ioan.427 Impreses amb la llicència del Sant Ofici, es mesclen
amb obres de caire popular no menys importants en la producció bibliogràfica dels
Mey, és a dir, amb les obres d’autors com el llibreter Joan Timoneda, qui edità428
El buen aviso y portacuentos de ioan Timoneda, en el qual se contienen innumerables y
graciosos dichos, y apazibles acontecimientos para recreación de la vida humana, dirigidos
al sabio y discreto lector,429 i Turiana. En la qual se contienen diversas Comedias y Farças
muy elegantes y graciosas, con muchos entremeses, y passos apazibles.430 Una altra obra
423

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1564», cfr. Bosch, núm. 455; Hernández, núm. 146.

La possessió del llibre per part de les dones és examinat a través dels inventaris coneguts de
final del segle xV i principi del segle xVI, cfr. Pedro M. Cátedra, «Lectura femenina en el claustro
(España, siglos xIV-xVI)», en Des femmes & des livres. France et Espagne, xiV-xVii siècles, p. 7-53.
424

425
Cfr. Francisco M. Gimeno Blay, «Committenza e uso dei libri d’Ore nel Basso Medioevo», en
Pregare nel Segreto. Libri d’Ore e testi di spiritualità nella tradizione cristiana, p. 23-28.

«Impresso en Valencia en casa de Ioan Mey. Con la licencia del Sancto Officio. Véndese en casa de
Antón Sanahuja, delante de la puerta de los Apóstoles MDLXIIII», cfr. Bosch, núm. 458; Hernández,
núm. 152.
426

427
«En Valencia, En casa de Ioan Mey. Año. 1564», cfr. Bosch, núm. 466; Hernández, núm. 156. Fou
examinada i conté «aprobación y licencia del sancto Officio».

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia, op. cit., p. 541-556. Fou un impressor i llibreter molt conegut que, fins i tot, és
citat per Cervantes en les seues comèdies, cfr. ibíd., p. 541-542.

428

429
«Con privilegio Real. Impresso en Valencia en casa de Ioan Mey MDLXIIII. Véndese en casa de
Ioan Timoneda», cfr. Bosch, núm. 468; Hernández, núm. 157. Vegeu-ne les edicions del 1569 i 1570.
Reimpressió per Juan Navarro el 1569, cfr. Bosch, p. 801.
430
«Impressa en Valencia en casa de Ioan Mey, con licencia del Sancto Officio. Con privilegio Real
por quatro años» [1564], cfr. Bosch, núm. 469; Hernández, núm. 158. Conté la «Licencia del Santo
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és la de Gaspar Gil Polo, Primera parte de Diana enamorada. Cinco libros que prossiguen
los siete de la Diana de iorge Monte Mayor,431 en l’últim full de la qual apareix un escrit
de qui encara era impressor del taller dels Mey a València, abans de establir-se a
Tarragona:432
«De Phelipe Mey, soneto»:
Si el famoso Marón es alabado
por haver al Troyano engrandescido
y el Ariosto por haver subido
y a los cielos el d’Este levantado:
Y si por haver Livio relatado
los hechos de Romanos, es tenido
por el más grave y más esclarescido
autor, que nunc·al mundo se ha mostrado.
No menos lo ha de ser nuestro Gil Polo
pues la ventaja que a qualquiera lleva
en prosa y verso a todos es notoria:
Que·stendiendo del uno al otro polo
su fama, nos ha dado clara prueva
d’haver aquí ganado imortal gloria.
FINIS

El taller Mey també té un espai per a la impressió de manuals universitaris
d’autors com Joan Torrella, Brevis ac compendiaria syntaxis partium orationis institutio ex

variis autoribus collecta;433 de Vicente Montañés, Commentarii in Porphyrium phoenicen
Officio de la Inquisición de Valencia para imprimirse y venderse el presente libro dicho Turiana»,
darrere la portada, seguit del «Privilegio Real concedido para el presente libro».
431
«Con privilegio en Valencia en casa de Ioan Mey año 1564», cfr. Bosch, núm. 459; Hernández,
núm. 153. Aquest obra s’imprimirà amb llicència del Sant Ofici de València, «Licencia del santo
Officio de la Inquisición de Valencia para imprimirse y venderse la presente obra», en el verso del
primer full, darrere la portada. També s’imprimirà amb privilegi reial.

Cfr. Eduardo González Hurtebise, El arte tipográfico en Tarragona durante los siglos xV y xVi; Ángel
del Arco, La imprenta en Tarragona. Apuntes para su historia y bibliografía, p. 118-144, i Juan Salvat y
Bové, La imprenta en Tarragona siglos xV-xVii, p. 54-63. Angel del Arco apunta que «no sabemos, de
cierto, si Felipe Mey vino a Tarragona buscando la protección de D. Antonio Agustín, o si le llamó
éste expresamente para encargarle la impresión de sus obras. Nos inclinamos por esta opinión;
[...] porque Felipe Mey tenía labor pendiente en Valencia cuando de ella salió, como advierte en
el prólogo de sus Metamórfosis diciendo que cuando llegó al servicio de D. Antonio Agustín sólo
tenía trabajada la traducción del primer libro, del cual hizo ofrenda al prelado. [...] fué aquel quien
le llamó a su lado, conocedor de sus dotes, no ya como impresor, sino como humanista; y no sólo
le llamó, sino que le alojó en su palacio, pues Torres Amat dice que fue familiar del célebre prelado
tarraconense» (la citació està en les p. 136-137). A més dels recents treballs de Juan Francisco Alcina
Rovira, «Notas sobre la imprenta de Felipe Mey en Tarragona (1577-1587)», en Humanae litterae.
Estudios de humanismo y tradición clásica en homenaje al profesor Gaspar Morocho Gayo, p. 19-54, i
«Nuevos datos sobre el impresor y helenista Felipe Mey», op. cit.

432

433
«Valentiae, Ex officina Ioannis Mey, 1564. Cum privilegio ad decennium», cfr. Bosch, núm. 470;
Hernández, núm. 159. Unes altres edicions són les del 1571 i 1583.
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Portada del llibret de Gaspar Gil Polo, Primera parte de Diana enamorada…
Con privilegio en Valencia en casa de Ioan Mey. Año 1564. (© Biblioteca
Nacional de España, R-1.525.)

Sonet de l’impressor Felip Mey en la Primera parte de Diana enamorada…
Con privilegio en Valencia en casa de Ioan Mey. Año 1564. (© Biblioteca
Nacional de España, R-1.525.)
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de quinque communibus vocibus dialecticis, in quibus quaestiones fere omnes tam a graecis,

quam latinis generatim disputate, miro quodam artificio continentur,434 o les innombrables

obres del ja famós a València Joan Llorenç Palmireno, com, per exemple, Rhetorice.435
Durant l’any 1564, el Consell va atorgar les provisions per a una nova impressió

dels Furs, a semblança de l’edició del 1552.436 El Consell havia adquirit experiència en

aquest camp després d’encomanar diverses edicions de llibres (pensem en l’anterior
edició dels Furs, però també en la edició de dues de les grans cròniques: la de Jaume

I i la de Ramon Muntaner). Les edicions dels Furs del 1545 i del 1552 van donar

a la família dels Mey prestigi, i als jurats, una satisfacció que sempre recordaran

quan hagen de justificar les subvencions al taller tipogràfic familiar: «molt àbil per a
stampar Furs e altres coses que la dita ciutat té necessitat d’elles».437 El reconeixement

s’estengué perquè també acudiren al taller tipogràfic Mey de València des d’unes

altres ciutats properes: d’Aragó, per estampar els Fori civitatis Turolii,438 o de Madrid,
amb l’encàrrec d’uns missals.439
434

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1564», cfr. Bosch, núm. 460; Hernández, núm. 154.

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, 1564», cfr. Bosch, núm. 463; Hernández, núm. 155. Vegeu
edicions posteriors de Rhetoricae Laurentii Palmyreni, pars secunda (1565) i Tertia ultima pars Rhetoricae
Laurentii Palmyreni (1566). Per aquesta impressió, Palmireno rep quinze lliures reals del Consell
de València. Es tracta de la provisió del 17 de maig de 1564 del Consell municipal, per la qual es
concedeix al dramaturg Palmireno el pagament de les despeses d’impressió de l’obra Rhetorice,
de la qual el taller Mey imprimirà tres reedicions més, a part de la que ara és objecte d’ajuda, cfr.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1563-1564), A-88, f. 333v. Doc. 3 (1564). No era la
primera vegada que Joan Llorenç Palmireno rebia diners del Consell pel seu treball; també en rebé
per les classes en l’Estudi General i per la creació i difusió de les comèdies que es representaven per
tots els llocs de la ciutat de València. Així, l’any anterior a la publicació de la Retòrica, trobem en el
Manual de Consells una disposició del 28 de maig de 1563 a favor del mestre Palmireno, on també li
són atorgades «quinze lliures, moneda real de València, per los treballs que aquell ha sostengut en
fer dos comèdies estos dies propassats en lo Studi General de la present ciutat», cfr. València. Arxiu
Municipal, Manuals de Consells (1562-1563), A-87, f. 509r. Doc. 2 (1563). Aquesta representació teatral
es pot recrear en el dietari de Pere Joan Porcar, que anotà la notícia d’una representació còmica
en l’Estudi General amb aquestes paraules: «Diumenge a 31 de juliol 1605 feren la festa de nostra
Señora de la Sapiència en lo Studi General, y a la vesprada feren comèdia en lletí, y la féu mestre
Bonanat, clàssich del dit studi», cfr. Pere Joan Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València...,
op. cit., p. 80.
435

Provisió datada el 2 d’agost de 1564, cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (15641565), A-89, f. 79v-80r. Doc. 8 (1564).

436

437
Un exemple és aquest càrrec de la Claveria Comuna del 13 d’agost de 1552, cfr. València. Arxiu
Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557), J-93, f. 30v. Doc. 3 (1552).
438
En el colofó: «Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, MDLXV», cfr. Bosch, núm. 477; Hernández,
núm. 163.
439

El 6 de maig de 1581 es va signar una procuració de Jerònima Galés, impressora, a favor de
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Els jurats ara estan més motivats i preocupats pels detalls de l’edició. Per això
ordenen que «sien donades e pagades a l’honorable en Pere Borbó, librer, dotze
lliures moneda reals de València, e són per ajuda de costa de imprimir los Furs
fets en les Corts celebrades per sa Magestat en la vila de Monçó, en lo present
any·M·D·LxIIII·conforme a la stampa dels Furs fets per sa Magestat en lo any
·M·D·LII». A més, fan prometre una data de lliurament: «e com fos present lo dit en
Pere Borbó, prometé hi s’obligà als dits magnífichs jurats e síndich de la dita ciutat,
presents e acceptants en nom de la dita ciutat e universitat de aquella, de stampar
e o fer stampar els dits Furs per a huyt de setembre primer vinent», i un preu: el
Consell regula que s’ha de «vendre cascun volum de aquells a rahó de sis sous sense
ligar». I també especificaven els detalls i la forma de confecció dels llibres, perquè
encarregaven a Pere Borbó «fer les rúbriques» i «corregir de aquelles cometten al
magnífich micer Francés Garcia, doctor en cascun dret, altre dels advocats de la dita
ciutat».
No sabem si fou el 8 de setembre, però sí que és ben cert que de les premses del
taller familiar Mey n’isqueren els plecs, un altre cop, dels Furs, Capítols, Provisions, e
Actes de cort, fets y otorgats per la Sacra Cathòlica Real Magestat del rey don Phelip, nostre
senyor ara gloriosament regnant, en les Corts generals per aquell celebrades als regnícols de
la ciutat y regne de València, en la vila de Monçó, en lo any MDLxiiii.440
L’any 1565 s’imprimiren al taller Mey l’obra d’Edmund Auger, Catlchismo441
summa de la religión christiana.442 Aquell any, per primera vegada, estamparan l’index
Pere Patrici Mey, impressor i fill seu, per a cobrar el deute relatiu a la impressió d’uns missals
encomanats des de l’Escorial, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís
Nicolau Vaziero (1581), IV-1/58, s. f. Doc. 8 (1581).
«Estampats en la insigne y coronada ciutat de València, en casa de Ioan Mey. Any MDLXV. Venense en València en casa de Pere Borbó liber, davant la Diputació», cfr, Bosch, núm. 476; Hernández,
núm. 164. El respectiu càrrec a la Claveria Comuna «per aiuda de costa per imprimir los Furs fets
en les Corts celebrades en Monçó per sa Majestat en lo present any MDLxIIII conforme la stampa
dels Furs de l’any MDLII», és del mateix dia 3 agost de 1564, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria
Comuna: Manuals d’albarans (1563-1568), J-95, f. 60r i v. Doc. 9 (1564).
440

441

Ha de ser Catechismo, segons apareix en el f. 1v, cfr. Hernández, p. 396.

«Impressa en Valencia, en casa de Ioan Mey, 1565. Véndese en casa de Domingo Aller, al
Estudio General. Con privilegio por diez años», cfr. Bosch, núm. 475; Hernández, núm. 162. Per
aquesta impressió, el 3 d’agost de 1565 el Consell proveirà Domingo Aler, llibreter, amb els diners
corresponents a les despeses d’impressió d’aquella Summa de la religión christiana d’Edmund Auger,
i li atorgaran el privilegi de l’edició i la distribució, cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells
(1564-1565), A-89, f. 205r. Doc. 1 (1565). És la primera vegada que veiem els jurats concedir una
llicència d’impressió, senyal que el poder municipal pretenia controlar la circulació dels impresos.
La intervenció del municipi en la vida intel·lectual de la ciutat, estudiada a través de les llicències
442
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librorum prohibitorum cum Regulis confectis per Patres a Tridentina Synodo delectos,443
i l’obra del cal·lígraf Pedro de Madariaga, Libro subtilissimo intitulado Honra de
escrivanos.444 Continuen amb les impressions de l’autor aragonés Joan Llorenç
Palmireno, amb dues obres ja mencionades: Rhetoricae Laurentii Palmyreni, pars
secunda445 i Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, comprar y vender.446 També
s’editarà l’autor religiós Juan de Pedraza, Suma de casos de conciencia,447 junt a l’edició
de comèdies teatrals d’autors clàssics, com Comoediae Sex ab Antonio Goveano integritate
sua restituae, de Publi Terenci Africà,448 o de coetanis, com s’esdevé novament amb
Turiana. En la qual se contienen diversas comedias y farças, de Juan Timoneda.449

o privilegis d’impressió, es pot veure en els articles de Juan Beneyto Pérez, «Regulación del trabajo
en la Valencia del 500», op. cit., especialment els documents aportats en nota 19 en la p. 190, i
també del mateix autor en un altre article on relaciona les llicències d’impressió municipals amb el
concepte de la propietat intel·lectual, tant de l’autor com del taller d’impremta que tindrien, segons
Juan Beneyto, «exclusiva d’explotació», cfr. Juan Beneyto Pérez, «Sobre la propietat intelectual en la
Valencia del 500», en Cultura Valenciana, vol. 3, núm. 5 (1930), p. 148-151.
443
«Valentiae, Tipypographia Joannis Mey, 1565», cfr. Bosch, núm. 478; Hernández, núm. 165, cfr.
Jaime Moll Roqueta, «El impresor y el librero en el siglo de Oro», op. cit., p. 40, i Carlos Alberto
González Sánchez, «Cerco a la imaginación: Lectura y censura ideológica en la España del siglo
xVI», en Libro y lectura en la Península ibérica y América. Siglos xii a xViii, p. 79-105.
444
«Visto y examinado. Con privilegio Real, y está tassado en quatro sueldos.» En el colofó es llig:
«Fue impressa la presente obra intitulada de Honrra de escrivanos en la coronada ciudad de Valencia,
en casa de Iuan de Mey, año de 1565, postrero agosto», cfr. Bosch, núm. 481; Hernández, núm. 161.
Vegeu-ne l’edició del 1561. L’aprenentatge racional de l’art de l’escriptura fou promogut pel corrent
humanista dins la reforma pedagògica de la instrucció apriorística del mètode escolàstic medieval.
La història de l’ensenyament de la grafia manuscrita i impresa mitjançant els manuals d’escrivents
es pot observar en el capítol «Los manuales de escribientes y la teoria de la escritura», en el llibre
d’Aurora Egido, La Voz de las letras en el Siglo de Oro, p. 17-49.

«Valentiae, Ex officina Ioannis Mey, 1565», cfr. Bosch, núm. 483; Hernández, núm. 166. Vegeu-ne
l’edició anterior del 1564 i la posterior del 1566.
445

«Valencia, Juan Mey (en casa de), 1565», cfr. Bosch, núm. 484; Hernández, núm. 167. Vegeu-ne les
edicions del 1563, 1566 i 1573.
446

447
«Con privilegio Real por diez años. Impressa en Valencia en casa de Ioan Mey. Véndese en casa
de Honorat Ulzina, librero. 1565», cfr. Bosch, núm. 485; Hernández, núm. 168. N’hi ha una edició
posterior de Miquel Borrás, del 1589, cfr. Bosch, p. 816 i p. 1040-1041.

En manca la portada, que s’extrau de repertoris. En el colofó: «Valentiae [marca tipogràfica]. Ex
typographia Ioannis Mey Flandri. 1565», cfr. Bosch, núm. 486; Hernández, núm. 169. N’hi ha dues
edicions: una anterior de Joan Mey, del 1553, amb el peu d’impremta: «Valentia, per Ioannem Mey,
Flandrum. 1553. Prostant exemplaria apud Antonium Sanahujam, bibliopolam, sub scuto Dei parae
et divi Antonii», i una posterior, del 1599, impresa per Dídac de la Torre, cfr. Bosch, p. 818 i p. 1180.
448

449

«Impressa en Valencia en casa de Ioan Mey», [1564-1565], cfr. Bosch, núm. 487.
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E

n la història del taller Mey, l’obrador editarà, juntament amb obres devocionals,
obres d’humanistes i reformistes. Potser tingueren per aquesta raó problemes
amb la Inquisició, tot i que el motiu de la compareixença no fou registrat pel
notari.450 Com a testimonis hi estaran presents, entre d’altres: «los honrrados
Domingo Aler, librero, y Bartholomé Fuertes, stampador, habitadores en la dicha
ciudad de Valencia». Això, potser indica que la sol·licitud de compareixença davant
la Inquisició451 a Saragossa estava relacionada amb l’edició d’algun llibre imprés al
taller dels Mey i venut per Domingo Aler o per un altre llibreter en aquella ciutat, o
amb els privilegis o llicències d’impressió rebuts.
La impremta podia tenir, entre altres finalitats, un paper actiu en l’adoctrinament
cultural.452 El control de la circulació de l’imprés és assumit, des de la pragmàtica del
1558, oficialment per la Inquisició; per tant, opinem que aquest requeriment degué
ser motivat per algun control d’exportació o d’importació d’impresos.
D’aquesta causa no se’n derivà cap problema per al taller Mey, que continuà
amb l’activitat editora, com ho demostra la concòrdia datada el 14 de setembre de
1565 per a la impressió del llibre Carlo famoso, de Luis Zapata.453 Aquest document
ens ajuda a conéixer l’altre component de la indústria de la confecció i difusió de
llibres en el Segle d’Or: l’autor. Si, abans, els contractes d’edició eren promoguts
pels llibreters o pel Consell de València, ara apareix l’autor, i l’editor fou el taller
dels Mey.454 Queda escripturat que la impremta Mey imprimirà el mencionat llibre
450
Els contactes amb la Inquisició poden ser diversos o desenvolupar-se per diferents canals, vegeu
Ricardo García Cárcel i Francisco Javier Burgos Rincón, «Los criterios inquisitoriales en la censura
de libros en los siglos xVI y xVII», en Historia Social, núm. 14, p. 97-109. Clive Griffin, per exemple,
ens informa que un empleat del taller dels Mey entre els anys 1565 i 1570, Antonio de la Bastida,
fou jutjat per un tribunal del Sant Ofici, tot i que en el moment de l’empresonament i judici no
treballava a València, sinó a Sigüenza, cfr. Journeymen-printers..., op. cit., p. 93-103; també es pot
consultar del mateix autor l’article previ, «Heretical printing-workers in sixteenth-century Spain»,
en El Libro Antiguo Español. Vi. De libros, librerías, imprentas y lectores, p. 135-146.

Cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols: Francesc Vaziero (1565), 2.264, s. f. Doc. 6 (1565). Procura
que l’1 de març de 1565 escripturen davant el notari Francesc Vaziero, Pedro de Huete, impressor,
i Miguel Aguilar, mercader, a favor de Prudenci Verdejo i Pere Navarro, ciutadans de València,
perquè els representen davant la Inquisició de la ciutat de Saragossa, amb unes cartes requisitòries
de la Inquisició atorgades per la de València.
451

Cfr. Fernando J. Bouza, «Contrarreforma y tipografía. ¿Nada más que rosarios en sus manos?»,
en Cuadernos de Historia Moderna, núm. 16, p. 73-87; també M. Luisa López-Vidriero analitzà les
vicissituds religioses de la infanta Margarita de la Cruz a través dels llibres que li pertanyien, cfr. «Por
la imprenta hacia Dios», en De libros, librerías, imprentas y lectores. Libro Antiguo Español. VI, p. 193-218.

452

453

Cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols: Francesc Vaziero (1565), 2.264, s. f. Doc. 12 (1565).

454

Es tracta del tercer model de contracte que apuntava Cristóbal Pérez Pastor, és a dir, el que l’autor
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«sin atrancar ni trastoquar hoja, ni cobla, ni haya error que [...] por manera que todo
baya muy verdadero e conforme al original que se le hentregue», del qual lliurarà el
darrer dia de desembre «dos mil cuerpos». El llibre, finalment, s’edità el 1566 amb
el títol Carlo famoso de don Luys Çapata a la Cesárea Real Magestad del rey don Phelippe,
segundo, nuestro señor. A gloria y honrra de nuestro señor: so protectión y correctión de la
sancta madre iglesia. Conté un pròleg dedicat al lector:455
El impressor al Lector.
Tienes aquí, Lector, lo que más yo pienso que te será agradable, navegaciones,
combates, contiendas, guerras y batallas. Y casi como en un noble exemplo, quantos
notables casos han en estos tiempos passado: donde de los hechos de tan altos
príncipes y de tan excelentes cavalleros, puedes sacar lo que para imitar y seguir
te fuere necessario, cuya excelencia de obra no hay para ti, Lector benigníssimo,
encomendarla, porque el subjecto excelente, la variedad de las cosas, la verdad de la
hystoria, la claridad de la narración, la lindeza de las digresiones, la orden de todo, la
propiedad de la lengua, la excelencia del verso, la gentileza de estylo, y la grandeza
de la obra, que verás por tus ojos, te será todo muy encomendado. Los cuentos
que verás en este libro, las ficciones y fábulas deves agradescer infinito, pues con
mucha diligencia y cuydado fueron para te recrear inventadas, de las quales quien
desseare disculpa no podrá ser de nadie disculpado, pues los poetas antiguos y
muchos hystoriadores han usado lo semejante. Estos defiendan su causa primero y
quando ellos no pudieren, nuestro Carlo Famoso holgará de ser con ellos culpado.
También las defiendan aquellos Príncipes y cavalleros en cuyo nombre se han hecho
estas ficciones, por celebrarlos, como dando a entender que aquellos de quien se
fingen grandes hazañas y hechos famosos, hizieran lo mismo si les viniera el caso.
Y generalmente todos deven defenderlo, pues demás deste fin se puso este peligro
por deleytar sus oydos quien pudiera escusarlo. Assí que, por tanto trabajo, por fin
tan piadoso, sería lo contrario mal pago. Denle pues todos el que les pluguiere, que
cada árbol dará de la fruta que lleva: el embidioso, embidia: el malsín, lo que usa: y
el bueno, loores y gracias. Y por más convencer à los ingenios tan delicados que no
perdonaren à nuestro Carlo lo que en los otros alaban, va puesta en cada fictión esta
señal * en la margen donde comiença y acaba: para que aún que de suyo se veian, los
ciegos, o de ingenio, o de embidia, las toquen assí con la mano. Don Luys meresce
también perdón de aquellos cuyo valor no es aquí (como paresce que él lo desseó)
subscrivia directament amb el taller tipogràfic. D’aquest tipus de contracte assevera, Cristóbal Pérez
Pastor que l’escriptura pública d’edició no sols arreplega les condicions i el preu de la impressió,
sinó que pot aportar notícies per a la biografia de l’autor i l’avantatge que la majoria dels detalls
contractuals pactats per a l’edició són susceptibles de ser comprovats en l’estudi dels exemplars
existents, cfr. «Escrituras de concierto para imprimir libros», op. cit., p. 363.
455
«Impresso en la muy insigne y coronada ciudad de Valencia, en casa de Ioan Mey. Año de
MDLXVI», cfr. Bosch, núm. 510; Hernández, núm. 187. En la portada consta que s’estampà: «Con
privilegio real». La llicència reial fou concedida per Felip II el 28 de juliol de 1565 a favor de l’autor
per a imprimir i vendre el llibre. Aquesta concessió es prorrogà el 14 de febrer de 1566 per deu anys,
amb la condició que no es poguera vendre sense passar l’original pel Sacro Consejo, cfr. Josep M.
Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta de libros (1519-1705)», op. cit., p. 128
del núm. 46 i p. 129 del núm. 49, respectivament.

156

PRIMERA REGÈNCIA: LA HISTÒRIA EN QUÈ EXISTEIX

Marca o escut d’impremta del taller de la família Mey que apareix en el
colofó del llibre de Lluís Zapata, Carlo famoso… Impresso en la muy insigne y
coronada ciudad de Valencia, en casa de Ioan Mey. Año de MDLXVI. (Biblioteca
Valenciana-Nicolau Primitiu, Fons Antic: XVI/499.)
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celebrado: por que como se dize, en las cosas grandes, el haverlas emprendido
basta: y los de quien no se ha hecho memoria alguna, le deuen lo semejante: pues
antes olvido, que malicia: y inadvertencia, que malignidad, han sido d’ello la causa.
El qual osa publicar tan presto lo que ha escrito, que fuera à su parescer en todo
tiempo temprano, porque desde luego hayan la gloria que se les deve personas tan
señaladas: que el zelo que le movió a hazer este volumen por la fama, y por el
servicio del Rey, le haze agora publicarle.

Philippe Berger assenyala que l’autoria del present pròleg és de Jerònima Galés,
afirmació que no és més argumentada ni motivada per l’autor.456 El text no està
signat, com succeïa amb els redactats pels fills, Pere Patrici i Felip Mey. Com que en
aquells temps Jerònima Galés era vídua de Joan Mey –ja que es casà amb Pedro de
Huete el 1559 i, a més, aquest no apareix en els colofons fins al 1569–, pensem, com
l’autor citat, que es pot atribuir a la impressora l’autoria del pròleg.
L’11 d’agost de 1566 es farà l’inventari post mortem dels béns d’Honorat Olzina,457
llibreter i consogre de Jerònima Galés, impressora, del qual són beneficiaris, a més
d’ella mateixa, Pedro de Huete, marit seu; Bartolomeu Macià, llibreter, i Damiana
Gombau, muller d’aquest.458 Els llibres, ordenats alfabèticament i recollits en
«Contiene un prólogo del impresor, que en realidad es su viuda Jerónima Galés», cfr. Philippe
Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 2, p. 583.
456

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1566), IV1/42, s. f. Doc. 7 (1566). Es confirma l’inventari «[...] en la çiutat de València, a dos dies del mes
de octubre, any de la Nativitat de nostre señor Déu Jesochrist MDLVI. S[signe]enyal de nosaltres,
Pedro de Huete, Hierònima Galés y de Huete, Berthomeu Maçià y Damiana Gombau, [...] presents
coses lloam, conçedim y fermam». A causa de la marmessoria del testament d’Honorat Olzina,
trobarem dues executòries, datades l’1 de desembre de 1566, entre Antonio Sanahuja, llibreter, i
Pedro de Huete i Jerònima Galés, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols:
Lluís Nicolau Vaziero (1566), IV-1/42, s. f. Doc. 12 i 13 (1566).
457

458
Estudis sobre la confecció d’inventaris, n’hi ha molts; destaque, pel caràcter general, Víctor
Infantes, «La memoria de la biblioteca: El inventario», en El escrito en el Siglo de Oro. Prácticas
y Representaciones. Libro Antiguo Español. V, p. 163-170; d’altres ens serveixen per a analitzar
quantitativament l’inventari d’Honorat Olzina, com el de Trevor J. Dadson, «La librería de
Cristóbal López (1606): Estudio y análisis de una librería madrileña de principios del siglo xVII»,
en Coleccionismo y Bibliotecas (siglos xV-xViii). Libro Antiguo Español. iV, p. 167-234, el qual arreplega
387 assentaments de llibres, però hi afegirà l’inventari del material de la impremta. L’inventari
de llibres de Juan Cromberger era de 525 assentaments, segons Clive Griffin, «El inventario del
almacén de libros del impresor Juan Cromberger: Sevilla 1540», en Coleccionismo y Bibliotecas (siglos
xV-xViii). Libro Antiguo Español. iV, p. 257-373. També es pot consultar el catàleg d’inventaris de
biblioteques del segle xVI compilat per M. Isabel Hernández González, «Suma de inventarios de
Bibliotecas del segle xVI (1501-1560)», en Coleccionismo y Bibliotecas (siglos xV-xViii). Libro Antiguo
Español. iV, p. 375-446, i Francisco M. Gimeno Blay i José Trenchs Odena, «Libro y bibliotecas en la
Corona de Aragón (siglo xVI)», en El libro antiguo español. Actas del Segundo Coloquio internacional
(Madrid), p. 207-239, o, finalment, l’inventari de béns d’algunes llibreries mallorquines, estudiats per
Gabriel Llompart Moragues, «Libreros mallorquines del siglo xVI», en Analecta Sacra Tarraconensia.
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l’inventari de la llibreria del finat, evidencien el gran nombre d’importacions foranes,
en concret, dels grans centres d’impressió europeu, com ara Lió.459 Per a Jaime Moll,
aquest fet evidencia que els llibreters dels segle xVI complien amb la seua finalitat,
que era fer disponibles i subministrar els llibres espanyols i estrangers que els
lectors peninsulars reclamaven.460 Per a Haebler, aquest fet palesava la debilitat de la
indústria del llibre peninsular, tot i que Jordi Rubió i Balaguer461 ho desmenteix en el
cas de la impremta de Barcelona. Aquest autor explica que el consum de llibres no
era menor que la producció, sinó que les premses locals n’abastien suficientment el
mercat local, concentrat en llibres de pregàries i devoció i llibres d’estudi –com ara
gramàtiques, obres de retòrica, de lògica, d’astronomia o edicions de textos d’autors
clàssics.462 Complementaven aquesta producció impresa amb el filó inexhaurible de
fulls volanders d’imatges de sants, salms, butlles d’indulgències o publicació d’ordres
Revista de Ciències Històrico-Eclesiàstiques, núm. 55-56, p. 261-283, i «Tomàs Squer, un librero nizardo
en la Mallorca de Carlos V», en Gesammelte Aufsätze zur Kulturgeschichte Spaniens: 32. Band, p. 372407.
459
Per al nombre d’impressions de Lió importades pels llibreters valencians, vegeu Philippe Berger,
«La crisis de 1506-1509: Crónica de una quiebra anunciada», en La memoria de los libros. Estudios
sobre la historia del escrito y de la lectura en Europa y América, tom I, p. 393-403, sobretot les pàgines
399-400. A més a més, es poden consultar els treballs d’Anastasio Rojo Vega, «Comercio e industria
del libro en el noroeste peninsular. Siglo xVI», en El libro antiguo español. Actas del Segundo Coloquio
internacional (Madrid), p. 425-430. Rojo Vega dibuixa una línea que denomina «mercado común» als
territoris compresos entre Toledo i el Cantàbric i Aragó, sobre el centre de dues ciutats: Medina del
Campo i Salamanca. Del mateix autor, es pot consultar impresores, libreros y papeleros en Medina del
Campo y Valladolid en el siglo xVii. És necessari reconstruir el circuit de mobilitat dels llibres, de les
xarxes de negoci i intercanvi dels llibreters, i de la intervenció directa d’importants impressors en la
distribució dels seus llibres. Aquests aspectes són analitzats de forma general, en el cas de la llibreria
del segle xVI, per Jaime Moll Roqueta, «El impresor y el librero en el siglo de Oro», en El mundo del
libro antiguo, p. 27-41. I més concretament, a Andalusia, per Pedro José Rueda Ramírez, «En torno
a las librerías sevillanas: Almacenes de libros para Andalucía y el Nuevo Mundo», en La cultura en
Andalucía. Vida, memoria y escritura en torno a 1600, p. 251-269; a Aragó, per Ángel San Vicente Pino,
Apuntes sobre libreros, impresores y libros localizados en Zaragoza entre 1545 y 1599; a Barcelona, per
Francisco Javier Burgos Rincón, imprenta y cultura del libro en la Barcelona del setecientos (1680-1808), i
per Manuel Peña Díaz, El laberinto de los libros: Historia cultural de la Barcelona del Quinientos, i per al
cas castellà, per Marta de la Mano González, Mercaderes e impresores de libros en la Salamanca del siglo
xVi, i, recentment, per Anne Cayuela, Alonso Pérez de Montalbán, un librero en el Madrid de los Austrias,
a més dels nombrosos documents aportats per Mercedes Agulló y Cobo, «Noticias de impresores y
libreros madrileños de los siglos xVI y xVII», en Anales del instituto de Estudios Madrileños, núm. 1,
2 i 3. En l’àmbit internacional, és destacable l’estudi que Mary Beth Winn fa d’un llibreter de París
en Anthonie Vérard. Parisian publisher, 1485-1512. Prologues, poems and presentations.
460

Cfr. Jaime Moll Roqueta, «El impresor y el librero en el siglo de Oro», op. cit., p. 31.

Cfr. Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la imprenta y librería en Barcelona...,
op. cit., p. 56-57.
461

462
La possessió i l’ús del llibre per part de lectors especialitzats com el clergat, els filòlegs, els juristes
o els metges és estudiat, amb l’exemple de la ciutat de Barcelona, per Manuel Peña Díaz, El laberinto
de los libros..., op.cit.
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administratives d’autoritats públiques, o amb la impressió de quaderns solts o petits
llibrets relatius a processos jurídics entre privats, famílies o institucions.463 No s’hi
incloïen, per exemple, llibres universitaris de gran format, que eren portats dels
centres editorials estrangers. I si analitzem la producció librària dels Mey, veurem la
mateixa realitat a València.464
En l’inventari de la llibreria d’Olzina hi ha les diverses llistes alfabètiques de
llibres, identificats superficialment i descrits sense cura (bé per no saber desxifrar
el nom de l’autor o el títol, bé per una escripturació ràpida de l’amanuense).465 Sols
destaquen la quantitat de volums, l’autor, el títol abreviat o les primeres paraules,
el format i el lloc d’edició (si s’escau). Els assentaments acaben amb la valoració
econòmica de cada llibre, és a dir, recull tant la identitat del llibre com el seu valor
de mercat (amb anotacions a banda de les menudeses o menudencias, és a dir dels
llibres populars, fulletons o imatges de poc valor en el mercat). La tasca d’identificar
els llibres és laboriosa i ocupa alguns dies. Si comparem l’inventari del llibreter
Olzina amb l’inventari del 1583 de la llibreria de Joan Timoneda, autor i també
llibreter,466 observem dues formes diferents d’ocupar un espai en el mercat del llibre
valencià. Olzina, qui en quantitat de llibres, supera Timoneda, tenia menor quantitat
d’exemplars de cada llibre. El primer té poques unitats de cada títol, mentre que el
segon en té algunes desenes o centenes. L’explicació no és la competència, sinó la
complementarietat: Olzina té moltes edicions devocionals i pietoses,467 però destaca
el nombre de llibres universitaris i d’edició de clàssics llatins i, sobretot, el fet que
molts havien sigut importats des de Lió, París, o altres centres editorials;468 és a dir,
463

Vegeu Barcelona. Arxiu de la Corona d’Aragó, Diversos. Sástago, núm. 529.

Plecs solts, edicions petites o de format reduït per a un públic modest, alhora que nombrós,
ajudaven el taller d’impremta –i els Mey no en seran una excepció– a sobreviure en els períodes en
què el conjunt del taller no estava ocupat en una gran obra que alguna autoritat li havia confiat, cfr.
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 110-111.
464

465
Vegeu les notes sobre la protocol·lització dels inventaris de llibres en els testaments catalans
descrits per Jordi Rubió i Balaguer, cfr. Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la
imprenta y librería en Barcelona..., op. cit., p. 100-104.
466
Publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia, op. cit., p. 548-555.
467
Per a percebre la lectura, els llibres i els autors religiosos, i l’especialització en els llibres de
matèria devocional i d’oració, vegeu el capítol «Libros y espiritualidad en la Baeza del siglo xVI»,
cfr. Pedro M. Cátedra, imprenta y lectura en la Baeza del siglo xVi, p. 83-159.
468
El mercat local de consum de llibres, pel que fa a Barcelona, és analitzat per Jordi Rubió i Balaguer,
qui tracta breument el que ell denomina «debilitat de la impremta en Barcelona», motivada perquè
els llibreters preferien els llibres importats, que asseguraven uns beneficis ràpids i no encapçalaven
grans projectes d’edició, cfr. Josep M. Madurell Marimon, Documentos para la historia de la imprenta
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Portada d’un quadern imprés aportat per una de les parts en un litigi jurídic on
es dirimien drets familiars. (Ministeri de Cultura, Arxiu de la Corona d’Aragó,
Diversos. Sástago, 529.)
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que Timoneda té un gran nombre de volums, però només d’obres religioses imbuïdes
de l’esperit tridentí. El primer abasteix el públic en general, però s’especialitzà en el
lector humanista; el segon és un llibreter que subministra a un públic més popular.
Tots dos tenien lloc a la mateixa ciutat; tots dos eren necessaris.
Les edicions del taller Mey, com també les de la resta d’impremtes, eren
econòmiques, tret d’algunes publicacions de caire legal i commemoratiu (els Furs
o les cròniques reials), de les quals ja hem parlat. També requeia en la indústria
tipogràfica local valenciana l’edició d’obres de tarannà científic o popular, d’autors
locals com ara Timoneda, March, Roig, Palmireno, Roca o Rueda.
La llibreria valenciana del segle xVI, poc estudiada, devia preferir el guany
fàcil, com comentava Jordi Rubió i Balaguer en el cas barceloní, més que la inversió
en grans empreses editorials; en unes altres paraules: una cooperació momentània
i circumscrita a una impressió concreta. Tot i que els llibreters Borbó, Sanahuja o
Timoneda acudiren durant anys i anys al taller dels Mey per estampar-hi les edicions
que planejaven vendre, mai adoptaren un programa d’edició ambiciós com l’assolit
per les edicions de traduccions d’autors clàssics d’Aldo Manuzio.
L’any 1566, s’atribueix al taller Mey l’edició de diverses obres: Syntaxis latina
accedit. De Conscribendis Epistolis Tractatus, de Francisco Juan Bardaxí;469 Matthaeis
Bossuli Parisiensis institutionum Oratoriarum libri tres. Ad ornatissimum virum Michaelem
Salvadorium Mecaenatem suum, de contingut filològic,470 i Commentarios de la fundación
y conquistas y toma del Peñón y de lo acaescido a los capitanes de su Magestad desde el año
de 1562, hasta el de 64,471 de Baltasar de Collazos, que inclou en els preliminars un text
poc conegut de Felip Mey:
PHELIPPE DE MEY
en recommendación del Autor.

y librería en Barcelona..., op. cit., p. 56-57.
469

«Valentiae. ¿Joan Mey? 1566», cfr. Hernández, núm. 173. Vegeu-ne l’edició del 1564.

470

«Valentiae, Ex officina Ioannis Mey, 1566», cfr. Bosch, núm. 492; Hernández, núm. 174.

En el colofó: «Vistos y con licencia impressos en la muy noble ciudad de Valencia, en casa de Ioan
Mey. Año 1566», cfr. Bosch, núm. 493; Hernández, núm. 175. Al final del volum, darrere la correcció
d’errades, s’hi transcriu l’aprovació d’una autoritat civil, el capità Francisco de Aones, qui assevera:
«He visto este Libro por mandado de los Senyores del Real consejo de su Magestad. Y está bueno y
verdadero a todo lo que yo entiendo, como persona que me hallé en la toma del Peñón, y en otras
cosas de que el Libro trata. Fecho en Madrid a ocho de Abril de 1565.»
471
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Armas, empresas altas, y hechos fieros
canta nuestro soldado valeroso
de aquellos invictíssimos guerreros.
Que olvidando su sitio deleytoso,
y las vidas también, atravessaron
las ondas de Neptuno peligroso:
Y en el Orbe sus nombres ensalçaron,
al África mostrando el braço fuerte,
do al Peñón inspugnable conquistaron.
A estos no porna [sic] en el olvido muerte,
ni el tiempo borrara su claro nombre,
pues han llegado a tan dichosa suerte.
Que haya cantado dellos un tal hombre
que deve ser de todos alabado
por su valor, y su immortal renombre.
Ulyses no es en este desseado,
que Delio le ha dotado d’eloquencia,
y de Marte en armas le hizo aventajado.
Ni la pluma de Livio causa ausencia,
a quien la justa palma ser de vida,
ygualmente de todos es sentencia.
La gloria pues le sea concedida
al inclyto varón, que la victoria
es ya muy claramente conoscida.
Y es tan grande la fama y tan notoria
de su noble progenie en este suelo,
que ha de ser celebrada en toda hystoria:
Y tan excelso y sublime su buelo,
que Daedalon con sus ignotas artes
nunca se levanto tan alto al cielo.
En su claro linage de ambas partes
se han mostrado varones señalados.
Y estendido su fama en muchas partes.
De los Collaços digo tan nombrados
los Tamayos con mas copiosa rima
merescen ser al mundo celebrados:
Y tenidos por tales en estima,
pues con sus hechos y notables cosas
encumbran a su Nava en la alta cima.
Mas que aprovechan al vergel las rosas,
si en ser marchitas las esparze el viento,
ni las doradas flores olorosas?
Assí mi rudo metro que talento
puede dar, o labrar en l’edificio
donde no basta hazer solo el cimiento?
Ni ha sido para más que un breve indicio
del valor deste noble Cavallero,
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pues que le havemos visto en el servicio
de su patria, y su Rey siempr’el primero.472

Comença en aquest any una relació més estreta amb l’Arquebisbat, que
encomanarà la publicació de la Doctrina christiana, en lengua aráviga y castellana.
Compuesta, e impressa por mandado del illustríssimo y reverendíssimo señor don Martín
de Ayala, Arçobispo de Valencia: para la instructión de los nuevamente convertidos deste
Reyno;473 una obra de l’arquebisbe Ayala mateix, titulada Les instructions e ordinacions
per als novament convertits del regne de València,474 o les actes del Concilium provinciale
Valentinum. Celebratum anno Domini MDLxV,475 que acompanya les de Synodus
diocesana Valentiae celebrata, praeside Martino Ayala archiepiscopo Valentino.476
Altres autors editats aquell any seran: Vicente Montañés, in musicam, liber
unus;477 Pere Joan Monzó, Compositionis totius artis dialecticae ad usum traductae, aeditio
secunda, novem libris explicata, qui Aristoteleis ordine respondent: suntque ad eosdem
non solum isagogici, sed locupletissimae enarrationes;478 Jerónimo Muñoz, institutiones
Arithmeticae ad percipiendam astrologiam et Mathematicas facultates necessarie;479 Jorge
Paquimera, Aristotelis Logicam Epitome;480 Juan Bautista Poncio Pineda, Dialogus de
morte Christi domini ac servatoris nostri,481 i Alonso de Heredia, Dechado de iuezes en el
qual se hallará la muestra de qual debe ser un buen iuez.482
472

Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, Ussoz, 3.882, f. 113r-f. 114r.

«En Valencia, en casa de Ioan Mey. Véndese a la puerta de los Apóstoles, 1566», cfr. Bosch,
núm. 490; Hernández, núm. 172. Conté un pròleg de l’arquebisbe de València, i una epístola de
l’autor, «El Illustríssimo y reverendíssimo señor don Martín de Ayala, Arçobispo de Valencia, a los
nuevamente convertidos», f. 2r al 3v. Al final del text està escrit: «Está tassada à seys dineros en
papel», i una transcripció en caràcters aràbics del text, vegeu Madrid. Biblioteca Nacional, R-8782.
473

474
«Estampades en València, en casa de Joan Mey, any MDLXVI. Venen-se a la porta dels Apòstols»,
cfr. Bosch, núm. 498; Hernández, núm. 178.
475
«Valentiae, Ex officina Ioannis Mey, 1566. Prostant e regione portae Apostolorum templi maximi»,
cfr. Bosch, núm. 494; Hernández, núm. 176.

«Valentiae, Ex calchographia Ioannis Mey. Extant e regione porte Apostolorum templi maximi,
1566, cfr. Bosch, núm. 508; Hernández, núm. 186». La segona edició és del 1594 i la imprimiren
Àlvar Franco i Gabriel Ribas, cfr. Bosch, p. 834 i 1089.
476

477

«Valentiae, Joannes Mey, 1566», cfr. Bosch, núm. 500; Hernández, núm. 179.

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. 1566», cfr. Bosch, núm. 501; Hernández, núm. 180. Nova
edició de l’obra impresa el 1559. En la portada indica que és una segona edició, cfr. Bosch, p. 735.
Es reimprimí el 1569.
478

479

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. Anno 1566», cfr. Bosch, núm. 502; Hernández, núm. 181.

480

«Valentie. Ex typographia Ioannis Mey. Anno MDLXVI», cfr. Hernández, núm. 182.

481

«Valentiae apud Joannem Mey, 1566», cfr. Bosch, núm. 506; Hernández, núm. 185.

482

«En Valencia, Apud Ioannem Mey. Año 1566», cfr. Bosch, núm. 497; Hernández, núm. 177.
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Primera pàgina de l’obra de Martín de Ayala, Doctrina christiana, en lengua
araviga y castellana... para la instructión de los nuevamente convertidos deste Reyno,
En Valencia, en casa de Ioan Mey. Véndese a la puerta de los Apóstoles, 1566.
(Biblioteca Valenciana-Nicolau Primitiu, Fons Antic: XVI/687.)
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I s’imprimiren tres obres més de Joan Llorenç Palmireno (novament subvencionat
pels jurats per la representació en la Universitat de València de les seus comèdies)483
Epitome prosodiae,484 Tertia ultima pars Rhetoricae Lautentii Palmyreni, in qua de memoria
et actione disputatur,485 i Sylva de vocablos.486
El 19 d’agost de 1566, Jerònima Galés escripturà unes disposicions
testamentàries487 per «mudar algunes coses». El patrimoni de Pedro de Huete havia
augmentat tant, que l’herència de Jerònima Galés no li era necessària. En aquestes
circumstàncies, Jerònima Galés va decidir revocar l’herència que corresponia al seu
marit, Pedro de Huete, i instituir-la en el seu fill Felip Mey:
Per ço, revoque e he per revocada la institutió de herència feta primo loco en la
persona del dit magnífich Pedro de Huete, marit meu molt amat, e fas e instituheix
hereu meu propi e universal e encara general al dit Felip Mey, fill meu e del dit
Joan Mey, legítim e natural, si al temps de la mia mort viu serà, y si no als germans
de aquell que lo dit temps li sobreviuran, a fer dels dits béns y herèntia mia a ses
pròpies, planes e llíberes voluntats.

L’hereu és Felip Mey, i després, per l’òbit d’aquest, s’entén que qualsevol de les
filles. D’altra banda, i per mor de la mort de Jerònima Galés, el tutor dels descendents
passaria a ser Pedro de Huete:
E noresmenys, dexe en tudor y curador dels dits fills meus al dit magnífich en Pedro
de Huete, marit meu, molt amat, donant-li ple e bastant poder de regir y administrar
les persones e béns dels dits fills meus e de cascú de aquells, e finalment, tot aquell
483
Les diligències per a ajudar Joan Llorenç Palmireno en la creació de comèdies, que després
seran impreses, estan en les actes del Manual de Consell. Són reiteratives i constants, i es mantenen
fins al seu fill. Es pot considerar un autor molt estimat per la ciutat de València. Per aquesta
consideració és subvencionada la publicació i representació de les seues composicions còmiques,
que complementaran el seu sou de professor de l’Estudi General de València, cfr. València. Arxiu
Municipal, Manuals de Consells (1565-1566), A-90, f. 315r. Doc. 5 (1566). El taller Mey edità i reedità
quasi la totalitat de la seua obra, no sols les comèdies, sinó també els tractats de Filologia i de
Ciències, i ho va fer amb un èxit notable, atesa l’abundància de reimpressions. A partir d’aquest
moment, més d’una obra de Joan Llorenç Palmireno serà editada tots els anys pel taller Mey.
484
«Valentiae, Joannem Mey. Apud Gabrielem Ribas 1566», cfr. Bosch, núm. 503; Hernández, núm.
183. Una altra edició és la del 1568.
485
«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. 1566», cfr. Bosch, núm. 504; Hernández, núm. 170.
Vegeu-ne les edicions anteriors del 1564, primera part, i del 1565, la segona. Aquesta és, per tant,
la tercera part.

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, in platea Herbaria, Anno 1566», cfr. Bosch, núm. 505;
Hernández, núm. 184. Vegeu-ne les edicions del 1563, 1565 i 1573.
486

487
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1566), IV1/42, s. f. Doc. 8 (1566).
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poder que a semblants tudors e curadors se acostuma e pot donar, pregant-li molt
carament vulla acceptar la dita cura e tutel·la, e mirar per los dits fills meus com jo
de aquell molt confie.

Si deixar la tutoria dels fills al supervivent de la parella és apropiat i corrent,
deixar el negoci on treballa el marit –i gràcies al qual se suposa que ell ha prosperat–
al fill primogènit, dóna a entendre una idea de matrimoni on és la muller qui
posseeix el dot i l’escreix, i que aquest incloïa, entre altres béns, la impremta familiar.
És a dir, un règim econòmic conjugal de separació de béns que consagra l’absoluta
desvinculació del marit dels béns privatius de la muller:488 ella tenia la capacitat
jurídica d’establir l’herència directa del taller dels Mey del segon marit al fill. El
testament de Pedro de Huete, anys després, serà en aquests aspectes més revelador.
De nou, el 1567, les impressions de caire religiós eixides de les premses
tipogràfiques dels Mey són nombroses; per exemple, una altra edició del
confessionari de Martín de Ayala, arquebisbe de València, titulada Breve compendio
para bien examinar la consciencia en el juyzio de la confessión sacramental.489
La «tipografia religiosa», com Fernando J. Bouza Álvarez la denomina, fou un
aliat per a l’Església, ja que l’Església catòlica contrareformista utilitzarà la impremta
com una manera de propaganda massiva.490 Les premses dels Mey dediquen en els
anys següents la majoria del seu treball a la literatura devocional. Així, s’imprimí
l’obra de Diego de Estella, Libro de la vanidad del mundo;491 de Gerónimo García,
Vegeu María Ángeles Belda Soler, El régimen matrimonial de bienes en los «Furs de València», op. cit.,
p. 38-39.

488

489
«Impresso en Valencia, en casa de Ioan Mey, 1567. Véndese a la puerta de los Apóstoles», cfr.
Bosch, núm. 511; Hernández, núm. 188. Conté, darrere la Tabla del confessionario, l’aprovació: «Yo el
Doctor Iayme Ferruz, Cathedrático de Theologia en la Universidad de Valencia, he visto el presente
confessionario del Illustríssimo y reverendíssimo señor Arçobispo de Valencia, por commissión
y mandado de su reverendíssima señoría. Y digo que todo el contiene doctrina Cathólica, sana, y
muy provechosa. En fe de lo qual hize la presente de mi nombre. En Valencia, el primero de Março.
1566. Iacobus Ferrucius.» N’hi ha una altra edició, el 1569, de Juan Navarro, cfr. Bosch, p. 858.
490
Fernando J. Bouza Álvarez anomena els resultats d’aquesta projecció de l’Església cap a la
impremta de «misionalización popular contrarreformista», cfr. Fernando J. Bouza Álvarez,
«Contrarreforma y tipografía. ¿Nada más que rosarios en sus manos?», op. cit.

«Impresso en Valencia. En casa de Ioan Mey, a la plaça de la Yerva. Véndese en Valencia a la puerta
de los Apóstoles. Año MDLXVII», cfr. Bosch, núm. 514; Hernández, núm. 189. Hi ha una llicència
reial concedida per Felip II el 30 d’octubre de 1561 a favor de l’autor, per a imprimir i vendre el llibre
durant quinze anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta de
libros (1519-1705)», en Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, LxxII, p. 111-248; cita aquest llibre
en l’assentament núm. 29, p. 123. El dret d’exclusivitat d’edició concedit a l’autor és la llicència
491
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Reformationis fratrum ordinis Sanctissimae Trinitatis et redemptionis captivorum,492 o
llibres que marquen la regla, l’ofici religiós, com ara Officium sacrorum Christi Jesu,
servatoris nostri, vulnerum, ex Sacrarum Scripturarum monumentis.493
Novament imprimeixen el tractat de retòrica de Palmireno, Rhetorice,494 i per
al lector universitari, un altre tractat de retòrica de Miguel Saura, Libellus de figuris
adolescentibus studiosis admodum utilis Rhetoricis.495 També sembla que és del taller
Mey l’obra de Juan de Vergara Dos coloquios pastorales.496
En la València dels Mey, no sols hi ha espai per a les preocupacions per la vida
espiritual o per les ciències humanes: les festes i els espectacles emanaven pertot arreu
i eren del gust del poble, amb representacions teatrals o jocs florals que són publicats
després, a l’espera d’arribar a un públic més ampli; així s’esdevé amb les comèdies
de Palmireno publicades, o les de Lope de Rueda com ara El deleytoso. Compendio
llamado el Deleytoso en el qual se contienen muchos passos graciosos del excellente poeta y
gracioso representante Lope de Rueda, para poner en principios y entremedias de colloquios y
comedias. Recopilados por Joan Timoneda,497 o Las quatro comedias y dos coloquios pastoriles
del excellente poeta, y gracioso representante Lope de Rueda, de Joan Timoneda,498 qui les
recopila, les introdueix i les ven en un exemple de negoci editorial entre impressor
i llibreter. En l’«Epístola de Iona [sic] Timoneda, al considerado lector», prèvia al
reial més generalitzada, segons avalua Josep M. Madurell Marimon, qui assevera que l’expedició
de drets exclusius al concessionari de la llicència comportava l’expressa prohibició d’imprimir o
de vendre el llibre sense permís, consentiment i autorització d’aquest autor, sota pena pecuniària i
pèrdua del treball realitzat. Aquesta concessió d’impressió amb llicència reial es prorrogà per deu
anys als regnes de Castella, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y
venta de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 76, p. 135.
492

¿Valencia, Juan de Mey, 1567?; Hernández, núm. 190.

493

«Valentiae, Joannis Mey, 1567», cfr. Bosch, núm. 516; Hernández, núm. 191.

«Valentiae. Ex typographia Ioannis Mey. 1567», cfr. Bosch, núm. 517; Hernández, núm. 192.
Vegeu les edicions de les altres parts de la Retòrica que no solien eixir en el mateix volum, del 1564,
1565 i 1566.
494

495
«Valentiae. Apud Ioannem Mey, in platea Herbaria, 1567», cfr. Bosch, núm. 523; Hernández,
núm. 195. Vegeu-ne l’edició del 1574.
496

¿Valencia, J. Mey, 1567?, cfr. Hernández, núm. 197.

«Véndese en casa de Ioan Timoneda.» En el colofó: «Impressos con licencia en la ínclyta ciudad
de Valencia, en casa de Ioan Mey. Año MDLXVII», cfr. Bosch, núm. 521; Hernández, núm. 194.
497

498
«Impressas con licencia y privilegio Real por cuatro años. Véndese en casa de Iuan Timoneda.»
En el colofó: «En Valencia, en casa de Ioan Mey, a la plaça de la Yerva. Año 1567», cfr. Bosch, núm.
522; Hernández, núm. 193.
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Segona portada de la compilació feta per Joan Timoneda de Las quatro
comedias y dos coloquios pastoriles… de Lope de Rueda. Impressas con
licencia y privilegio Real por cuatro años. Véndense en casa de Iuan
Timoneda. [En Valencia, en casa de Ioan Mey, a la plaça de la Yerva.
Año 1567.] (© Biblioteca Nacional de España, R-12. 055.)

169

ESTUDI

Introducció de l’autor, Lope de Rueda, a una de les seues representacions
impreses i reunides pel llibreter Timoneda en Las quatro comedias y dos
coloquios pastoriles… Impressas con licencia y privilegio Real por cuatro
años. Véndense en casa de Iuan Timoneda. [En Valencia, en casa de Ioan
Mey, a la plaça de la Yerva. Año 1567.] (© Biblioteca Nacional de España,
R-12. 055.)
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segon grup de comèdies, es llegeixen aquestes consideracions de l’editor:
Sapientíssimo lector, el trabajo que a mí se me ha puesto de sacar a luz y emprimir
las presentes Comedias del excelente poeta y gracioso representante Lope de Rueda,
no te des a entender que ha sido uno, sino muy muchos, y de harto quilate. El
primero fue escrevir cada una dellas dos vezes, y escriviéndolas (como su autor
no pensasse imprimirlas) por hallar algunos descuydos, o gracias por mejor dezir
en poder de simples, negras, o lacayos reyterados, tuve la necessidad de quitar lo
que estava dicho dos vezes en alguna dellas, y poner otros en su lugar. Después
de yrlas a hazer leer al Theólogo que tenia diputado para que las corrigiesse, y
pudiessen ser impressas, y por fin y remate del depósito de mi pobre bolsa. Pues
quien tantos trabajos tuvo por darte algun honesto y apazible recreo te suplico que
no me sobrevenga otro de tu mano y devido exercicio, pues nascí para servirte, y
passar la vida en esta pobre habilidad que Dios me dió. Et vale.499

De Timoneda també s’imprimí El patrañuelo. Primera parte de las patrañas de
ioan Timoneda, en las quales se tratan admirables cuentos, graciosas marañas, y delicadas
invinciones para saber contar el sabio y discreto relatador, agora nuevamente compuesto,500
una obra teatral farcida d’episodis populars que presenta, a l’inici del llibre, un
poema de l’autor consagrat a l’instrument d’escriptura d’aquells temps, la ploma:
Soneto entre el autor y su pluma.
Pluma en hartas obras me ocupaste,
Hartos murmuradores has tenido,
Canciones infinitas emprimido,
¿Tus faltas y descuydos discantaste?
Romances hize affables si notaste,
Con ellos has quedado bien roydo,
Sonetos he compuesto y traduzido.
Tu poca habilidad sé que sonaste.
Ygual fuera ser Sócrates famoso,
Platón no huviera para ti faltado,
O Séneca, el que·n letras encumbraron.
Rumiarate Aulogelio muy curioso.
Pues bien podré passar por do han passado,
Podrás, mas no quedar como quedaron.

499

Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-12055.

«Impresso en Valencia, en casa de Ioan Mey. Año MDLXVII. Véndese en casa de Ioan Timoneda
librero», cfr. Bosch, núm. 524; Hernández, núm. 196.
500

171

ESTUDI

L

a producció del taller Mey ha entrat en una rutina institucional: són els impressors
de la ciutat. Imprimeixen imatges per a la ciutat; fan impressions de les crides,
butlles i jubileus; treballen per a l’Església, per al Consell i per a l’Hospital General;
la seua producció és la més nombrosa i cap taller d’impremta els fa ombra. En aquest
ordre de coses, el 27 de març de 1568 es registrà una provisió per la qual el Consell
atorgava de nou al taller familiar Mey ajuda per a les despeses ocasionades per la
impressió de cartells relatius a sant Vicent Ferrer,501 patró de la ciutat de València,
segons la qual calia pagar «tres liures moneda reals de València, per lo paper e
impressió de quatre-cents cartells, que de manament dels dits magnífichs jurats ha
imprimit per a publicar, axí en la present ciutat y regne com en la Ysla de Mallorca,
com sa Sanctedad ha manat y statuhït que la festa del gloriós Sanct Vicent Ferrer, fill
y patró de aquesta ciutat, sia tenguda y guardada per certes indulgències otorgades
ab la bulla de sa Sanctedad».502 Poc després, per una provisió del 22 de desembre,
el Consell concedirà al taller tipogràfic familiar dels Mey el suport financer de cinc
lliures moneda real de València per a la impressió de dues mil pragmàtiques del rei
Joan I, relatives a la defensa i honra del dogma de la Immaculada Concepció de la
Verge Maria.503 Al segle xVI, després del Concili de Trento, es posen les bases per a
establir un compromís entre l’Església i l’Estat. Tots dos moviments comptaran amb
el suport de la impremta. Les obres devocionals fonamenten la base d’una Església
en vies de renovació, juntament amb la publicació dels sínodes, les estampes i les

Vegeu Vicent Josep Escartí, «Els centenaris de la canonització de sant Vicent: Testimonis en
valencià dels segles xVI i xVII», en Paradigmes de la història. i. Actes del Congrés sant Vicent Ferrer i el
seu Temps, p. 135-153.
501

502
Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1567-1568), A-92, f. 299v. Doc. 4 (1568). Els
corresponents càrrecs de la Claveria Comuna per a Pedro de Huete per aquest encàrrec estan datats
el 2 d’abril de 1568, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1563-1568),
J-95, f. 255r i V. Doc. 5 (1568).

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1568-1569), A-93, f. 200v. Doc. 14 (1568).
L’entrada en els registres de la pecúnia comuna data del 24 de desembre d’aquell any, cfr. València.
Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibre de comptes (1568-1569), O-83, f. 159r i V. Doc. 15 (1568), i
el càrrec el mateix dia, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (15631569), J-95, f. 303v-304r. Doc. 16 (1568). Publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica
en forma de diccionario de las imprentas..., op. cit., p. 215. Són la Plegmàtica del molt alt senyor Rey don
iohan, primer de aquest nom Rey de Aragó de immortal y gloriosa memòria, olim en crida real e general
edicte, per manament dels magnífichs justícia e jurats que tunc eren de la present ciutat de València; per los
reverents mestres de la Seu de València en l’any MCCCxCiiii. Y ara novament manat stampar per los molt
magnífichs señors justícia y jurats de la present ciutat de València, lo any present de MDLXVIII per a moure
més la devoció dels fels christians en la devoció de la immaculada y Puríssima Conceptió de la sacratíssima
mare de Déu, reyna y señora nostra, advocada y patrona de aquesta nostra ciutat y regne de València, cfr.
Bosch, núm. 533; Hernández, núm. 206; i la Real pragmàtica feta per don Joan lo primer rey de Aragó en
deffensió y honrra de la inmaculada Concepció de la Verge Maria, senyora nostra. En València, en casa de
Pere de Huete, 1568, cfr. Bosch, núm. 534; Hernández, núm. 207.
503
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proclamacions beatífiques; i les compilacions oficials de lleis i la publicació de les
pragmàtiques i ordres reials són el fonament de l’estat modern en vies de construcció.
Es manifesta així la consciència de la potencialitat reproductora de la impremta per
a usos de difusió i publicació dels seus interessos polítics. L’imprés no sols servia
per a difondre l’oficialitat civil, sinó també per a donar suport a la difusió de l’ideari
religiós.504 Serrano Morales dóna notícia d’albarans a favor de Pedro de Huete de
dotze lliures, catorze sous i dos diners, per 150 cartells «de los ordinarios que se leen
primer domingo de Quaresma, impresos en papel común, a precio y razón de quatro
dineros por cada un pliego, que valen cincuenta sueldos; y trezientos edictos de dos
pliegos papel de marca mediana, a razón de seys dineros y miaja cada edicto, que
valen ocho libras, dos sueldos y medio, y de cien carteles de las órdenes en papel
común, a razón de cinco dineros, valen quarenta y un sueldo y ocho dineros»,505 que
són impresos junt amb d’altres oracions, preces, edictes i cartells per a l’arquebisbe
de València.
La primera vegada que s’imprimeix fent constar amb el peu d’impremta «Por
Pedro de Huete», serà el 1568 en l’obra de Vicente Blas García, Elogia in multorum
adolescentum eximia spe, virtute et doctrina comendationem.506 Del mateix any són les
obres Commentaria edita per Thomam Cerda de Tallada, iuris valentino interprete. Ex
praeclara urbe Setabis oriundum, in hac insigni civitate Valentiae,507 i la coneguda obra
d’Antonio de Nebrija titulada Grammaticae introductiones.508 Aquell 1568, s’editaran
novament treballs de Joan Llorenç Palmireno, com Epitome prosodiae Laurentii
504
O també d’idees subversives. De nou utilitzem la narració de Pere Joan Porcar en aquest episodi
del seu dietari: «Dimarts a 27 de janer 1604 a la vesprada pasecharen dos maixqueres a cavall ab
dos capuços de dol y gualdrapes de dol y tots penjant llanternes apagades, y ab dos alacayos ab
capusos de dol, y en el a una mà una llanterna apagada y en l’altra una acha encesa y en lo rètul de
les espalles de la hu dia una letra: “desdichados sereros, llorat con lágrimas tiernas que con la luz de
Filipo s·an muerto tantas lanternas” y altres bitllets que anaven donant per tota València y pasaren
per lo palàtio del señor Archebisbe y arribà a ses mans un billet dells que donaven y en les pròpies
mans de micer Pasqual, doctor del real Consell, donaren les maixqueres un billet y en cara dihuen
que dites maisqueres volien entrar en palàtio, si no micer Pasqual dix que no entrasen», cfr. Pere
Joan Porcar, Coses evengudes en la ciutat i regne de València..., op. cit., p. 66.
505
No he localitzat entre els Legajos de recibos del fundador de l’Arxiu del Corpus Cristi aquest
document publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las
imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 215-216.

«En Valencia, por Pedro de Huete, 1568», cfr. Bosch, núm. 529; Hernández, núm. 205. Vegeu-ne
l’edició posterior del 1576.
506

«Ex officina Petri Patricii à Huete, in platea Herbaria, 1568», cfr. Bosch, núm. 526; Hernández,
núm. 203.
507

508
«Valentiae, Ex officina Ioannis Mey, in platea Herbaria. 1568», cfr. Bosch, núm. 530; Hernández,
núm. 200. Una altra edició, del 1579.
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Palmyreni, cui additum est syllabarum Enchiridyon,509 i El estudioso de la aldea. Compuesto
por Lorenço Palmyreno, con las quatro cosas que es obligado a aprender un buen díscipulo,
que son: devoción, buena criança, limpia doctrina y lo que llaman agibilia. Hay también
paradoxa grammática. Catálogo de historiadores cathólicos, en todas las lenguas. Catálogo
de cosmógraphos. Catálogo de medallas. Catálogo de Poetas. Y una Espanya.510 Del mateix
1568 són: Epitome omnium successionum ex testamento et ab intestato iure communi et
regio, de Juan de Rojas;511 Methodus oratoria; item et de sacra ratione concionandi libellus,
d’Andrés Sempere;512 i Obra utilíssima de la verdadera quietud y tranquilidad del alma,
d’Isabel de Esforza.513
El ritme d’impressió és constant, i l’any següent, 1569, s’edità Enarrationes vere
aureae in P. Terentii Andriam, et eunuchum, ex optimis quibusque scriptoribus magno
iudicio, diligentiaque collecte in gratiam studiose iuventutis, de Pedro de Figueroa;514 en
caràcters grecs, l’obra KAQHMEPINHS OMILIASBIBLION. De formulis colloquiorum
quotidianorum libellus, quo fere omnium quae in manibus puerorum quotidie versantur
nomenclature conprehenduntur. Asitrai jrntides sojwtdrai.515 I també: Vocabulario
del humanista,516 de Joan Llorenç Palmireno; traduccions i obres de referència per a
509
«Valentiae, Ex typographica Ioannis Mey, 1568. Apud Gabrielem Ribas, iuxta Academiam
Valentiam», cfr. Bosch, núm. 532; Hernández, núm. 199. Edició anterior, el 1566.
510
«Impresso en Valencia, en casa de Ioan Mey, a la plaça de la Hierva, 1568. Véndese en casa
del autor, a la Xerea, o placeta de Perpynyà», cfr. Bosch, núm. 531; Hernández, núm. 201. Edició
posterior, l’any 1571. Continuen les disposicions favorables del Consell, cfr. València. Arxiu
Municipal, Manuals de Consells (1567-1568), A-92, f. 234r. Doc. 1 (1568).
511
«Valentiae, Ex typographia Petri à Huete, in platea Herbaria, MDLXVIII», cfr. Bosch, núm. 536;
Hernández, núm. 208.
512
«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey, MDLVXIIII», cfr. Bosch, núm. 537; Hernández, núm.
202.

«Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete a la plaça de la Yerva. Año 1568. Véndese en
casa de Gabriel Ribas, librero, al Estudio General», cfr. Bosch, núm. 538; Hernández, núm. 204.
Inclou en els preliminars un pròleg: «El Typógrapho al letor [sic]», que no reproduïm per l’extensió
que té, p. 9-25.
513

514
«Valentiae, Ex typographia Petri à Huete, in platea Herbaria, MDLXIX. Extant apud Antonium
Larium bibliopolam e regione publici gymnasii», cfr. Bosch, núm. 544; Hernández, núm. 209.
515
«Valentiae, Ex officina Petri à Huete, in platea Herbaria, 1569. Exstant [sic] apud Antonium
Larium bibliopolam e regione publici gymnasii», cfr. Bosch, núm. 545; Hernández, núm. 210.
516
«Valentiae, Ex typographia Petri à Huete, in platea Herbaria, 1569», cfr. Bosch, núm. 549;
Hernández, núm. 214 i 215. Vegeu-ne les edicions del 1563, 1565, 1566 i 1573. Numerant el catàleg
de les seues pròpies obres, Joan Llorenç Palmireno anota que ha escrit un «Vocabulario del humanista
de aves, peces, yervas, quadrúpedos, metales y piedras preciosas, impresso año 1573. Después se imprimió
en Barcelona, y pensando que el impressor haría lo que devía, añadíle Stromata y Selecta animalia.
Pero en aquella impressión, que fue 1575, no hay ringlón que no esté lleno de erratas», cfr. Madrid.
Biblioteca Nacional, R-16002, p. 24-25.
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humanistes, com les dues obres de gramàtica de Miguel Saura: Etymologia partium
Orationis tabulae tyronibus grammaticae artis utilissimae517 i Syntaxis seu de constructione
libellus;518 Compositionis totius artis dialecticae ad usum traductae519 i Elementa
Arithmeticae ac Geometriae, ad disciplinas omnes, Aristoteleam praesertim Dialecticam, ac
philosophiam apprime necessaria, ex Euclide decerpta, de Pere Joan Monzó;520 De causis
medicamentorum purgantium libri duo, de Pedro Tamarit,521 i Paraphrasis et scholia in
duos libros Priorum Analyticorum Aristotelis, vel de Ratiocinatione, e Graeco sermone in
latinum ab eo nunc denuo conversos, de Juan Bautista Monllor.522 No s’abandonaren,
però, les obres religioses: Prima Synodus Oriolana, sub sanctissimo domino nostro Pio V,
Pontifice Maximo, regnante invictissimo rege nostro catholico, Philippo II.523
Tot això, mentre brollaven unes altres produccions tipogràfiques disposades
per a la diversió i l’entreteniment: Cancionero llamado recreo de amadores, en el qual se
contienen canciones, villancicos, sonetos y excelentes octavas y otras obras y agora nuevamente
compuesto, de Pedro Hurtado,524 i El buenaviso y portacuentos de ioan Timoneda: en el qual
se contienen innumerables y graciosos dichos y apazibles acontescimientos para recreación de
la vida humana, dirigidos al sabio y discreto lector.525
Ja l’any 1570, s’editaren en les premses del taller Mey: Psalterium a seraphico sancto
Bonaventura compilatum in honorem Virginis Marie;526 Grammaticae linguae institutiones,
517
«Valentiae, Ex officina Petri à Huete, in platea Herbaria, 1569», cfr. Bosch, núm. 550; Hernández,
núm. 216.

«Valentiae, Ex typographia Petri à Huete, in platea Herbaria, MDLXIX», cfr. Bosch, núm. 551;
Hernández, núm. 217.
518

519

«Valentiae, Ex typographia Ioannis Mey. 1566», cfr. Bosch, núm. 548; Hernández, núm. 213.

«Valentiae, Ex typographia Petri à Huete, in platea Herbaria, 1569», cfr. Bosch, núm. 548;
Hernández, núm. 213. N’hi ha les edicions anteriors del 1559 i 1566.
520

«Valentiae. Ex Typographia Petri a Huete, in platea Herbaria, 1569. Extant apud Franciscum
Castilium bibliopolam», cfr. Bosch, núm. 1.374; Hernández, núm. 219.
521

522
«Valentiae, Ex officina Petri à Huete, in platea Herbaria, 1569», cfr. Bosch, núm. 547; Hernández,
núm. 212.
523
«Valentiae, In aedibus Petri a Huete, in platea Herbaria, 1569», cfr. Bosch, núm. 552; Hernández,
núm. 218.
524

¿Valencia, Pedro de Huete, 1568?, cfr. Hernández, núm. 211.

«Impresso en Valencia en casa de Ioan Mey, MDLXVIIII. Véndense en casa de Ioan Timoneda»,
cfr. Bosch, núm. 555; Hernández, núm. 157. Vegeu-ne les edicions del 1564 i del 1570.
525

526
«Impressum Valentie, in edibus Petri a Huete, in platea Herbaria. Anno MDLXX», cfr. Bosch,
núm. 558; Hernández, núm. 221.
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de Francisco Vayo;527 un cançoner que porta per títol El cabañero;528 Prima grammaticae
latinae institutio, sisena edició de l’obra d’Andrés Sempere;529 Praecipua et maxime
necessariae Materiae e Summa Theologiae dominum Thomae de Aquino, in latinarum
rationem redacte, de Francesc de Borja, duc de Gandia;530 Summa Sacramentorum
ecclesiae, de Tomás Chavés,531 i El sobremesa y alivio de la muerte. Buenaviso y portacuentos.
Y memoria hispánica y valentina532 i Registro de representantes, a do van registrados por
ioan Timoneda muchos y graciosos passos de Lope de Rueda, y otros autores, assí de lacayos
como de simples y otras diversas figuras, totes dues de Joan Timoneda.533
L’any 1571 s’edità una obra de l’arquebisbe de València, Francisco de Navarra,
titulada Cartilla y breve instructión de la doctrina christiana;534 una regla, Enchiridion.
Constitutionum fratrum Ordinis sancti Augustini de Observantia, Coronae Aragonum ad
mores dumtaxat spectantium: una cum regula beati patris Augustini in principio apposita;535
un petit tractat moral amb el títol Primera parte del libro intitulado claridad de simples,
de Francisco Cristóbal Moreno, de l’Orde dels Frares Menors;536 Antonii Nebrissensis
Syntaxis, quibusdam locis paraphrasi et exemplis Ciceronis illustrata quondam a Laurentio
Palmyreno nunc ab Agesilao filio et aucta et emendata,537 i Brevis ac compendiaria syntaxis
partium orationis institutio ex variis scriptoribus collecta, de Joan Torrella.538
«Valentiae, apud Petrum de Huete, 1569», cfr. Bosch, núm. 557; Hernández, núm. 220. Hi ha una
llicència reial concedida per Felip II el 20 de novembre de 1567 a favor de l’autor per a imprimir el
llibre durant deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta
de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 54, p. 130.
527

528

«En Valencia por Pedro de Huete, 1570», cfr. Bosch, núm. 559; Hernández, núm. 225.

529

Valencia, ¿Pedro de Huete? 1570, cfr. Hernández, núm. 224.

530

«Valentiae, Apud Ioannem Mey, 1570, et prius 1550 et semper latina lingua», cfr. Bosch, núm. 560.

«Valentiae. In aedibus Petri de Huete. 1570. Veneunt apud Gabrielem Ribas Bibliopolam, iuxta
Gymnasium», cfr. Bosch, núm. 566; Hernández, núm. 222.
531

532
«En Valencia, por Pedro de Huete, 1570», cfr. Bosch, núm. 565; Hernández, núm. 226. Vegeu-ne
les edicions del 1564 i 1569.
533
«Impressos con licencia. Véndese en casa de Ioan Timoneda, mercader de libros a la Merced.
¿Pedro de Huete? Año 1570», cfr. Hernández, núm. 223.
534
«Estampada en València ¿Pedro de Huete? Any MDLXXI. Venen-se a la porta dels Apòstols», cfr.
Bosch, núm. 569; Hernández, núm. 228. Reedició de l’obra impresa el 1561.
535

«Valentiae, Apud Petrum a Huete, 1571», cfr. Bosch, núm. 570; Hernández, núm. 229.

«Impressa en Valencia en casa de Pedro de Huete, a la plaça de la Yerba, a veynte y cinco de setiembre,
año MDLXXI», cfr. Bosch, núm. 572; Hernández, núm. 227. La segona part s’imprimí el 1575.

536

537
«Valentiae. Ex typographia Petri a Huete, in Platea Herbaria. Anno MDLXXI», cfr. Bosch, núm.
1.163; Hernández, núm. 230.
538

«Valentiae, Ex aedibus Petri a Huete, in platea Herbaria, 1571. Cum privilegio ad decennium»,
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Aquell any, de Joan Llorenç Palmireno s’imprimirà de nou El estudioso de la aldea
de Lorenço Palmyreno. Añadidos en esta segunda impressión el borrador y la declaración de
lo que el christiano vee en los sagrados templos539 i Etymologia latina Laurentii Palmyreni.
Añadióse en esta quarta impressión la orden de enseñar que el autor sigue, desde que salió
de Valencia.540
La línia editorial es manté l’any 1572 amb obres de Vicente Justiniano Antist,
de l’Orde de Predicadors, Dialecticarum institutionum,541 i d’Alonso Girón de
Rebolledo, El ochavario sacramental.542 A més, s’imprimí Bernardino Gómez Miedes,
Commentariorum de Sale libri quattuor. Ad Philippum ii hispaniarum atque indiarum
regem catholicum;543 Cristóbal Moreno, Libro de la vida, y obras del seráphico padre sant
Francisco, fundador de la sagrada Orden de los Frayles Menores;544 Juan Oliver, Prosodiae
institutio;545 Joan Llorenç Palmireno, Phrases Ciceronis obscuriores in hispanicam
linguam,546 i Juan de Rojas, De haeraticis, una cum quinquaginta analyticis assertionibus
et privilegiis inquisitorum.547

cfr. Bosch, núm. 575; Hernández, núm. 233. Vegeu-ne les edicions del 1564 i de 1583. Hi ha una
llicència reial concedida per Felip II el 3 d’abril de 1577 que prorroga per deu anys més a favor
de l’autor la facultat concedida el 1571 per a imprimir i vendre el llibre, cfr. Josep M. Madurell
Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 88, p.
138. A aquesta llicència es donarà un nou termini de deu anys el 30 de juliol de 1585, ibíd., núm.
128, p. 147.
«En Valencia impresso en casa de Pedro de Huete, a la plaça de Yerba, Año MDLXXI», cfr. Bosch,
núm. 573; Hernández, núm. 231. L’edició anterior és del 1568.
539

540
«Valentiae, Ex typographia Petri a Huete, MDLXXI», cfr. Bosch, núm. 574; Hernández, núm. 232.
N’hi ha dues edicions; la següent és del 1573.
541

«Valentiae, Excudebat Petrus a Huete, 1572», cfr. Bosch, núm. 576; Hernández, núm. 234.

«En Valencia. Impresso con licencia en casa de Pedro de Güete en la plaça de la Hierva. Año 1572.
Con privilegio Real para seys años», cfr. Bosch, núm. 579; Hernández, núm. 235.
542

543
«Valentiae, Ex typographia Petri a Huete, MDLXXII. Cum regio privilegio in decennium», cfr.
Bosch, núm. 580; Hernández, núm. 236. Vegeu-ne la segona edició, feta l’any 1579.
544

«Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete, 1572», cfr. Bosch, núm. 581; Hernández, núm. 237.

«Valentiae, In Platea Herbaria, 1572», cfr. Bosch, núm. 582; Hernández, núm. 238. Una altra
impressió, el 1577.
545

«Valentiae, Ex typographia Petri a Huete, in platea Herbaria, 1572», cfr. Bosch, núm. 583;
Hernández, núm. 239. La segona edició és del 1574.
546

547
En el colofó: «Valentiae, Cum licentia Regia et ordinaria. Ex typographia Petri a Huete, in platea
Herbaria, 1572», cfr. Bosch, núm. 585; Hernández, núm. 240.
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D

es del 1559, i durant tota la dècada dels seixanta fins a principis dels setanta
del segle xVI, «als honorables Pedro de Huete y Hierònyma Galés e de Huete,
estampadors» els serà pagada –puntualment al febrer i a l’agost, i «durant la vida de
aquells»– la quantitat de cinquanta lliures, moneda real de València, com consta en
totes les dates de l’administració de la Llotja Nova custodiades en l’Arxiu Municipal,
i, com ja s’ha dit, «per ajuda de costa del dit offici de estampadors». El 22 d’agost de
1573 es registrà una nova provisió del Consell per la qual es mantenia la concessió de
cinquanta lliures a l’any, en dos pagaments, al taller familiar dels Mey com a suport
del seu exercici tipogràfic, que a partir d’aquesta data passaran a ser administrades
per la Claveria Comuna com a despesa ordinària de la ciutat de València:548
[...] e com per capítols del quitament fets en lo any MDLxxI dites cinquanta lliures
no·s puguen pagar per lo administrador de la Lonja Nova, per ço, proveheixen que
dites cinquanta lliures sien pagades cascun any als dits Pedro de Huete e Hierònyma
Galés durant la vida de aquells, iuxta thenor de dita provisió, per lo clavari comú de
dita ciutat.

Les premses del taller Mey no s’aturen, i l’any 1573 imprimiren un llibre de caire
tècnic adreçat a un públic especialitzat (oficials, escrivents, advocats o mercaders):
Arte de los contractos, de Bartolomé de Albornoz.549 També aquell any editaren Álvaro
de Luna y Mendoza, Deffiniciones de la sagrada religión y cavallería de sancta María de
Montesa y sanct Iorge, filiación de la ínclita milicia de Calatrava,550 i Libro de nuevo cometa,
y del lugar donde se hazen y como se verá por las parallaxes quan lexos están de tierra; y del
prognóstico déste. Compuesto por el maestro Hierónymo Muñoz, valenciano, cathedrático de
hebreo y mathemáticas en la Universidad de Valencia.551
548
Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1573-74), A-98, f. 176r i v. Doc. 4 (1573).
Publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas
que han existido en Valencia..., op. cit., p. 303. Aquest autor assevera que els jurats, «por razón de
la dificultad legal que existía para que fuesen pagadas por el administrador de la Lonja Nova las
cincuenta libras que como subvención se habían concedido a Pedro de Huete y su mujer en 9 de
junio 1559, acordaron que se abonasen por la Claveria Comuna de esta ciudad», cfr. ibíd., p. 217.
549
«En Valencia. En casa de Pedro de Huete. Año MDLXXIII», cfr. Bosch, núm. 586; Hernández,
núm. 241.
550
«En el año de MDLXXIII. En Valencia. En casa de Pedro de Huete, a la plaça de la Hierva»,
cfr. Bosch, núm. 593; Hernández, núm. 242. «Sin duda se equivocó Rodríguez al señalar a Pedro
Patricio como el impresor de esta edición de las Diffiniciones, quien sí imprimió la segunda edición
de las mismas.» La segona edició, la imprimí Pedro Patricio Mey l’any 1589, amb el peu d’impremta
que segueix: «En Valencia. En casa de Pedro Patricio a la plaça de la Yerva, 1589», cfr. Bosch, p. 889
i 1038-1039.
551
«En Valentia. Impresso con licencia en la officina de Pedro de Huete, en la plaça de la Hierba,
1573», cfr. Bosch, núm. 594; Hernández, núm. 243.
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L’autor que continua sent el més imprés al taller dels Mey, i del qual s’editaran
de nou diferents obres inèdites i reedicions, és Joan Llorenç Palmireno: De arte dicendi
libri quinque;552 El estudioso cortesano de Lorenço Palmyreno. Dirigido al illustre señor
don Guillem de Palafoix, hijo del muy illustre señor don Henrique de Palafoix, governador
de Orihuela,553 i El latino de repente;554 Segunda parte del latino de repente, donde están
las pláticas, exercicios, y comento sobre las Elegancias de Paulo Manucio. Hay también
Palmyreni index, que es breve comentario sobre las Epístolas de Cicerón ad familiares,555 i
Descuidos de los latinos de nuestros tiempos enmendados con toda modestia... interpretando
los Comentarios de César.556 En aquesta última obra, el prolífic Palmireno adverteix a
l’estudiós humanista: «[...] si quieres bien declarar a César, no has de ser avariento
en comprar libros, perezoso en leerlos, ni descuydado en repartir las materias».557
També s’hi va imprimir, de Palmireno: España abreviada;558 la tercera edició
de Sylva de vocablos y phrases de moneda, medidas, comprar y vender para los niños de
Grammática;559 la cinquena edició de l’Etymología latina,560 i una nova emissió de
l’Ortographía, on anotà l’autor: «Verse impresso cinco vezes, es la clara experiencia
del provecho de este tratadillo.»561
L’any 1574 comença amb les edicions d’obres espirituals populars com la
552
«Valentiae, in aedibus Petri a Huete, 1573», cfr. Bosch, núm. 595; Hernández, núm. 244. Vegeu els
treballs impresos el 1564, 1565 i 1567.

En el colofó: «Valentiae. Ex typographia Petri a Huete, in platea Herbaria, 1573», cfr. Bosch, núm.
596; Hernández, núm. 251. «Palau, XII, n. 210.541: Ésta es la segunda parte que sigue a la obra
también de Palmireno El niño de la aldea», cfr. Hernández, p. 628.
553

554
«Valentiae. Excudebat Petrus a Huete, 1573», cfr. Bosch, núm. 597; Hernández, núm. 247. Vegeune l’edició del 1582.
555
«Impressa en Valencia, a la plaça de la Yerva, en casa de Pedro de Huete, 1573», cfr. Bosch, núm.
598; Hernández, núm. 249.

«Valencia, Pedro de Huete, 1573», cfr. Bosch, núm. 599; Hernández, núm. 245. Vegeu-ne l’edició
del 1578.
556

557

Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-16002, p. 276.

558

«Valencia, Pedro de Huete, 1573», cfr. Bosch, núm. 600.

«Valentiae. Ex Typographia Petri a Huete, in platea Herbaria. Anno 1573», cfr. Bosch, núm. 603;
Hernández, núm. 250. Vegeu-ne les edicions del 1563, 1565 i 1566.
559

560
«Valentiae. Ex Typographia Petri a Huete, MDLXXIII», cfr. Bosch, núm. 601; Hernández, núm.
246. Vegeu-ne l’edició del 1571.
561
«Valentiae. Ex officina Petri a Huete, in platea Herbaria. Anno 1573», cfr. Bosch, núm. 602;
Hernández, núm. 248. Les paraules s’extrauen de l’exemplar de la Biblioteca Nacional de Madrid,
R-12431.
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Doctrina christiana que se canta. Oydnos vós por amor de Dios. Añadida agora de nuevo y
mejorada de un villancico espiritual;562 o més moralistes, com és el llibre de Francisco
Rodrigo de Solís, Arte dada del mismo Dios para le servir perfectamente;563 junt a obres de
referència per a lectors que exercien un ofici legal o un càrrec específic, com l’edició
de la Visita de la cárcel y de los presos, en la qual se tratan largamente sus cosas y casos de
prisión, assí en causas civiles como criminales; según el derecho Divino, Natural, Canónico,
Civil, y las leyes de Partida y Fueros de los reynos de Aragón y de Valencia, composta per
Tomás Cerdán de Tallada.564
Per una provisió del Consell de 17 de febrer de 1574, a Joan Llorenç Palmireno
li seran donades «quinze liures reals de València, ço és, VII lliures, x sous per huna
comèdia que aquell recità en lo dit Studi estos dies propassats, y VII lliures, x sous
per ajuda de costa de la impressió de un libre e obra que ha fet intitular Campi
eloquentiae».565 D’aquesta autor, a més de l’obra Campi eloquentiae, in quibus Laurentii
Palmyreni ratio declamandi, orationes, praefationes, epistolae, declamationes, et epigrammata
continentur. Ad illustrissimam Academiam Valentinam,566 també s’imprimirà aquell
any Phrases Ciceronis, Hypotyposes, clarissimo virorum, Oratio Palmyreni post reditum,
eiusdem fabella Aenaria.567
Ja el 1575, s’imprimiran tres obres de devoció: una de Vicente Justiniano Antist,
de l’Orde de Predicadors, La vida y historia del apostólico predicador sant Vicente Ferrer;568
l’altra, del frare Gabriel de Toro, de l’Orde dels Frares Menors, Tesoro de misericordia
562
En el colofó: «Esta doctrina fue ordenada por los padres de la Compañía de Jesús y impressa en
Valencia en casa de Pedro de Huete. Año MDLXXIIII»; Hernández, núm. 252.
563
«Impressa en Valencia, en casa de Pedro de Huete. Año de MDLXXIIII. Con privilegio de su
magestad para los Reynos de Castilla y Aragón, por diez años», cfr. Bosch, núm. 615; Hernández,
núm. 256. Hi ha una llicència reial concedida per Felip II el 24 de desembre de 1574 a favor de l’autor
per a imprimir i vendre el llibre durant deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales
para la impresión y venta de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 81, p. 136. Aquesta concessió es
prorrogà el 20 de setembre de 1585 per deu anys més a favor del frare Miguel Salón, cfr. ibíd., núm.
130, p. 147. L’obra es reimprimí el 1579 i el 1585.
564
«En Valencia, en casa de Pedro de Huete. Año MDLXXIIII», cfr. Bosch, núm. 610; Hernández,
núm. 253.
565

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1573-1574), A-98, f. 368v-369r. Doc. 2 (1574).

566

«Valentiae. Ex Typographia Petri a Huete, MDLXXIIII», cfr. Bosch, núm. 613; Hernández, núm. 255.

«Valentiae. Ex officina Petri a Huete, 1574», cfr. Bosch, núm. 614; Hernández, núm. 254. La
primera edició és de l’any 1572.
567

568
«Impressa en Valencia, en casa de Pedro de Huete. Año de 1575», cfr. Bosch, núm. 617; Hernández,
núm. 257.
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Portada d’una de les nombroses edicions de l’Ortographia Laurentii
Palmyreni hac tertia editione locupletata. Valentiae. Ex officina Petri
a Huete, in platea Herbaria. Anno 1573. (Ajuntament de València,
Biblioteca Serrano Morales, A-3/196-2.)
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divina y humana... sobre el cuydado que tuvieron los antiguos hebreos, gentiles y christianos
de los necessitados. Con unas obsequias de nuestra señora, subtiles y devotas,569 i, finalment,
de Francisco Cristóbal Moreno, també de l’Orde dels Frares Menors, Segunda parte de
la claridad, intitulada lumbre del christiano.570 Al final dels preliminars hi ha el «Prólogo
del autor al Christiano Lector», on percebem la religiositat que impregna el llibre del
segle xVI:
Protesto en todo lo que escrivo, que puedo errar como hombre, pero no apartarme
del sagrado gremio y obediencia de la cathólica iglesia romana: a cuya censura y de
sus santos ministros a mí y a la obra sugeto.571

Tancant els preliminars, darrere la fe d’errates, hi trobem aquesta lloança:
En recomendación de la obra del autor,
soneto de Pedro Patricio, en que se tocan
todas las preguntas:
Bien le llaman Christóval y Moreno
Al humilde Menor, y tan crecido,
Que nuestra escuridad ha esclarecido
Con claro rayo de doctrina lleno.
Treze respuestas salen de aquel seno
Qu’el cielo por su oráculo ha escogido:
Allá es la escuela do las ha aprendido,
Para hacer celestial lo qu’es terreno.
Aquí sabras Lector lo qu’es tu alma,
Como siendo immortal la mata el vicio,
Y la gracia le da por virtud vida.
Quan mal te paga el mundo tu servicio,
Quan bien es al bibir trocar medida,
Pues da al fin el juez tal pena, o palma.
Verás los Antichristos por el suelo,
Que derrueca la gran Reyna del cielo.
LAUS DEO.572

569
«En Valencia, Impressso en casa de Pedro de Huete, 1575. Véndese en casa de Baltasar Simón al
Estudio General», cfr. Bosch, núm. 621; Hernández, núm. 258.
570
«En Valencia, Impressa en casa de Pedro de Huete, 1575. Véndese en casa de Baltasar Simón
librero, cerca del Estudio General», cfr. Bosch, núm. 623; Hernández, núm. 259. La primera part fou
impresa el 1571. N’hi ha una reimpressió feta per Juan Navarro el 1576, cfr. Bosch, p. 912.
571

Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-32047.

Es col·loca al final dels preliminars, tot just quan el text comença. A tots els Mey se’ls han atribuït
preliminars: Joan Mey, Jerònima Galés, Felip Mey, i ara Pere Patrici Mey.
572
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De l’any 1575 són, a més del Synodus Dertosana, sub sanctissimo domino nostro
Gregorio XIII Pontifice Maximo, Regnante invictissimo rege nostro catholico Philippo II,573
les impressions de les obres de Joan Llorenç Palmireno, Tratado primero del camino
de la yglesia574 i Vocabulario del Humanista;575 junt amb les d’Onofre Pou, Thesaurus
puerilis;576 de Pedro Roiz, Libro de reloges solares;577 d’Andrés Sempere, Grammatica
Latinae institutionem,578 i de Joan Timoneda, Timón de Tratantes. Compuesto por ioan
Timoneda, muy necessario y provechoso de saber a todo tratante que huviere de dar y
recebir dineros, y pagar soldadas y alquileres de casas, con otras cosas bien importantes para
mercaderes.579

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Comte i raó (1552-1553), V-1-179, f. 19r.

573

«Valentiae, ex officina Petri a Huete, 1575», cfr. Bosch, núm. 629; Hernández, núm. 263.

Manca de portada; el títol, extret de p. 1. ¿València, Pedro de Huete?, 1575, cfr. Bosch, núm. 624;
Hernández, núm. 260.
574

575
¿València, Pedro de Huete?, 1575, cfr. Bosch, núm. 625. N’hi ha una edició del mateix any feta
a Barcelona i patrocinada per Baltasar Simon. Aquest llibreter valencià fa constar en el colofó
de l’exemplar: Vocabulario del humanista editat en Barcelona en 1575. «Fue impresso el presente
Vocabulario en Barcelona, de casa de Pedro Malo impressor de libros, a costa de Baltasar Simón
mercader de libros en la ciudad de Valencia, y véndense en su casa junto al estudio general de la
dicha ciudad de Valencia». És a dir, que no sols treballava amb el taller Mey per a vendre llibres
a València, sinó que també editava amb uns altres impressors forans, però també per a continuar
venent el llibre en aquesta ciutat, Vocabulario del humanista de Lorenço Palmireno. Añadiéronse en esta
segunda impressión. Pons casaris. Selecta animalia. Stromata, et caetera. En Barcelona. Impresso en casa
de Pedro de Malo. Año de MDLXXV, cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-12431.
576
«Valentiae. Ex officina Petri a Huete, 1575», cfr. Bosch, núm. 626; Hernández, núm. 261. N’hi ha
una altra edició a València, el 1615, per Pere Patrici Mey, a càrrec de Roque Sonzio, cfr. Bosch, p. 914.
577
«Con licencia. Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete. Año de 1575. Véndese en casa de
Francisco Castillo, librero a la Corregeria vieja», cfr. Bosch, núm. 627; Hernández, núm. 262.
578
«Valentiae, Apud Petrum Huete, 1575», cfr. Bosch, núm. 628; Hernández, núm. 224. Vegeu-ne les
edicions del 1559, 1570, 1579 i 1586.
579
«Impresso en Valencia, en casa de Pedro de Huete, 1575. Véndese en casa de Miquel Borràs,
librero a la calle de Cavalleros», cfr. Bosch, núm. 632; Hernández, núm. 264. N’hi ha una altra edició
el 1577.
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L

’any 1576, mentre les concessions per ajuda de costa al taller Mey es mantenen,
Pedro de Huete, per por de morir, fa testament.580 És l’únic testimoni de les
darreres voluntats que roman del segon marit de Jerònima Galés, on consta que elegí
com a marmessor i executor del testament Francesc Vaziero, notari, i col·loca la seua
dona com a administradora del seus béns:
[...] ab tal [condició] emperò haja de fer e fassa los actes de la dita marmessoria ab
expressa voluntat, vot y parer de la magnífica Hierònyma Galés y de Huete, muller
mia molt amada, donant-los ple e bastant poder puixen tants de mos béns pendre e
aquells vendre e alienar, e los preus rebre e de aquells àpoques fer y fermar quants
mester seran, per fer y complir les coses pies per mi en e ab lo present meu testament
dispostes e ordenades.

Jerònima Galés, tal com ja havia passat amb el seu primer marit, serà l’hereva
dels béns familiars –com ella voldrà menester–581 i l’encarregada de fer complir les
clàusules testamentàries de soterrament i els tradicionals llegats caritatius. Pedro
de Huete també vol ser sepultat a la capella de l’Hospital General –igual que va
disposar Joan Mey, després Jerònima Galés i, molt més tard, el 1598, Felip Mey.
La relació d’aquesta nissaga de tipògrafs amb l’obra caritativa i la institució de
l’Hospital General és constant, i es concreta professionalment amb els encàrrecs i
treballs executats, que seran des dels inicis de la família mantinguts any rere any; i
personalment, amb la memòria funerària. L’única referència a una persona diferent
del marmessor, Francés Vaziero, o l’hereva, Jerònima Galés, és a Úrsola Gil (abans
Balaguer), qui, com ja hem vist, fou contractada a l’edat de dotze anys per al servei
domèstic de la família Mey.582 Cap referència a fills o a uns altres parents.583 No sabem
pràcticament res de Pedro de Huete fins que no arriba a treballar amb els Mey, i ni
tan sols en el seu testament n’hi ha detalls particulars. No continua amb la publicació
del testament i, per tant, tampoc podem conéixer la data exacta de la seua mort.
L’any 1576, els Mey editaren Vicente Blas García, Commendationem multorum,
580

Cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1576), 2.254, s. f. Doc. 5 (1576).

La muller continuarà controlant l’herència familiar, però no pot ser nomenada també marmessora,
perquè «fembra no pot haver ni usar d’offici de marmessor ne pot ser eleta en marmessor en
testament. E si serà feyta marmessor en testament, valla aytant com si no era feyta marmessor», Fur
VI-4-21, cfr. Furs de València..., op. cit., vol. 5, p. 160.
581

582
«Ítem do e leix a Úrsola [en blanc] e de Gil, muller de [en blanc] Gil, llaurador de la vila de
Burriana, deu lliures reals de Valèntia per los servicis que de aquella estant en ma casa è rebut», cfr.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1576), 2.254, s. f. Doc. 5 (1576).
583
Malgrat que, recordem-ho, en la Tacha Real del 1552 apareix censat Pedro de Huete, «stampador,
ab sis fills», cfr. València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1552), K3-6, s. f. Doc. 1 (1552).
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eximia spe summae virtutis adolescentum;584 una altra vegada Bernardino Gómez
Miedes, Epistola... ad Sanctissimum Dominum Nostrum Gregorium XIII Pontificem
Maximum. Describens prodigiosum eventum cuiusdam Arculae sacra deferentis: quae ab
ipso, tempestati cogente, in profundum abiecta, longo post temporis atque loci intervallo, in
eas tandem oras, in quibus saluus idem ipse consederat, integra et illaesa emergens, in manus
perducta est;585 reeditaren una obra de Joan Llorenç Palmireno, Rhetoricae Laurentii
Palmyreni liber secundus, in quo Elocutionis praecepta variis exemplis illustrantur. Quid
hac quarta editione additum, aut emendatum sit, prudens lector, si conferat cum aliis, facile
consequetur,586 i, per últim, Miguel Saura, Libellus de Figuris Rhetoricis.587
L’any següent, 1577, l’obra emblemàtica fou l’edició del Missale romanum, ex
decreto sacrosancti Concilii Tridentini restitutum. Pii V Pontificis Maximi iussu editum.588
L’edició d’aquest missal, que dugué a terme el taller Mey, fou causa del plet i litigi
sobre els impòsits dels diputats del General per comerciar amb el regne de Castella,
el 1580, com més avant analitzarem.589
També s’imprimiren unes altres obres, d’un format més modest, com les
Enarrationes locupletissimae et homiliae in Evangelia, quae dominicis adventus leguntur,
iuxta omnem Sacrae Scripturae sensum literalem et mysticum, de Pere Joan Monzó;590
Grammatica, de Juan Oliver,591 i Dialogistica linguae latinae exercitatio, de Joan Lluís
Vives.592
I, com en els anys anteriors, s’imprimí l’obra de Palmireno Rhetoricae Laurentii
584
«Valentiae. Ex Typographia Petri a Huete. 1576», cfr. Bosch, núm. 635; Hernández, núm. 265.
L’edició anterior és de l’any 1568.
585

«Valentiae, Ex Typographia Petri a Huete, 1576», cfr. Bosch, núm. 636; Hernández, núm. 266.

«Valentiae, Excudebat Petrus a Huete, in platea Herbaria, 1576», cfr. Bosch, núm. 641; Hernández,
núm. 267 i 281. Reimprès l’any 1577 i el 1578.
586

587

«En Valencia, en casa de Juan Mey, 1576», cfr. Bosch, núm. 643. Vegeu-ne l’edició anterior, del 1567.

«Valentiae. Ex officina Petri a Huete. Cum privilegiis Pontificis Maximi et regis Catholici», cfr.
Bosch, núm. 647; Hernández, núm. 268.
588

589
Cfr. València. Arxiu del Regne, Provisions del General del Regne de València, 3047, f. CCLxxIxrCCCIv. Doc. 5 (1580).
590
«Valentiae. Apud Petrum Huete, in platea Herbaria. 1577», cfr. Bosch, núm. 648; Hernández,
núm. 269.
591
«Valencia por Pedro de Huete, año 1577», cfr. Bosch, núm. 650; Hernández, núm. 270. Una edició
anterior data del 1572.
592

«Valentiae apud Petrum Huete, 1577», cfr. Bosch, núm. 657; Hernández, núm. 271.
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Palmyreni liber secundus,593 i una nova edició del Timón de Tratantes, de Timoneda.594
El 1578 començà amb l’eixida a venda de l’obra de Vicente Blas García, Dialogus de
prosodia;595 de Diego Mas, De ente et propietatibus eius methaphysicam disputationem;596 i
les següents de Joan Llorenç Palmireno, Arte dicendi libri tres;597 Descanso de estudiosos
illustres, donde van adagios traduzidos de romance en latín, empresas, blasones, motes y
cifras;598 Descuydos de los latinos de nuestro tiempo, con toda modestia enmendados por
Lorenço Palmireno, en las digressiones que para descansar sus discípulos hazía, interpretando
los comentarios de César;599 Eloquentia. Juvenalis, ubi Elogia, et Exempla ex temporalis
secundae continentur;600 Oratorio de enfermos, con muchos consuelos y exemplos de sanctos
y oraciones devotas, para alivio de las enfermedades largas, pesadas y dolorosas;601 Prosodia
latina;602 Rhetoricae Laurentii Palmyreni liber tertius et ultimus, in quo de inventione, copia
rerum, dispositione, memoria et actione disputatur,603 i, finalment, Vocabulario de las partes
593
«Valentiae. Excudebat Petrus a Huete, in Platea Herbaria, 1577», cfr. Bosch, núm. 653. És la
reimpressió de l’obra editada el 1576.

«Impresso en Valencia, en casa de Pedro de Huete, 1577. Véndese en casa de Miguel Borrás,
librero a la calle de Cavalleros», cfr. Bosch, núm. 656. L’edició anterior dels Mey és la de l’any 1575,
però fou impresa a València anteriorment per Juan Navarro, cfr. Bosch, p. 788; posteriorment, serà
impresa per Herederos de Juan Navarro, cfr. Bosch, p. 1020.
594

595
«Valentiae, Excudebat Petrus à Huete, 1578», cfr. Bosch, núm. 663; Hernández, núm. 272. Una
altra edició és la de l’any 1581.
596
«Valencia, viuda de Pedro de Huete, 1578», cfr. Bosch, núm. 665; Hernández, núm. 273. Vegeu
l’edició posterior del 1587. Pedro de Huete degué morir entre 1580 i 1581, la qual cosa impossibilita
l’edició de la seua vídua, Jerònima Galés, el 1578, qui sí que edità amb aquesta condició la següent
edició, el 1587, cfr. Bosch, núm. p. 941.
597
«Valentiae, Excudebat Petrus Huete. Imprensis Balthasaris Symon, iuxta Academiam Valentinam,
1578», cfr. Bosch, núm. 668; Hernández, núm. 281. La primera edició fou el 1564, la segona el 1565 i
la tercera el 1566. A partir d’aquest any, 1578, es troben les subvencions per a representar comèdies
en la Universitat de València, concedides a favor del fill de Joan Llorenç Palmireno, Agesilau
Palmireno, a qui li seran «donades e pagades a l’honorable Egissillao Palmireno deu lliures reals
de València, per sos treballs de haver compost una comèdia y per haver fet representar aquella en
lo Studi General de la present ciutat, a IIII del present mes e any», cfr. València. Arxiu Municipal,
Manuals de Consells (1577-1578), A-102, f. 388r. Doc. 1 (1578).
598

«En Valencia por Pedro de Huete, 1578», cfr. Hernández, núm. 274.

«En Valencia, cuarta edición, por Pedro de Huete, 1578», cfr. Hernández, núm. 275. Vegeu-ne
l’edició del 1573.
599

600

«Valentiae, Petri Huete, 1578», cfr. Bosch, núm. 669; Hernández, núm. 276.

601

«En Valencia, En casa de Pedro de Huete, 1578», cfr. Bosch, núm. 672. Una edició posterior, el 1580.

«Valencia, Pedro de Huete, 1578», cfr. Bosch, núm. 673; Hernández, núm. 277. Una altra edició a
València és feta el 1591 per Gabriel Ribas, cfr. Bosch, núm. p. 945, p. 1057.
602

603
«Valentiae. Ex officina Petri Huete. 1578», cfr. Bosch, núm. 674; Hernández, núm. 281. Segons
Hernández, cfr. p. 702-703, aquesta edició conté tirades d’unes altres edicions anteriors, amb
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más principales del mundo, con las de España más entendidas con las otras regiones.604 El
consum d’aquests llibres, que era molt elevat, obligava a reposar-los constantment,
cosa que explica que se n’hagen conservat tants exemplars en les biblioteques
antigues. I fins i tot Palmireno es queixà de treballar molt:
Quando veo que de mi condición soy solitario, y aunque me pese he de salir tantas
vezes en público, siento muy gran pesar. En junio (sin pensarlo) me hizieron hazer
la Comedia de la Seo. En agosto, la Oración fúnebre del obispo de Segorve. A dos de
octubre, las Oraciones en el Teatro de los Frigolas. Oy ya compongo para sant Lucas.
Buelvo los ojos a los médicos, y veo que ni fiestas ni noches descansan.605

Per concloure el 1578, s’imprimiren les següents obres fetes per al patriarca
Ribera: Processionarium iuxta ritum et usum metropolitanae Ecclesiae Valentinae606 i
Synodus diocesana Valentiae celebrata preside illustrissimo ac reverendissimo domino
domino ioanne Ribera, patriarcha Antiocheno et archiepiscopo Valentino.607
Ja acabant la dècada, el 1579, es prepararen reedicions d’autors com Bernardino
Gómez Miedes, Commentariorum de Sale libri quinque;608 Andrés Sempere, Prima
grammaticae latinae institutio, tribus libris explicata;609 Rodrigo de Solís, Arte dada del
mismo Dios a Abraham, para le servir perfectamente,610 o Elio Antonio de Nebrija, Aelii
portada i numeració pròpies. N’hi ha una edició del 1576.
604

«Valencia, Pedro de Huete, 1578», cfr. Bosch, núm. 675; Hernández, núm. 278.

Al final del llibre, abans del colofó: «Valentiae. Apud viduam Petri Huete, in platea Herbaria.
1582», cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-16002, p. 288. En l’epístola al lector de l’obra El estudioso
cortesano, Joan Llorenç Palmireno es lamentava una altra vegada: «Tenía yo medio traçada esta obra,
y partime para Aragón: acabose allà, y embiéla: después por ciertas occupaciones medio impressa,
ha cessado, hasta que pasados los dos años de mi ausencia, la he puesto en la orden que me pareció
más breve y menos fatigosa», cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-12431.
605

606
«Valentiae. Ex officina Petri Huete, in platea Herbaria, 1578», cfr. Bosch, núm. 676; Hernández,
núm. 279.
607
«Valentiae, ex typographia Petri Huete, in platea Herbaria, 1578. Prostat apud G. Hernández in
vico vulgo de la Corregeria», cfr. Bosch, núm. 677; Hernández, núm. 280.
608
«Valentiae, Ex officina Petri Huete, 1579. Cum privilegio in decennium», cfr. Bosch, núm. 679;
Hernández, núm. 282. Vegeu-ne la primera edició, del 1572.
609
«Valentiae. Apud Petrum Huete, in platea Herbaria, 1579. Expensis Baltasaris Simonis bibliopolae
apud quem et extant exemplares», cfr. Bosch, núm. 681; Hernández, núm. 224. Vegeu-ne les edicions
del 1546, 1559, 1570, 1575 i 1586.
610
«En Valencia, por Pedro de Huete, a la plaça de la Yerva, 1579», cfr. Bosch, núm. 682; Hernández,
núm. 284. Altres edicions són les del 1574 i 1585. És una edició que degué tenir èxit, perquè se’n fa
una el 1574 i després n’ixen dues més en un format més gran i amb una impressió més acurada.
Crida l’atenció la nota annexada que fa referència a un estudiós bibliòfil, com es pot veure pels
autors que cita, cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, U-3270.
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Antonii Nebrissensis Grammaticae introductiones. Nunc castigatissime tandem excussae.611
Aquesta darrera obra conté un pròleg de l’impressor al lector, no signat i, per tant,
atribuïble bé a Pedro de Huete (aleshores seria escrit el darrer any de la seua vida),
bé a algun dels fills de Jerònima Galés i Joan Mey, Pere Patrici o Felip (el primer
començava per aquestes dates a treballar en el taller familiar i el segon des de l’any
anterior ja estava establert a Tarragona):612
Typographus Valentinae iuventuti salutem plurimam dicit.
Conatus persaepe sum, ingeniosi adolescentes, ut Grammatica haec Antonii
Nebrissensis, non solum pulcherrimis typis in vestram gratiam, verum etiam,
quo ad fieri possit castigatissimis excudatur. Quam haectenus etiam, atque etiam
cum excuderemus, nunc denuo propter summam quae ex huiusmodi laboribus
utilitatem vobis futuram non mediocrem speramus: iterum multo faciliorem, atque
lucubratiorem damus. Ideque iam ingenue, vereque polliceri audeo, amplissimae
huius praeclarae urbis laudi (si quid potest) hoc amplius accessisserunt quae
ingeniorum acumine et eruditionis germanae dignitate excellit, non modo in
praesens, sed in futurum etiam excultissima esse videatur. Nam quid, quaeso, per
Musas magis ex re esse potest, quam ut in communem utilitatem nactus animi tui
sensa ob oculos omnium exponas, unde et praesens, et posterorum aetas ingens sibi
commodum comparent? Tum quid felicius, quam te id domi habere, quod apud
alias nationes felicissimum indicabas? Apud nos quidem abundare satius est, quam
aliena opera indigere. Quare studiosissimi iuvenes labores nostros, sedulamque
industriam boni consulite, quae vestris omnium commodis et honestissimae laudi
semper, atque sine ulla intermissione student. Valete.613

Mancaven set anys per a la mort de Jerònima Galés, i l’any 1580 eixirien de les
premses del taller dels Mey títols com ara Comiença el tractado del Seráphico doctor
san Buenaventura, en la contemplación de la vida de nuestro señor Jesucristo;614 de Tomás
Cerdán de Tallada, Repartimiento sumario de la iuridictión de su Magestad en el Reyno
de Valencia;615 de Juan Calvi, de l’Orde dels Frares Menors, Meditaciones, soliloquios y
611
«Valentiae, Apud Petrum Huete, in Platea Herbaria, 1579», cfr. Bosch, núm. 680; Hernández,
núm. 283. L’edició anterior és del 1568. N’hi ha una edició anterior de Joan Joffré, del 1516, cfr.
Bosch, p. 950.
612
Impressor i humanista, Felip Mey s’instal·là a Tarragona el 1578 i hi inicià la seua activitat amb
la publicació d’una butlla del papa Gregori xIII que l’arquebisbe Agustí manà traduir al català,
cfr. Marià Aguiló i Fuster, Catálogo de obras en lengua catalana impresas desde 1474 hasta 1860, p. 278; i
Ángel del Arco, La imprenta en Tarragona. Apuntes para su historia y bibliografía, p. 138.
613

Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-29188, darrere la portada.

«Impresso en Valencia en casa de Pedro de Huete. Año de MDLXXX. Hecho imprimir por Gabriel
Ribas, mercader de libros», cfr. Bosch, núm. 684; Hernández, núm. 287. Vegeu-ne l’edició del 1564.
Nova edició el 1588 per la Compañía de Libreros.
614

615

«Valencia, Pedro de Heute, 1580», cfr. Bosch, núm. 685; Hernández, núm. 289.
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manual de sant Agustín;616 d’Antonio Juan Ripollés, Pronóstico universal, del año 1580,
para el meridiano de la insigne ciudad de Valencia, y para todo el quinto clima;617 de Juan
Huarte, Examen de ingenios para las sciencias. Donde se muestra la differencia de habilidades
que ay en los hombres, y el género de letras que a cada uno responde en particular,618 i de Joan
Llorenç Palmireno, Oratorio de enfermos, con muchos consuelos y exemplos de sanctos, y
oraciones devotas, para alivio de las enfermedades largas y dolorosas.619 De Pere Hieroni
Taraçona s’edità la compilació de les institucions dels Furs y Privilegis del Regne de
València,620 que fou la darrera obra editada amb el peu d’impremta a nom de Pedro

de Huete. I, finalment, el tractat de Bartolomé Antist, Almanach o pronóstico de los
efectos que se espera, según las configurationes de los planetas, y estrellas que ha de succeder
en diversas partes del mundo y particularmente en el horizonte desta insigne ciudad de

616

«Valencia, Pedro de Huete, 1580», cfr. Hernández, núm. 288.

617

«Valencia, por Pedro de Huete, año 1580», cfr. Bosch, núm. 689; Hernández, núm. 292.

«En Valencia. En casa de Pedro de Huete. 1580. Véndese en casa de Miguel Borrás, mercader de
libros, delante la Diputación», cfr. Bosch, núm. 686; Hernández, núm. 290. Se n’imprimeix un altre
exemplar amb el peu d’impremta de la portada que indica: «En Valencia. En casa de Pedro de Huete.
1580. Impresso por Martín d’Esparsa, mercader de libros en la calle de Cavallers», cfr. Bosch, p. 955.
Hi ha una llicència reial concedida per Felip II el 1574 a favor de l’autor per a imprimir i vendre el
llibre durant deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta
de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 75, p. 135.
618

619
«Impresso en Valencia, en casa de Pedro de Huete a la plaça de la Hierva, a costa de Balthasar
Simón, mercader de libros. Año 1580», cfr. Bosch, núm. 687; Hernández, núm. 291. L’edició anterior
fou del 1578. Continuen les subvencions al fill de Palmireno, Agesilau, per obres representades en
la Universitat. Aquell any seran «donades e pagades a mestre Egisillau Palmireno, mestre del Studi
General, quinze lliures moneda reals de València, per lo compondre, representar e gastos fets per
aquell en una comèdia que representà estos dies propasats en lo dit Studi General, la qual comèdia
és estada molt bona e molt ben representada, y à tengut molt gasto en aquella», cfr. València. Arxiu
Municipal, Manuals de Consells (1579-1580), A-104, f. 352v. Doc. 2 (1580).
620
«En València. En la estampa de Pedro de Güete. 1580. Ab privilegi Real, per deu anys», cfr.
Bosch, núm. 691; Hernández, núm. 293. Última obra amb el nom de Pedro de Huete, cfr. Serrano
Morales, p. 220. L’autor, Pere Hieroni Taraçona, que «de la qual impressió se té content», signarà
davant notari el 7 de gener de 1580 un deute amb Pedro de Huete, de «155 lliures, 4 sous, 1, a
compliment del paper, mans y altres coses de la impresió de mil llibres intitulats institucions dels
Furs y Privilegis del present Regne», cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols:
Lluís Nicolau Vaziero (1580), IV-1/57, s. f. Doc. 1 (1580). Pagarà al taller d’impressió en dues pagues
de «55 lliures, 4 sous, 1, per a XVII de febrer y 100 lliures, per a XVII de març, primers vinents»;
però, a més, fa una procuració per la qual autoritza Pedro de Huete «per a cobrar de la ciutat 100
lliures, que en Consell General se àn de provehir per a ajuda de costa de la impreció de dit llibre».
Nogensmenys, la provisió del Consell per a la impressió no arribarà fins al 18 de març de 1580, cfr.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1579-1580), A-104, f. 401r-402v. Doc. 3 (1580). Pel
tenor de la provisió, es veu que el llibre està acabat i l’autor el presenta al Consell, el qual, després
de la «visura i examen», decideix pagar-li’n.
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Valencia, en el año 1581.621 En aquest llibre apareix per primer cop Jerònima Galés
com a vídua de Huete, la qual cosa ens dóna com a probable data de la mort de
l’impressor l’any 1579.

L

a mort de Pedro de Huete deu situar-se al voltant de l’any 1580, ja que encara
és l’impressor esmentat en l’edició del Furs d’aquell any, i també està present en
el deute establert entre Pere Hieroni Taraçona i la impremta Mey, el 17 de gener.622
I poc després apareix el seu nom al costat del de Jerònima Galés en el càrrec de la
Claveria Comuna del 21 de març623 i en el pagament corresponent al 18 d’agost.624
Però en el procés dut a terme pels diputats de la Generalitat contra el taller Mey,625
en la compareixença de Jerònima Galés el dia 29 de novembre de 1580, se la
identifica d’aquesta manera: «La honorable Hierònima Uguete, vídua, habitadora
de València.»626
De nou, una controvèrsia acapara l’atenció de les autoritats a propòsit de l’edició
del Missale romanum, iniciada el 28 de juliol de 1580. La causa fou relativa al procés
judicial dut a terme pels arrendadors dels drets del General contra els diputats de la
Generalitat per l’exportació i venda de missals impresos a València, però distribuïts
al regne de Castella, que, tot i tenir privilegi reial, havien de ser taxats amb dret
de mercaderia. Els missals protagonistes del procés foren impresos tres anys abans
al taller tipogràfic dels Mey, i per aquesta raó Jerònima Galés i el seu fill Pere

621
«Impresso en Valencia, en casa de la biuda de Pedro de Huete. Con licencia del excelentíssimo
señor don Manrrique de Lara Duque de Nájera, Conde de Valencia y de Treviño, et caetera. Año
MDLXXX», cfr. Bosch, núm. 683; Hernández, núm. 286.

Cfr.València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1580), IV1/57, s. f. Doc. 1 (1580).
622

Cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581), J-98, f. 99v. Doc.
4 (1580).
623

Cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581), J-98, f. 149r. Doc.
6 (1580).

624

625
Cfr. València. Arxiu del Regne, Generalitat: Llibre de provisions (1581), 3.047, f. 279r-300r. Doc. 5
(1580). El litigi destaca perquè ofereix la data aproximada de la mort de Pedro de Huete i perquè,
a més, apareix per primera vegada relacionat amb el taller Mey, en un document oficial, el nom de
Pere Patrici Mey, exactament: «Lo honorable Patricio de Mey, impressor, habitador de València»,
cfr. ibíd., la citació està en el f. 292v, que també farà de testimoni a favor del taller i evidencia que
hi treballava.
626

Cfr. ibíd., la citació està en el f. 292r.
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Patrici Mey declararen en la causa com a testimonis. Queda palés en el plet que la
persecució dels missals produïts al taller dels Mey és motivada per la contraposició
dels interessos tributaris dels arrendadors del dret del General (que consideraven
que no hi havia justificació per a la comercialització sense el pagament previ de
l’aranzel corresponent en la Taula del General) i la política de foment de l’edició de
literatura religiosa per part de Felip II, que tenia el suport del síndic del General. En
poques paraules, allò que es dirimeix en aquesta causa civil és si el fet de ser llibres
de devoció i tenir privilegi reial d’impressió eximeix del compliment del pagament
d’aranzels mercantils forals.627
L’origen de la causa és la impressió, l’any 1577, de 1.200 exemplars de l’obra amb
les dades bibliogràfiques següents:
MISSALE | ROMANUM, | EX DECRETO SACROSANCTI | Concilij Tridentini
re∫titutum.| PII V. PONT. MAX. IVSSV EDITVM. || [Gravat de dos sants i un
escut enmig] || [Gravat de l’escut d’armes reial amb la data: «Anno=1577»] ||
VALENTIAE | Ex officina Petri à Huete. | Cum privilegijs Pont. Max. & Regis
Catholici.

A Espanya només es conserva un únic exemplar de l’edició, en concret en la
Biblioteca del Col·legi del Corpus Christi, de València.628 La gran difusió del missal,
però, sobretot, l’intensiu ús que se’n féu, pot explicar la pèrdua pràcticament total
627
És a dir, del Dret del General, també denominat «Dret de Mercaderia» o «Dret del Margalló».
L’erari de València es fonamentava en impostos com ara el Dret del General o pagament per
l’entrada i eixida dels béns, mercaderies i moneda que travessava la frontera del regne, és a dir,
el càrrec sobre les importacions i exportacions, cfr. Víctor Ferro, El dret públic català. Les institucions
a Catalunya fins al Decret de Nova Planta, p. 260. El pagament dels drets del General era obligatori
per a tota classe de persones, de qualsevol estat, dignitat o condició, cfr. Memorial de totes les robes,
y mercaderies que dehuen dret de General en la present ciutat, y Regne de València, així de entrada, com
de eixida, com de verdader passatge, conforme Actes de Cort, Capítols del General, usos, pràctiques, y bons
costums del present Regne. Memòria dels drets imposats en les Corts... de València... 1604. En Valencia. En
la imprenta de Antonio Bordázar, 1608. Es pot consultar també l’obra monogràfica de José Martínez
Aloy, La Diputación de la Generalidad del reino de Valencia, junt als més recents treballs de M. Rosa
Muñoz Pomer, «Las Cortes valencianas y el cambio de las estructuras fiscales en el tránsito del siglo
xIV al xV», en Anuario de Estudios Medievales, núm. 22, p. 463-483, i, de la mateixa autora, Orígenes
de la Generalidad Valenciana, sobretot el capítol de la classificació del sistema impositiu, p. 308-315.

Amb la signatura: «S.I.R./1003.» Vegeu Antonio Odriozola, Catálogo de libros litúrgicos, españoles
y portugueses, impresos en los siglos xV y xVii, p. 84, qui classifica el missal com: «Missal Romano
de Trento (o de San Pio V)» i el qualifica dins la «sèrie hispano-portuguesa». La fitxa descriptiva de
l’obra en el catàleg, cfr. Antonio Odriozola, Catálogo de libros litúrgicos..., op. cit., p. 86, és el número
137, on indica que no en coneix un altre exemplar que no siga el de València, que l’antiga signatura és
685 i que el missal no està citat per ningú, és a dir, apunta la inexistència de notícies bibliogràfiques
prèvies. Els editors del catàleg de llibres litúrgics no han afegit cap nota sobre aquest missal de
València ni en les addicions ni en les correccions.
628

191

ESTUDI

Portada de la magnífica edició del Missale romanum, ex decreto sacrosancti
Concilii Tridentini restitutum. Pii V Pontifex Maximus iussu editum. Valentiae. Ex
officina Petri a Huete. Cum privilegiis Pontificis Maximi et Regis Catholici.
(Biblioteca del Col·legi de Corpus Christi, 685.)
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Taula de les festes religioses del Missale romanum, ex decreto sacrosancti Concilii
Tridentini restitutum. Pii V Pontifex Maximus iussu editum. Valentiae. Ex officina
Petri a Huete. Cum privilegiis Pontificis Maximi et Regis Catholici. (Biblioteca
del Col·legi de Corpus Christi, 685.)
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d’exemplars de l’obra en l’actualitat.629 El missal i el memorial de ritus són els llibres
que estableixen la litúrgia de la missa.630
Però la indústria editorial en l’Espanya del segle xVI s’estructura a través dels
mercats i circuits de distribució dibuixats per la legislació pròpia de cada regne. Rar
és el cas de privilegis d’impressió per a tot el territori de la monarquia.631 Els 1.200
missals del taller Mey van ser impresos, com assenyala en el document Pere Patrici
Mey, impressor, a «conte de sa Magestat»,632 però la legislació local n’impedirà la
circulació franca pel territori peninsular.633
El plet es produeix per la consideració del llibre com una mercaderia: o bé es
629
El fet de considerar elevada la tirada de 1.200 exemplars arranca, potser, de la comparació amb
unes altres publicacions. Odriozola, quan tracta el problema dels llibres litúrgics, indica que no
solien tenir tirades extenses fins al segle xVI: «El número variaba, naturalmente, de unas diócesis
a otras y de unos libros a otros, pero es más frecuente que oscile de 200 a 500 ejemplares, que
no alcance la cifra de 1.000», cfr. Antonio Odriozola, Catálogo de libros litúrgicos..., op. cit., p. 39.
L’autor afegeix en la pàgina 40 un llistat a partir del qual intuïm que les tirades més elevades per ell
conegudes són les del Breviarium Compostellanum (Lisboa, 1497) i del Breviarium Gironí (Lió, 1511),
que a penes superen els mil exemplars.

Així ho exposa Gregorio Martínez de Antoñana, cfr. Manual de litúrgia sagrada, p. 20, quan
classifica per funcions els llibres litúrgics. Antonio Odriozola assenyala en la introducció que
«el Concilio de Trento va a emprender una de sus tareas más importantes: la unificación de las
diversas modalidades y rezos litúrgicos que en España, como de otras partes, derivaban hacia
la anarquía dentro de cada diócesis. Fruto de ello será la promulgación, con carácter oficial y
obligatorio para todas las diócesis, de los libros de rito romano aprobados en Trento. Desde 1568
y 1570, respectivamente, el Breviarium y el Missale Romanum sustituyen a los libros diocesanos»,
cfr. Antonio Odiozola, Catálogo de libros litúrgicos..., op. cit., p. 37. Adients són les reflexions sobre el
Nuevo rezado realitzades per Jaime Moll Roqueta en «Valoración de la industria editorial española
del siglo xVI», op. cit., p. 81-82, i en «El impresor y el librero en el Siglo de Oro», op. cit., p. 39-40.

630

631
Vegeu Jaime Moll Roqueta, «Implantación de la legislación castellana del libro en los reinos de la
Corona de Aragón», op. cit., p. 89-94.

Cfr. València. Arxiu del Regne, Generalitat: Llibre de provisions (1581), 3.047, f. CCLXXXXIIv. Doc. 5
(1580).

632

633
El «tráfico comercial», com Jaime Moll apunta en l’article, va estar condicionat per l’entorn
polític, geogràfic i humà del segle xVI espanyol: «En el siglo xVI, aunque los reinos españoles ya
se integran en una misma corona, se mantiene la multiplicidad de grandes centros productores,
heredada del siglo anterior [...]. Tampoco podemos evaluar las consecuencias derivadas de la falta
de un privilegio único para toda España, teniendo en cuenta que son pocos los autores o editores
que solicitan los varios privilegios necesarios para proteger su obra en todos los reinos de la corona
española. ¿Es esta situación de diversidad de privilegios perjudicial a la industria del libro español?
Es difícil pronunciarse, dado el estado actual de nuestros estudios, aunque creemos que, como
hipótesis de trabajo, podríamos aceptar que no la perjudicó, sobre todo si consideramos el tipo de
obras –y la inversión reducida necesaria para editarlas– que se reeditaban en reinos distintos del de
la primera edición», cfr. Jaime Moll Roqueta, «Del libro español del siglo xVI», en El libro antiguo
español. Actas del Segundo Coloquio internacional (Madrid), p. 327.
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decideix gravar l’exportació dels missals com la de qualsevol objecte de comerç, o
bé es decideix considerar el missal dotat de franquícia, pel privilegi regi d’impressió
que es trobava en la portada de cada exemplar.634 A part d’aquesta referència legal,
els diputats en la causa argüeixen, amb la reproducció de la carta reial datada el 18
de desembre de 1577,635 que l’esmentat privilegi és prevalent sobre el pagament del
dret de mercaderia als arrendadors.636
El dilatat plet sobre els missals impresos a València resulta significatiu perquè
remet a unes quantes fonts, com ara al registre diari de les saques de llibres en les
duanes, on eren taxats i gravats els llibres junt amb les altres mercaderies; en aquest
cas particular, es transcriu el registre de la Taula del General de la ciutat d’Alacant.637 Així
mateix, és interessant perquè, entre les diligències i l’embolic jurídic, reconstrueix els
testimonis dels participants en la producció del llibre imprés, tant el dels impressors
dels missals638 (Jerònima Galés i Pere Patrici Mey), com el dels llibreters (Miquel
634
Respon a la part preceptiva prevista en la Pragmàtica dels Reis Catòlics (Toledo, 8 de juliol de
1502), que dictamina que «en principio de cada libro que así se imprimiere se ponga la licencia y
la tassa y el privilegio si le oviere, y el nombre del auctor y del impressor donde se imprimió»,
cfr. En este quaderno están todas las suspensiones de pragmáticas que su Magestad mandó hazer en las
Cortes que por su mandado se celebraron en Valladolid año 1558. Está ansí mismo la pregmática de los
impressores, libreros, y libros, y también la pregmática de los juezes. impressas en Valladolid en casa de
Sebastián Martínez, este año de 1559. Con privilegio. Tassado a quatro mřs el pliego, f. Vr. De forma
concisa, i per circumscriure l’àmbit legal d’aquest llibre, podem citar, a més de la Pragmàtica del
1558 mencionada, la Pragmàtica-Sanció del rei Felip II (Valladolid, 7 de setembre de 1558) i la
Provisió Reial del Rei Felip II (Madrid, 27 de març de 1569). Vegeu José García Oro i M. José Portela
Silva, La monarquía y los libros en el Siglo de Oro, op. cit., p. 34-35 i 79-80; junt amb Fermín de los Reyes
Gómez, El libro en España y América: Legislación y censura..., op. cit., p. 193-207 i 219-222.
635
En el missal no està imprés, com és forma preceptiva per la Pragmàtica del 1558, el privilegi regi,
circumstància que ja està anotada en el catàleg d’Antonio Odriozola, Catálogo de libros litúrgicos..., op.
cit., p. 86: «En la portada dice “Cum Privilegis Pont. Max. Et Regis Catholici” y en los preliminares
veo “Bulas de Pio V (17 Diciembre 1570)” y “Gregorio XIII (30 Diciembre 1573)” pero ni rastro de
Privilegio Regio.»
636
El document reial es trobava «en poder del escrivà de la present causa» i aquesta era una «lletra
real fermada de la mà de la Magestad del rey, nostre Senyor e dels regents del Suppremo Consell
de sa Magestad, dirigida als molt il·lustres senyors Deputats del present regne», cfr. València. Arxiu
del Regne, Generalitat: Llibre de provisions (1581), 3.047, f. CCLXXXXV. Doc. 5 (1580).

Cfr. València. Arxiu del Regne, Generalitat: Llibre de provisions (1581), 3.047, f. CCLXXXXVIIIIr.
Doc. 5 (1580). En els seus registres diaris es manifesta com es traslladaven i circulaven els llibres
pels diferents regnes, és a dir, per les diferents jurisdiccions. En aquesta relació s’observen tant els
llibres que el propietari trasllada «a propi ús d’aquells», seguint els termes jurídics especificats pel
fur, com els que són traslladats amb finalitats comercials.

637

638
No s’hi inclou el testimoni de Pedro de Huete, que va morir cap al 1580, per la qual cosa, a
partir d’aquell any, les obres impreses al taller de la família Mey apareixen amb el peu d’impremta
següent: «Vídua de Pedro de Huete.»
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Borràs, Gabriel Ribes i Francés Miquel).639
La impressora Jerònima Galés640 i el seu fill Pere Patrici, en el testimoni del dia 29
de novembre de 1580, asseveren que els missals es van imprimir obeint un mandat
reial, i van apuntar que fins on arribaven els seus coneixements, els llibres ja s’havien
venut públicament a Madrid i en altres parts del regne de Castella, raó per la qual
havien pagat prèviament els drets corresponents en «les Taules del General»:641
La honorable Hierònima Uguete, vídua, habitadora de València, testimoni que jurà
dir veritat et caetera.
I. Et primo, super primo.
E dix que és ver que en lo dit any MDLXXVII lo dit Pedro Huguet, quondam,
impressor e marit de ella, testimoni, imprimí en sa casa los dits mil y docents
missals y que·s imprimiren per obs de la Magestat del Rey, nostre Señor, y aprés de
ésser impremits, lo dit Pedro Huguet tragué y portà aquells a Castella a conte de sa
Magestat. E que en respecte del que·s diu en dit capítol que foren despachats en la
taula del General de la mercaderia, ella, dita testimoni, de certa sciència no·u sab bé.
És veritat que entengué del dit quondam marit seu que·s tractà de fer despaig de dits
missals en los drets de la present ciutat. E dix-ho saber ella, dita testimoni, axí per
haver-ho vist com per haver-ho entés, com té dit.
II. item.
E dix que lo que sab ella, dita testimoni, sobre lo present capítol, ja u ha dit en lo
precedent, açò, emperò, ajustat que stà en veritat que enaprés que los di[t]s missals
foren portats a Castella ella, dita testimoni, entengué, per ço que·s dix públicament,
que en algunes botigues de llibrers del regne de Castella se venien públicament
dels dits missals que·l dit son marit havia imprimit en sa casa e portat a Castella per
conte de sa Magestat.

La sentència dictaminà, finalment, que els missals havien de pagar drets del
General tal com s’establia en els actes de corts dels Furs.642

Testificaren aquelles persones «qui tingueren-se llavors notíçia de les dites coses», cfr. València.
Arxiu del Regne, Generalitat: Llibre de provisions (1581), 3.047, f. CCLXXXXIv. Doc. 5 (1580) En un
primer terme, «la honorable Hierònima Uguete, vídua, habitadora de València, testimoni que jura
dir veritat», cfr. ibíd., f. CCLXXXXIIr, i després, «lo honorable Patricio de Mey, impressor, habitador
de València, testimoni, qui jura dir veritat jura per lo nostre senyor Déu», cfr. ibíd., f. CCLXXXXIIv.
Crida l’atenció que només un d’ells siga qualificat com a impressor, mentre que la dona només hi
compareix com a vídua.
639

En els judicis del Sant Ofici, durant els interrogatoris, «women used their gender as a defence
during their trilas, claiming the ignorance commonly attributed to them, the laddish and violent
printing-workers do generally seem to have considered them to be stupid», cfr. Clive Griffin,
Journeymen-printers..., op. cit., p. 207.
640

641

Cfr. ibíd., f. CCLxxxxIIv.

642

La sentència s’explica en els f. CCCr i CCCIv; aquesta citació es troba en el f. CCCIv, cfr. ibíd.
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erònima Galés, el 29 de gener de 1581, deixa establerta la seua darrera voluntat,
la més extensa que en conservem i coneixem.643 La situació al taller ha canviat:
ella encara viurà sis anys més, però el fill primogènit, Felip Mey, s’ha establert amb
impremta pròpia a Tarragona i ella torna a ser vídua. El seu suport serà a partir
d’aleshores Pere Patrici Mey. Serrano Morales diu d’ell, en aquest sentit, que «desde
la muerte de Pedro de Huete, ocurrida hacia los principios de 1581, trabajaba Pedro
Patricio Mey unido con su madre, viuda de aquél en segundas nupcias».644 El que
és cert és que fins que no el trobem testificant en el plet per la venda dels missals a
Castella, no havia aparegut mai en cap document. No és citat ni pel pare, Joan Mey,
ni per la mare, Jerònima Galés; però ell diu en el mencionat plet obert pels diputats
de la Generalitat, que Pedro de Huete, ja difunt i denunciat per aquell comerç de
missals, era son padrastre. Així restà escrit.645 Ara, en el segon testament, Jerònima
Galés elegia com a marmessor i executor del testament «al magnífich Pedro Patricio
643
Davant el seu notari de confiança, Lluís Nicolau Vaziero, fa Jerònima un nou testament, cfr.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV-1/58, s. f.
Doc. 2 (1581). Existeix una còpia del rebedor del segon testament de Jerònima Galés del mateix dia,
cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV-1/58,
s. f. Doc. 3 (1581).

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit., p. 308.

644

645
Vicente Barrantes posa en dubte que Pere Patrici Mey fóra germà de Felip Mey i, per tant,
fill de Joan Mey, quan assevera que: «Debió de ser hijo bastardo de Juan, legitimado in articulo
mortis o cosa semejante, pues en vida de su padre sólo ponía Pedro Patricio, según vemos en las
Dificiniciones de la caballería de Montesa (1573), y en los últimos años del siglo ya añadía el Mey a
sus nombres, como se ve en el Catechismo para instrucción de los nuevamente convertidos de moros
por el arzobispo de Valencia, hoy beato, Juan de Ribera (1599). Alcanzó edad avanzada. En 1604 tenia
la imprenta “junto a San Martín”, de donde la pasó “junto a San Esteban”, y allí, en 1621, aún
imprimía, tan gallardamente como es notorio, la Historia general de aves y animales, de Aristóteles», cfr.
Vicente Barrantes, «Apuntes para un catálogo de impresores...», op. cit., p. 66-67. Serrano Morales
no troba justificable l’afirmació de ser un fill bastard si aquesta només és suportada pel fet que Pere
Patrici no signava els peus d’impremta amb el cognom Mey fins després de la mort del seu pare, cfr.
José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido
en Valencia..., op. cit., p. 315-316.
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Mei, fill meu», mentre que a l’altre fill –és a dir, «Joan Phelip Mei, fill meu y del dit
Joan Mey, llegítim y natural y de llegítim y carnal matrimoni procreat y nat»– i a
les filles –«filla mia y del dit Joan de Mey, llegítima y natural y de llegítim y carnal
matrimoni nada y procreada»– els donà la part de legítima que els corresponia del
patrimoni familiar.646
El testament de Jerònima Galés recaurà en Pere Patrici Mey, qui, com a «hereu
meu propi y universal y encara general», administrarà tots els seus béns i el
compliment dels llegats pietosos i el soterrament,
recomanant la mia ànima a nostre senyor Déu, qui aquella ha criada, elegeixch
sepoltura al meu cos ésser feta en la Sglésia del Hospital General de la present ciutat,
en la sepoltura o vas de la capella dita de nostra Señora del Pópulo. E prench de mos
béns per ànima mia e de tots fels defuncts trenta lliures moneda reals de València,
de les quals vull ne sien donades al dit Hospital cinch lliures per caritat, y les demés
vint-i-cinch vull sien destribuhïdes en la mia sepoltura a coneguda y voluntat del dit
marmesor meu. Y si fetes y complides totes les dites coses quantitat alguna sobrarà,
sia destribuhït en misses y altres obres pies, a volunt[at] del dit meu marmesor; y si
per a fer y complir les dites coses quantitat alguna faltarà, vull que de mos béns hi
sia fet compliment.

Jerònima Galés se’ns presenta al llarg de les disposicions com a dona de forta
personalitat i independència, llegant als familiars i ajudant els parents. El testament
aclareix la realitat domèstica de la família Mey i és testimoni de l’estret i delicat
vincle que la impressora Galés hi crea, que és recíproc. Destaca el paper que atorgarà
a la formació i a l’experiència dels seus fills. Jerònima Galés s’ocupa de la casa i del
taller amb competència i eficàcia, tal com ho havia fet el seu difunt marit, Joan Mey;
i si comparem els seus respectius testaments, tots dos fan referència en primer lloc a
l’hereu del patrimoni familiar, inclòs l’obrador, i després citen la resta de membres
646
Són fills legítims els nats dins el matrimoni, mentre que el fill natural és el nat d’una parella no
casada i que pot casar-se, amb la qual cosa el legitimaria. Cap la possibilitat que Pere Patrici Mey
fóra un fill il·legítim no natural de Joan Mey, és a dir, fill nat d’home casat amb persona diferent
de la muller, amb la qual cosa restava prohibida tant la legitimació com la successió dels béns dels
pares, que no és el cas, com veiem, perquè Jerònima Galés «do e leix a Pedro Patricio Mey, fill
meu molt car y amat y del dit Joan de Mey, legítim y natural, y aquell en tots los dits béns, drets i
actions hereu meu propri y universal y encara general [fas] e instituheixch per dret de institució a
fer de dits béns y herènsia a totes ses planes e pròpies y lleberes voluntats». Només pot haver-n’hi
una raó: que Jerònima Galés i Joan Mey tingueren Pere Patrici Mey després de l’escripturació de
l’únic testament conservat de Joan Mey el 1550, per açò no el cita entre els seus fills. Joan Mey no
anomena ni els fills pòstums ni els prenyats, només parla dels vivents. I ara, mentre Felip Mey està
fora de València, imprimint a Tarragona, ell roman al taller familiar aprenent l’ofici, i la seua mare,
Jerònima Galés, l’institueix com a hereu del taller, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital
General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV-1/58, s. f. Doc. 2 (1581).
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de la família. Jerònima Galés, cap de la família, ha concertat, ja el 1581, tots els
matrimonis de les seues filles amb la intenció de crear aliances avantatjoses dins el
cercle de negocis d’impressors, estudiosos i llibreters de València. I té al seu càrrec
un nét, a qui pagarà els estudis, i una néta, a qui pagarà el dot.
En ús de la facultat de lliure distribució, la impressora fa llegat als seus fills i
néts. Primer dóna i deixa a Felip Mey:647
cent lliures moneda reals de València, per part y per llegítima y per qualsevol dret
que en mos béns y del dit Joan de Mey tinga, per quant yo en diverses vegades li he
donat fins en dos-centes lliures, ultra del present llegat; lo qual dit llegat fas y vull
ésser fet ab pacta [sic] y conditió que lo dit Joan Phelip Mey no puga demanar res
ni quantitat alguna a l’hereu davall scrit més del present llegat, axí de la herència
del dit Joan de Mey com per qualsevol altra causa, via, manera y rahó. Y si per cas
quantitat alguna demanarà o plet algú mourà al dit hereu davall scrit, en tal cas
revoque y he per revocat ara per llavors lo present llegat com si fet no fos, y en lo dit
cas, deixe al dit Joan Phelip Mey vint sous per part y per llegítima y per qualsevol
dret que en mos béns li puixa pertànyer.

Continua amb la seua filla Anna Ypòlita Mey i de Sans, dona de Gaspar Sans,
ciutadà de la ciutat d’Oriola, a qui atorga vint sous per part i per legítima; a Francisca
Egipcíaca Mey i d’Olgiat, muller de Benedicto Olgiat, també vint sous per part i per
legítima; a la seua néta Hierònima Escolàstica Olzina,648 filla d’Àngela Serafina Mey i
647
Felip Mey estava a Tarragona el 1578 i s’hi quedà fins a la data de la mort de la seua mare, el 1587.
Les raons poden ser diverses: des del conegut mecenatge de l’arquebisbe Antonio Agustín fins a
la poca solvència i suficiència d’encàrrecs per a mantenir-se en el taller valencià. Del treball que va
realitzar en el taller familiar de València, abans de la marxa cap a Tarragona, en dóna notícia Felip
Mey quan s’adreça al lector en el pròleg de la seua traducció de Metamorfeos, d’Ovidi, i parla de la
traducció del text llatí, i es queixa: «Algunos años ha que comencé a traduzir el Metamorfoseos, y
no habiendo llegado aún al fin del segundo libro, passó número de años que no digo traduzir, pero
ni aún apenas pude ver letra por vía de estudio: hasta que venido al servicio del illustríssimo D.
Antonio Agustín, mi señor arzobispo de Tarragona, y gozando algún tanto de más sosiego, poco
a poco he llegado hasta el libro seteno.» Vegeu Publi Ovidi, Del Metamorfoseos de Ovidio en octava
rima. L’exemplar consultat és el de Barcelona, Biblioteca de Catalunya, Res. 32-12-12. La mare i el
padrastre, però, l’ajudaran a establir-se a la ciutat de Tarragona.
648
El 19 de febrer de 1581, Jerònima Galés constituí el dot a favor de Hierònima Escolàstica Olzina,
néta seua, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero
(1581), IV-1/58, s. f. Doc. 5 (1581). Segons els indicadors establerts per Isabel Amparo Baixauli
sobre més de dos mil dots de tots els estaments de la ciutat de València, localitzats entre 1550 i 1704,
la majoria de dones no podien ser dotades per les seues famílies amb més de cinc-centes lliures.
El 76% dels dots familiars oscil·len entre 501 i 20.000 lliures, i sols una minoria està per damunt
aquesta última xifra. Com diu l’autora, amb la capacitat dotadora de cada família se’n coneixen les
possibilitats econòmiques. És una imatge o indicador per a conéixer el nivell socioeconòmic de la
ciutat de València. Vegeu Isabel Amparo Baixauli, «Dona i família a la València del segle xVII», en
Estudis, núm. 25, p. 66, i Casar-se a l’Antic Règim. Dona i família a la València del segle xVii, p. 28. El
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d’Honorat Olzina, llibreter, dues-centes lliures; al seu nét, i germà d’aquella, Honorat
Joan Olzina, les dites dues-centes lliures, sense detracció de legítima, i també, duescentes a Patrici Sans, fill d’Anna Ypòlita Mey. Continua relatant en el seu testament:
do e leix a Honorat Joan Olzina, estudiant, nét meu, y fill dels dits Honorat Olzina y
Àngela Serafina Mey, lo llit ab son aparell, libres de son estudi, guadamacils, taula,
dos cadires y una caxa que té en son estudi hon dorm, y més que lo hereu davall
scrit lo governe de menjar y vestir de la manera que jo lo he sustentat fins lo present
dia, y açò fins que aquell tinga edad de vint-y-cinch anys, tot lo qual li deixe per part
y per llegítima y per qualsevol dret que en mos béns y del dit Joan de Mey tinga, y
puixa tenir y no li deixe ni llegue més a d’aquell, attés que de edat de tres anys lo
he sustentat en ma casa y sos studis fins la present jornada, per los quals haliments
fins huy prestats vull que lo hereu meu davall scrit no li puixa demanar cosa alguna.

Els testimonis en la confecció del testament foren:
lo il·lustre y molt reverent mossén Bernardino Gomes de Miedes, artiaca de
Morverdre y canonje de la Seu de València, mossén Pedro Martín Castillo, prevere
beneficiat en la dita Seu, y lo magnífich micer Andrés Rey de Artieda, doctor en
drets, habitants de València, los quals interrogats per lo notari rebedor de dit
testament si conexien la dita testadriu ésser la dita Hierònima Galés y en disposició
de testar, dixeren y respongueren que sí; e la dita testadriu conegué aquells, y lo
notari rebedor de dit testament conegué molt bé la dita testadriu y de molt temps
ensà té pràtica y conexensa de aquella.

El 1581, Jerònima Galés feia quasi trenta anys que era vídua de Joan Mey. I
s’havia distingit (com els autors moralistes destaquen) per l’austeritat i la diligència
en el treball. No en coneixem cap incidència. El treball manual, el de planificació
i el de gestió de la impremta familiar la mantenien ocupada.649 L’any 1581 només
1577, Francisca Benita Alós, vídua, convé amb Vicent Timoneda, pare del llibreter Joan Timoneda
i picador de tapins, el dot de 472 lliures, 17 sous i 5 diners moneda de València, el valor de robes i
efectes, amb una part d’un cens de la seua propietat, mentre que l’any 1580, el dot constituït per a
Úrsula Vicenta Juan Castelló, donzella i filla del difunt Estevan Juan, cirurgià, que anava a casarse amb Bautista Timoneda, velluter i fill de Joan Timoneda, s’ajustà a deu mil sous moneda de
València, cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que
han existido en Valencia, op. cit., p. 542-543. Philippe Berger aporta les dades següents dels llibreters
benestants de la València del xVI: Joan Uget donà a la seua filla 850 lliures de dot; Gaspar Trincher
donà 1.050 lliures; Lorenzo Monmesí, 1.200 lliures, i Reyner Barceló, 2.500 lliures, cfr. Philippe
Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol. 1, p. 226.
649
S’inicià l’any amb un treball per a l’Hospital General de València. L’assentament recull que: «item
paga a Mey, enpresor, per 400 cartells estampats... 53... III lliures, [en blanc] sous», cfr. València.
Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1580-1581), V-235, f. 138v. Doc. 1 (1581). Es
pagà «a Mey», de forma parca i sense concretar; és a dir, pot tractar-se de Jerònima Galés o de Pere
Patrici Mey.
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Portada del tractat d’Eurípides, EURIPIDOU ALKSTIS. Euripidis Alcestis.
Valentiae. Apud Viduam Petri Huete, in platea Herbaria. 1581. (© Biblioteca
Nacional de España, R-2.402.)
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imprimiran quatre obres: una és la de Tomás Cerdán de Tallada, Verdadero govierno
desta monarchía, tomando por su propio subiecto la conservación de la paz;650 en alfabet llatí
i grec, i traduït en el foli següent, s’edità Eurípides, EURIPIDOU ALKSTIS. Euripidis
Alcestis;651 de Vicente Blas García, Brevis epitome, in qua praecipua Rhetoricae capita,
tanquam flosculi quidam sedula manu collecti, continetur, in gratiam studiosae iuventutis,652
i, per últim, l’obra Los amantes. Tragedia compuesta por micer Andres Rey de Artieda.653
Aquell 1581, Jerònima Galés no sols volgué deixar constància de les seues
darreres voluntats, sinó també establir jurídicament la nova situació del taller, tal
com havia fet amb Pedro de Huete quan enviduà del primer marit. El 17 de febrer
de 1581 signarà una procuració a favor de Pere Patrici Mey, impressor i fill seu, per a
rebre, en nom de la impressora, la concessió de cinquanta lliures anuals concedides
per la ciutat de València:654
Hierònima Galés et de Huete, vidua magnifici Pedro de Huete, quondam,
impressoris, scienter et caetera; thenore presentis et caetera, facio, constituo et
ordino pr[ocur]atorem meum presenti et caetera, itaque et caetera, vos, honorabilem
Patricium Mey, impressorem, filium meum, presenti et caetera [...].

Mort Pedro de Huete, el càrrec de la Claveria Comuna per a la paga corresponent
a l’ajuda de costa del taller Mey del mes de febrer655 la rep, una altra vegada, i en
solitari, Jerònima Galés.
De la honorable Hierònyma Galés y de Huete.656
650
«Véndese en casa de Miguel Borrás, mercader de libros, delante de la Diputación.» En el colofó:
«Impresso en Valencia, en casa de la viuda de Pedro de Huete, en la plaça de la Yerva. 1581», cfr.
Bosch, núm. 692; Hernández, núm. 294.
651
«Valentiae. Apud Viduam Petri Huete, in platea Herbaria. 1581», cfr. Bosch, núm. 696; Hernández,
núm. 295.
652
Hi manca la portada del volum. El títol extret de f. 1. En el colofó: «Valentiae. Ex Calcographia
Viduae Petri Huete, in platea Herbaria. 1581», cfr. Bosch, núm. 697; Hernández, núm. 296. Una altra
edició és l’anterior, del 1578.
653
«En Valencia, en casa de la Viuda de Pedro de Huete, 1581», cfr. Bosch, núm. 699; Hernández,
núm. 297.
654
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV1/58, s. f. Doc. 4 (1581).
655
Càrrec datat el 20 de febrer, cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans
(1578-1581), J-98, f. 163r. Doc. 6 (1581). Publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en
forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 304.
656
Al marge de l’esquerra: «Cobra dita Hierònima de Galés y de Huete, a soles, per ser mort lo dit
Pedro de Huete, son marit.»
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Los jurats. Pagau a la honorable Hierònyma Galés y de Huete, viuda, la qual té la
stampa de la present ciutat de vida de aquella, xxV lliures reals; e són per mitat e
primera paga de L liures de la dita moneda que cascun any ha de haver per ajuda de
costa, en virtut de una provisió per nós feta a xxII de agost MDLxxIII. E són per lo
present any, que finirà lo primer de febrer MDLxxxII. E cobrau et caetera.

La situació del taller a la mort de Pedro de Huete és definida per Serrano

Morales amb aquestes paraules, que assenyalen –com passà a la mort de Joan
Mey– continuïtat: «trabajando la Vidua asociada con su hijo Pedro Patricio Mey,

recibiendo de la ciudad la misma subvención que últimamente se abonaba a dichos

cónyuges».657 Aquesta imatge és sustentada amb una nova provisió del Consell, del

27 d’abril de 1581,658 que renovà a Jerònima Galés i a Pere Patrici Mey, impressors,

la concessió de cinquanta lliures anuals pel manteniment del seu exercici tipogràfic
a la ciutat de València, mentre que a l’Hospital General les dates del Llibre de compte

i raó són apuntades a favor de «la viuda de Mehi [sic], enpresor [sic]».659 Jerònima
Galés signarà una nova procuració (ja ho havia fet amb Pedro de Huete) davant el
notari i a favor de Pere Patrici Mey, la qual cosa volia dir que prenia el suport del

fill, de forma legal i efectiva, en aquest cas per cobrar el deute relatiu a la impressió
d’uns missals.660

Jerònima prepara la successió de l’exercici de l’ofici en la persona del seu fill

Pere Patrici. La història del taller Mey continua. Si relatem els successos de forma
lineal, primer és Joan Mey qui pren el suport de la seua muller en la tasca del taller

tipogràfic. El Consell de la ciutat de València concedeix, pel bon ofici del taller,

unes subvencions per a l’exercici de la impremta Mey. A la mort d’aquell, Jerònima
Galés s’encarrega del taller familiar –que ha renovat la concessió disposada pels

jurats–, primer en solitari i després amb l’ajuda del segon marit, Pedro de Huete, al
qual fa procurador perquè, en el seu nom, puga obrar en els assumptes relatius a la

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit., p. 304.

657

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1580-81), A-105, f. 494v-496v. Doc. 7 (1581).
Publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que
han existido en Valencia..., op. cit., p. 304-305.

658

Albarà del 19 de juny de 1581 per a Jerònima Galés, per quatre-cents cartells estampats, cfr.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1580-1581), V-1-237, f. 53r. Doc. 9
(1581).

659

6 de maig de 1581, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/58, s. f. Doc. 8 (1581).
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impremta. El Consell recull el canvi produït en el taller i obra en conseqüència amb
la renovació de la concessió a nom dels cònjuges. A la mort del segon marit, Jerònima
Galés torna a encarregar-se a soles del taller i fa les procuracions necessàries perquè,
en el seu nom, Pere Patrici Mey puga obrar en els assumptes relatius a la impremta.
Una nova provisió del Consell renova la concessió al taller i la subscriu a nom de
mare i fill. Jerònima és l’eix de la nissaga familiar del taller tipogràfic Mey.
En aquest ordre de coses, Jerònima Galés rebrà una altra vegada l’ajuda del
Consell al taller, com consta en el càrrec de la Claveria Comuna del 12 d’agost de
1581:
De la honorable Hierònyma Galés y de Huete.
Los jurats. Pagau a la honorable Hierònyma Galés y de Huete, viuda, la qual té la
estampa de la present ciutat de vida de aquella, xxV lliures reals; e són per mitat e
segona paga de aquelles L lliures de la dita moneda que cascun any ha de haver per
ajuda de costa, en virtut de una provisió per nós feta a xxII de agost MDLxxIII. E
són per lo present any, que finirà lo darrer de febrer MDLxxxII. E cobrau et caetera.661

I a partir del següent càrrec de la Claveria Comuna del 8 de febrer de 1582,
el pagament del Consell ja és rebut amb el nom de tots dos, mare i fill; però cal
ressenyar que el nom de Pere Patrici Mey s’hi va afegir al marge dret, que primer
no hi constava i que se n’ix de la caixa o impaginació del registre. Tot el text està en
femení singular, i damunt, posteriorment, s’hi afegí el plural:
Dels honorables Hierònyma Galés y de Huete y de Pedro Patricio y de Mey.
Los jurats. Pagau als honorables Hierònyma Galés y de Huete, viuda, y Pedro
Patricio y de Mey, los quals tenen la stampa de la present ciutat, de vida de aquells,
xxV lliures; e són per mitat y primera paga de aquelles cinquanta liures de la dita
moneda que cascun any àn de haver per ajuda de costa, en virtut de dos provisions
per nós fetes a xxII de agost de l’any MDLxxIII e a xxVII de abril MDLxxxI. E
són per lo present any, finidor lo primer de febrer de l’any MDLxxxIII. E cobrau et
caetera.662

Cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1581-82), J-99, f. 10v. Doc.
10 (1581).

661

Cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1581-1582), J-99, f. 19r. Doc.
1 (1582), publicat per José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las
imprentas que han existido en Valencia, op. cit., p. 305.

662
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A partir d’aleshores, sempre apareixeran els «honorables Hierònyma Galés de
Huete y Pedro Patricio de Mey» com a afavorits per la subvenció en tots els càrrecs
de la Claveria Comuna, fins a la mort de la impressora, el 1587.663

Assentament en el manual d’albarans de la Claveria comuna de la ciutat de València de l’any
1582. (Ajuntament de València, Arxiu Municipal, J-99, f. 19r.)

663
Com constava en la data de l’administració de la Claveria Comuna del 17 d’agost de 1585: «Paguí
als honorables Hierònyma Galés y de Huete y Pedro Patricio Mey, los quals tenen càrrech de la
stampa de la present ciutat, de vida de aquells, vint-y-cinch liures reals, e són per mitat y segona
paga de L lliures [en blanc] sous que han per servir lo dit offici e o per ajuda de costa en virtut de
dos provisions per los il·lustres jurats fetes a xxII de agost MDLxxIII y a xxVII de abril MDLxxxI,
e són per lo present any, finidor lo primer de febrer MD·LxxxVI», cfr. València. Arxiu Municipal,
Claveria Comuna: Llibre de comptes (1585-1586), O-90, f. 48r. Doc. 8 (1585).
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L

’any 1581 marcarà una nova etapa, que finalitzarà l’encetada el 1556 amb la
mort de Joan Mey i arribarà fins a la mort de la impressora. En els darrers anys
de vida de Jerònima Galés, el taller imprimí Vicente Justiniano Antist, de l’Orde
de Predicadors, Verdadera relación de la vida y muerte del padre fray Luys Bertrán, de
bienaventurada memoria.664 A l’inici de l’obra hi ha un comentari del frare Juan
Gregorio Satorres, qui apunta haver llegit l’obra amb molta devoció, perquè la vida
del frare Luis Bertrán és:
[...] espejo donde se pueden mirar todos los religiosos y christianos, y una tácita
reprehensión de nuestro descuydo, y floxedad. En este libro se contiene la vida tan
bien escrita, con tanta autoridad y gravedad, con tan calificados testigos provados
los milagros, y con tan buen espíritu dicho todo, que tengo por averiguado que
ninguno le leerà que no quede muy edificado, y el que se acordare de su penitencia
y sanctidad no tendrá por difficultoso de creer ninguna cosa de las que en ella se
tratan, sabiendo que Dios tiene dada su palabra de honrar a los que sirven, y esta
honra la muestra Dios en la vida y muerte de sus siervos. Y porque lo siento ansí lo
firmé de mi mano y nombre en Sant Agustín a 26 de Iulio de 1582.

Aquestes paraules, i l’obra en conjunt, manifesten el zel per la pràctica religiosa
de l’època. Aquesta devoció justifica que en la contraportada, en la plana prèvia a la
primera pàgina, on es tracta del naixement i la infantesa del frare Luis Bertrán, els
impressors hi hagueren fet constar una mena d’advertència al lector: «En este libro
no se ponen sino los milagros hechos hasta el mes de mayo passado; los que después
han succedido, que son muchos y notables, se andan examinando, y en particular los
que se cuentan de una fuente que el siervo de Dios bendixo.»
El 1582 s’edità Epitome sive compendium constitutionum sanctae metropolitanae
ecclesiae Valentinae;665 de Bernardino Gómez Miedes, De vita et rebus gestis Iacobi I,666 i
una nova edició de Joan Llorenç Palmireno, El latino de repente.667 D’aquesta obra cal
664
«En Valencia. Impressa en casa de la viuda Huete. 1582. Véndense en casa de Balthasar Simón,
mercader de libros junto al Estudio», cfr. Bosch, núm. 703; Hernández, núm. 298. Vegeu-ne l’edició
del 1583.
665
«Valentiae. Apud Petrum Patritium. Anno MDLxxxII.» En el colofó es llig: «Ex Typographia
Viduae Petri Huete», cfr. Bosch, núm. 707; Hernández, núm. 299.
666
«Valentiae. Ex Typographia Viduae Petri Huete, in platea herbaria. 1582», cfr. Bosch, núm. 708;
Hernández, núm. 300. Traduïda al castellà el 1584 i impresa també pels Mey. Hi ha una llicència
reial concedida per Felip II el 24 de desembre de 1584 a favor de l’autor per a imprimir i vendre el
llibre per deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta de
libros (1519-1705)», op. cit., núm. 123, p. 146.
667
«En Valencia. Impresso en casa de la biuda de Pedro de Huete, a la plaça de la Yerva, 1582», cfr.
Bosch, núm. 714; Hernández, núm. 302. Vegeu-ne l’edició anterior, del 1573.
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Foli d’inici de l’obra Verdadera relación de la vida y muerte del padre fray
Luys Bertrán... Impressa en Valencia en casa de la viuda Gerónima de
Huete. 1583. A costa de Balthasar Simón, mercader de libros junto
al Estudio. (CRAI-Biblioteca de Reserva. Universitat de Barcelona,
B-70/7/21-1.)
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remarcar les pàgines corresponents a les Elegancias de Paulo Manucio, traduzidas del
toscano por Lorenço Palmyreno, un recull interessant de vocables o termes en castellà,
escrits als marges, representats tot seguit per una frase i desenvolupats després en
la forma llatina; és a dir, en forma de diccionari que recull els conceptes que, segons
l’autor, definirien l’esperit humanista: virtut, honra o fama. L’autor, en aquest folis,
parla de l’edició de textos llatins tot puntualitzant que per a l’estudi dels clàssics
cal emprar la transcripció i traducció d’autors «pulidos, y sinó estarse sin ella, pues
vemos que vale más una esmeralda fina, que doze diamantes falsos». Però sobretot
parla de la dificultat d’editar aquests textos:
Desta manera andava yo traçando los trabajos de Manucio, y añadía los títulos
o capítulos que en él faltavan, y por no offender al Auctor, procuraba poner los
suyos primero, y con una estrellica, o asterisco, dividir los míos de los suyos; y tenía
por cierto que fuera una muy acomodada traça, assí para hallar de presto lo que el
niño de syntaxis ha menester, como para ayuda de memoria, yendo assí a modo de
tablas, que luego con los vazíos representan al ojo, y a la memoria, lo que busca.
Pero consultando con un impressor, vi que ni mi bolsa bastaría para tan gran costa,
ni el moçuelo de syntaxis (al qual van estos trabajos endereçados) querría, o a vezes
no podría gastar diez reales en unas Elegancias, según es costosa la impressión en
España.668

Ens trobem davant un testimoni que manifesta, des dels ulls de l’humanista, la
principal manca de la indústria tipogràfica peninsular: la falta de capital per a finançar
grans obres llatines.669 També d’aquest any és el tractat de Pedro de Madariaga, Modi
loquendi Latino & hispano sermone.670 En la portada d’aquest volum, amb nombroses
glosses impreses i adreçat a un públic universitari, hi trobem allò que fa més atractiu
l’exemplar: les correccions manuscrites.671 L’autor (o algun dels operaris del taller
encarregat de les tasques de correcció, possiblement, algun dels Mey) va corregir
el volum i anotà als marges perquè el text fóra corregit en una impressió posterior.
668

Cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-16002, p. 16 i 22.

Apunta també aquesta queixa Jaime Moll en la valoració que fa sobre la indústria editorial del
segle xVI, que afegeix que en aquests tipus d’edicions calen componedors i correctors experimentats
i intel·lectuals per a preparar, en primer lloc, els manuscrits i, posteriorment, corregir les proves, cfr.
Jaime Moll Roqueta, «Valoración de la industria editorial española del siglo xVI», op. cit., p. 79-84
(la citació està en la p. 80). Cal, a més, consultar del mateix autor els articles «Para el estudio de la
edición española del Siglo de Oro», op.cit., i «Del libro español del siglo xVI», op. cit.
669

670
«Impresso en Valencia, en ca∫a de la Viuda de Pedro de Huete, a la plaça de la Yerua. 1582.
Véndese en casa del autor en Valencia», cfr. Bosch, núm. 711; Hernández, núm. 301.
671
És un petit manual de seixanta-quatre folis en octau. L’únic exemplar existent està en la Biblioteca
Nacional de Madrid. En les làmines adjuntes s’hi observen les notes als marges per a la reimpressió,
cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-8275.
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Les anotacions són molt completes, no semblen respondre únicament a la tasca del
corrector que esmena detalls minuciosos, ni són resultat d’una composició erràtica
d’alguna paraula o de l’oblit d’una frase. Es modifiquen continguts, paràgrafs i
estructura textual –idees i paraules escrites en llatí o en castellà–, cosa que em fan
pensar en l’autor, Pedro de Madariaga, com a la mà correctora.672
En la mateixa portada hi ha unes línies manuscrites que anuncien expressament:
«Corrígese para la 2ª impressión.» A banda d’això, també està ratllada la data de la
portada. La manera d’expressar algunes consideracions (més de contingut que de
forma, com ja hem dit)673 denoten que estem davant un primer original674 de què
l’autor ha purgat els defectes i errors (tan gramaticals com textuals) que havien
eixit de les premses, i que ara tornaria, a partir de les correccions, a imprimir-se
definitivament al mateix taller tipogràfic.675

672
Així, en el pròleg, on hi ha imprés «Petrus Madariaga candidis lectoribus salutem plurimam
dicit», ara es pretenia imprimir: «Petrus Madariaga de causis difficultatiis [ratllat: «difficultatibus»]
linguae latinae ad lectores», f. 2v. Destaquen del text aquestes altres correccions: A) anotacions de
l’autor sobre l’obra: «In primis rudimentis non esse quaerendam compendiam» (f. 6r); «Aquí se ha
de decir quántos son los modos» (f. 41v); «Aquí se podrá yr lo que dize adelante fol. 39, por qué
razón se an añadido los modos» (f. 10r); B) marques i notes sobre la variació al marge (f. 45r) o sobre
la variació en la mateixa línia (f. 29v); C) idees adreçades al taller d’impremta: «Esto a de hazer
renglón por sí», tot referint-se a un començament de frase (f. 42r); «Estas ligaduras latinas todas an
de estar juntas con las de arriba» (f. 44r).
673
Per exemple, el text presenta esborralls i citacions de més textos d’autors llatins que vol afegir-hi
com a exemples de gramàtica: «Terentius in Adelphis scena ultima se dexassetando idulgendo et
largendo», cfr. Madrid. Biblioteca Nacional, R-8275, f. 58r.
674
Original d’impremta imprés per a una reedició corregida, cfr. José Manuel Lucía Megías,
«Escribir, componer, corregir, reeditar, leer (o las transformaciones textuales en la imprenta)», op.
cit., p. 210-214; Pablo Andrés [et al.], «El original de imprenta», op. cit., p. 29-64, i Trevor J. Dadson,
«La corrección de pruebas (y un libro de poesía)», en Imprenta y crítica textual en el Siglo de Oro, p.
97-128.
675
Les errades d’impremta són possiblement les més mencionades en les humils disculpes que
escriuen els autors als lectors en els preliminars de les seues obres. Recorde una de les advertències
a les notes d’errades d’impressió en la primera traducció en llengua castellana de l’Eneida de Virgili,
feta per Juan de Ayala a la ciutat de Toledo, el 1555, que deia: «Al lector. Paresciendo que bastan las
faltas que la presente traducción lleva en el stylo, ha procurado el traductor de enmendar las que
quedaron, assí quando escrivió en limpio para salir de su poder, como después en la impressión,
a causa de ser la primera, y estar el original de no muy buena letra.» Singular és la relació entre
el manuscrit autògraf i l’imprés. Citat per Cristóbal Pérez Pastor, La imprenta en Toledo. Descripción
bibliográfica de las obras impresas en la imperial ciudad desde 1483 hasta nuestros días, p. 111.
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Portada del Modi loquendi latino et hispano sermone, a Petro Madariaga, cantabro,
in Academia Valentina publico professore deprompti. Ex oratoribus, historicis, poetis,
grammaticis, graeca, latina atque hispana consuetudine. Impresso en Valencia, en casa
de la Viuda de Pedro de Huete, a la plaça de la Yerva. 1582. (© Biblioteca Nacional
de España, R-8.275.)
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Foli amb correccions autògrafes de Pedro de Madariaga, autor del Modi loquendi
latino et hispano sermone... Impresso en Valencia, en casa de la Viuda de Pedro de
Huete, a la plaça de la Yerva. 1582. (© Biblioteca Nacional de España, R-8.275.)
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L’any 1583 s’editaren: Antíphonas del Santo Sacramento;676 Bulas in coena Domini;677

Verdadera relación de la vida y muerte del padre fray Luys Bertrán678 i Parecer... acerca

de las ymágenes de Sancta Catherina de Sena, de Vicente Justiniano Antist, de l’Orde
dels Predicadors;679 Resolutio totius processus in caussa Baroniae de Andilla680 i Libro de

redención de cautivos de 1583, hecha por los Trinitarios, de Juan Baptista Guardiola,681 i
Brevis ac compendiaria syntaxis partium orationis institutio, ex variis scriptoribus collecta,
de Juan Torrella.682

Tampoc fou el 1584 un any amb un gran nombre de llibres impresos al taller

dels Mey. Només s’hi editaren els autors següents: Antonio Juan Andreu de San

José, Encomium eloquentissum et eruditissum philosophiae peripateticae;683 la traducció
de Bernardino Gómez Miedes de la seua obra publicada en llatí dos anys abans, La

historia del muy alto e invencible rey don Iayme de Aragón, primero deste nombre llamado
el Conquistador;684 del frare Juan Martínez Alegría, Epitome eorum quae apud varios

scriptores de Diis gentium leguntur,685 i, finalment, una altra Crida real contra don Pedro

Castellví y Hierony Monsoriu, condemnats a mort y altres penes, per procés de absència, per
la mort perpetrada en persona del illustre don Christòphol de Cardona, quondam almirant de
Aragó y contra los receptadors y auxiliadors de aquells.686

676

«Valencia, viuda de Pedro de Huete. 1583», cfr. Hernández, núm. 303.

677

«Valencia, viuda de Pedro de Huete, 1583», cfr. Hernández, núm. 305.

«Impressa en Valencia en casa de la Viuda Gerónima de Huete. 1583. A costa de Balthasar Simón,
mercader de libros, junto al Estudio», cfr. Bosch, núm. 716. Vegeu-ne l’edició anterior, de l’any 1582.
678

679

«Valencia. Vídua de Pedro de Huete. 1583», cfr. Bosch, núm. 717; Hernández, núm. 304.

«Valentiae. Ex Calchographia viduae Petri Huete, in platea Herbaria. Anno 1583», cfr. Bosch,
núm. 719; Hernández, núm. 306.
680

681

«Valencia, viuda de Pedro de Huete, 1583», cfr. Hernández, núm. 307.

«Cum privilegio ad decennium. Valentiae apud viduam Petri Huete. 1583», cfr. Bosch, núm. 725;
Hernández, núm. 308. N’hi ha dues edicions anteriors: del 1564 i del 1571.
682

683

«Valencia, per Viudam Petri Huete, 1584, cfr. Bosch», núm. 727; Hernández, núm. 309.

«Con privilegio. Impresso en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete. Año 1584», cfr.
Bosch, núm. 730; Hernández, núm. 311. Traducció en castellà de la mateixa obra, del 1582.
684

«Valentiae apud viduam Petri Huete, Idibus Maii, 1584», cfr. Bosch, núm. 733; Hernández, núm.
312.
685

686
«En Valencia, En la casa de la vídua de Pedro de Huete, 1584», cfr. Bosch, núm. 729; Hernández,
núm. 310.
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L’any 1585 s’imprimeix, de Vicente Blas García, Versos en honor de Felipe II;687 de
Juan González Mendoza, Historia de las cosas más notables, ritos y costumbres del gran
Reyno de la China, sabidas assí por los libros de los mesmos chinos, como por relación de los
religiosos y otras personas que han estado en el dicho Reyno;688 un tractat de Joan Llorenç
Palmireno, Dilucida conscribendi epistolas ratio, quondam a Laurentio Palmyreno, nunc
ab Agesilao filio, sedulitate ingenti et aucta et emendata;689 de Rodrigo de Solís, Segunda
parte del arte de servir a Dios perfetamente [sic], dada por el mismo Dios al santo patriarcha
Abraham;690 una obra devocional, Práctica y exercicio espiritual de una sierva de Dios.
Sacado a la luz por la buena memoria de Nicolás Sfondrato, Obispo de Cremona. Examinada
ya antes en Roma, en Cremona, en Macerata y en Cáller;691 La institución y sumario de
indulgencias de la Sanctíssima Trinidad de redempción de captivos,692 i el Synodus Diocesana
Valentina.693
«Valencia, impresos por Pedro Patricio Mey en 1585.» Margarita Bosch assevera: «Es dudosa
esta impresión en este año señalado por el bibliográfo valenciano, pues Pedro Patricio Mey no usó
su nombre como impresor hasta 1587, fecha en la que aparecieron las últimas obras estampadas
por la entonces viuda de Pedro de Heute, fallecido a principios de 1581», cfr. Bosch, núm. 737.
Hernández ni tan sols té en compte la impressió d’aquesta obra. Totes dues autores erren perquè
l’existència de l’esmentada impressió queda evidenciada en la provisió del Consell, on s’indica:
«Los molt il·lustres senyors jurats [...] provehexen [...] sien donades y pagades al honorable Pedro
Fabricio [sic] Mei, impresor de la present ciutat, onze lliures, cinch sous moneda reals [...] per la
impresió de tres raixmes de paper dels versos que ha fet y compost per orde de ses senyories,
en llaor de sa Magestat, los reverents mestre Blay, mestre Torrella y mestre Ceba, per a apegar
aquells en llochs públichs de la present ciutat y allà a hon se faran invencions per a la entrada de sa
Megestat y del sereníssim Príncep y Infanta en la present ciutat», cfr. 1585, desembre, 24. València.
Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1585-1586), A-110, f. 373r. Doc. 10 (1585), publicat per José
Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en
Valencia..., op. cit., p. 632-633.
687

«Impressa en Valencia. Con licencia de su excellencia, a costa de la Compañía.» En el colofó:
«Impressa en Valencia con licencia. En casa de la viuda de Pedro de Huete, en la plaça de la Yerva.
Año 1585», cfr. Bosch, núm. 739; Hernández, núm. 313. «La primera edición de esta obra se hizo en
Roma, en la estampa de Vicencio Accolti, 1585, a costa de Bartolomé Grassi. La segunda en Valencia
y después en Roma, 1586», cfr. Bosch, p. 989.
688

689

«Valentiae. Apud viduam Petri Huete, Anno 1585», cfr. Bosch, núm. 741; Hernández, núm. 314.

«Impressa en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete. Año 1585. A costa de la Compañía.
Véndense en casa de Álvaro Franco, a la Pellería vieja», cfr. Bosch, núm. 744; Hernández, núm.
319. Altres edicions són del 1574 i 1579. Consta que fou una obra impresa «Con privilegio». Les
referències a les llicències d’impressió són anotades en la primera edició, del 1574.
690

691
«Valencia, Viuda de Huete, 1585», cfr. Bosch, núm. 743; Hernández, núm. 315. Vegeu-ne l’edició
del 1587.
692

Cfr. Hernández, núm. 317.

«Valentiae apud viduam Petri Huete in platea Herbaria. Anno 1585», cfr. Bosch, núm. 745;
Hernández, núm. 318. La segona edició, a València, el 1594, per Àlvar Franco i Gabriel Ribas, cfr.
Bosch, p. 1091.
693
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El 14 de maig de 1585694 es registraren uns codicils en el darrer testament de
Jerònima Galés que no variaren el contingut de l’herència, sinó que precisen la
política de sustentació de tots els descendents que vivien a la seua casa, tornen a
detallar les condicions de l’herència del taller per a Pere Patrici Mey, disposen més
minuciosament el llegat al nét Honorat Joan Olzina (qui en seria beneficiari fins als
vint-i-cinc anys i sempre que romanguera a la casa familiar) i declara millorar el citat
llegat en aquests termes:
item vull y ordén que lo hereu meu no puga demanar al dit Honorat Joan Olzina
y a Hierònima Escolàstica Olzina, germana de aquell, néts meus, los aliments que
lo dit magnífich Pedro de Huete y yo los havem prestat de tot lo temps que havem
tengut [aquells] en nostra casa, com de dits aliments los ne fas llegat ab pacte y
condició [que no] li puguen demanar conte ni cosa alguna al dit hereu meu. Emperò,
si aquells o qualsevol de aquells li demanaren conte o cosa o quantitat alguna, en
tal cas y ara per llavors revoque lo present llegat en respecte del tal contravenint, y
vull y ordén que aquell tal així contrevenint y de [manament], sia obligat a pagar al
dit hereu meu los aliments que lo dit Pedro de Huete y yo li havem donat y prestat;
y si serà lo dit Honorat Joan Olzina, perda també los aliments que li deixe y llegue.
item declarant la mia voluntat e intenció en respecte dels llegats per mi fets, així en
lo precalendat meu testament com en los presents codicils, als fills y néts meus en
aquells contenguts, dich, declare e entench haver fet aquells així dels béns del dit
Joan Mey com dels meus béns propis.

Tot lo demés en lo dit meu testament dispost y ordenat, vull que reste en sa força
y valor, segons en aquell està contengut, dispost y ordenat. Aquestos són los meus
últims y darrers codicils et caetera.
Presents testimonis foren a la confectió dels dits codicils los honorables Miquel
Prats, Joan Coderque y Joan Marçal, impressors, habitadors de València, los quals
interrogats et caetera dixeren; e la codicil·lant conegué a aquells, y lo notari rebedor
conegué aquella, y de molt temps té pràctica y coneix ensà de aquella.

694
Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV1/61, s. f. Doc. 3 (1585).
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E

n els dos darrers anys de vida de Jerònima Galés, el taller imprimí Marc Tul·li
Ciceró, Oratio pro Marco Marcello Quadragessimo;695 Juan Martín Cordero, El
sucesso lamentable del fuego de santa Catherina Mártyr, illustre parrochia de la ciudad
de Valencia, que succedió el Iueves Santo, a las doze horas y media después de medio día,
a los 29 de março. Año de Nuestro Señor 1584;696 Antonio de Escobar, Recopilación de
la felicíssima iornada que la Cathólica Real Magestad del rey don Phelipe, nuestro señor,
hizo en la conquista del Reyno de Portugal;697 novament Bernardino Gómez Miedes,
De Constantia, sive de vero statu hominis. Libri sex;698 el frare Gerónimo Gracián de la
Madre de Dios, Lámpara encendida. Libro de la perfectión religiosa: en el qual se declara
lo que deve hazer el alma para con Dios, para con su próximo y para consigo mesma y para
la perfecta guarda de su regla, y de los tres votos de Obediencia, Castidad, y Pobreza,699 i
Cristóbal Moreno, de l’Orde dels Frares Menors, Libro de la vida y obras maravillosas
del siervo de Dios y bienaventurado padre fray Pedro Nicolás Factor.700 També es reedità
d’Andrés Sempere la Prima Grammaticae Latinae instituto, tribus libris explicata.701 A
més, s’imprimí el Tratado que escribió la madre Teresa de Jesús a las hermanas religiosas, de

«Valentiae, Apud Petrum Patricium Mey, 1586», cfr. Bosch, núm. 747. «Pedro Patricio Mey no
empezó a usar su nombre como impresor hasta 1587. Trabajaba en el taller de su madre, entonces
viuda del impresor Pedro de Huete», cfr. Bosch, p. 995.
695

696
«Impresso en Valencia, en casa de la viuda de Pedro de Huete. Año 1586», cfr. Bosch, núm. 748;
Hernández, núm. 320.

En el colofó: «Impressa en Valencia, en casa de la viuda de Pedro de Huete, en la plaça de la
Yerva. Año MDLxxxVI», cfr. Bosch, núm. 753; Hernández, núm. 323.
697

698
«Valentiae apud viduam Pedtri Huete, in platea Herbaria. Anno MDLxxxVI», cfr. Bosch, núm.
755; Hernández, núm. 324.
699
«Impresso en Valencia, en casa de la viuda de Pedro de Huete. 1586. A costa de Balthasar Simón,
mercader de libros, junto al Estudio General», cfr. Bosch, núm. 757; Hernández, núm. 325. En la
portada s’anota que s’imprimí: «Con privilegio real»; la llicència reial fou concedida per Felip II el
26 de febrer de 1586 a favor del llibreter valencià Pere Simon per a imprimir i vendre el llibre durant
deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimón, «Licencias reales para la impresión y venta de libros
(1519-1705)», op. cit., núm. 133, p. 148. N’hi ha una edició posterior, del 1590, feta per Felip Mey, amb
el peu d’impremta: «Valencia. Felipe Mey, 1590», cfr. Bosch, p. 1002.
700
«Impresso en Valencia, en casa de la viuda de Pedro de Huete, a la plaça de la Yerva. Año 1586.
A costa de Balthasar Simón, mercader de libros y véndese en su casa, junto al Estudio General», cfr.
Bosch, núm. 763; Hernández, núm. 326. Al final del títol es llig: «Con Privilegio Real de la Corona
de Aragón»; la llicència reial fou concedida per Felip II el 18 de gener de 1586 a favor de l’autor per
a imprimir i vendre el llibre durant deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales
para la impresión y venta de libros (1519-1705)», op. cit., núm. 130, p. 147.
701
«Valencia, Apud Viudam Petri Huete in platea Herbaria, 1586», cfr. Bosch, núm. 769; Hernández,
núm. 224. Vegeu-ne les edicions del 1546, 1559, 1570, 1575 i 1579. Hi ha una llicència reial concedida
per Felip II el 6 de juliol de 1587 a favor del llibreter Baltasar Simón per a imprimir i vendre el llibre
durant deu anys, cfr. Josep M. Madurell Marimon, «Licencias reales para la impresión y venta de
libros (1519-1705)», op. cit., núm. 140, p. 150.
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Teresa de Ávila,702 i la Sentencia arbitral donada e promulgada en les obres de murs e valls,
lo compromés de la qual fou iniciat sots calendari de quarta die Augusti anno a Nativitate
Domini MCCCCVI. Rebuda e closa per los discrets en Domingo de la Guerola e en Matheu
Blanch, notaris, de la qual dita sentència la tenor és aytal.703
Els viatges a la ciutat de València dels reis de la casa d’Àustria es van fer menys
freqüents amb el pas dels anys, però sempre anaven units a una gran solemnitat. Així,
els jurats de València finançaren, tal com va passar amb els cartells per a adornar la
ciutat a l’arribada del rei, la impressió dels versos d’Andrés Rey de Artieda, Octavas a
la venida de la Magestad del rey don Felipe, nuestro señor, a la insigne ciudad de Valencia,704
en honor i glòria de Sa Majestat. Queda registrat en la provisió citada pels jurats que
«[...] sien donades y pagades a Pere Patricio Mei, impresor, dotze lliures moneda
reals de València per la impresió de les obres que ha compost lo magnífich micer
Andrés Rey de Artieda, doctor en cascun dret, per orde de ses senyories, en loor de
la Magestat del rey don Felip, Senyor nostre, y dels sereníssims Príncep e Infanta per
a la fixa, y posar aquells per la present ciutat per a la entrada de dita real Magestat
que s’espera ha de fer en aquella».705 Les solemnitats no s’acabaren amb aquesta
edició: la ciutat havia de ser engalanada i adornada, i per aquest motiu, el 24 de
desembre de 1585 ja havien proveït els jurats de la ciutat de València la impressió de
tres raimes de paper dels versos que havien fet i compost, en llaor de Sa Majestat,
els reverends mestre Blay, mestre Torrella i mestre Ceba, atorgada a «Pedro Fabricio
Mei, impresor de la present ciutat», perquè totes aquelles raimes de paper impreses
s’havien d’«apegar aquells en llochs públichs de la present ciutat y allà a hon se
faran invencions per a la entrada de sa Magestat y dels sereníssims Príncep y Infanta
en la present ciutat».706

«En Valencia, por Pedro de Huete, 1586», cfr. Antoni Palau i Dulcet, Manual del librero
hispanoamericano, vol. xix, núm. 299.012; Hernández, núm. 330.

702

703
En el colofó: «Estampada en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete a la Plaça de la
Herba, Any 1586», cfr. Bosch, núm. 770; Hernández, núm. 329.
704

«Valencia, por la Viuda de Pedro de Huete, 1586», cfr. Bosch, núm. 766; Hernández, núm. 328.

La provisió del Consell està datada el 17 de gener de 1586, cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals
de Consells (1585-1586), A-110, f. 407. Doc. 1 (1586). Publicat per José Enrique Serrano Morales,
Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 633.
705

706

Cfr. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1585-1586), A-110, f. 373r. Doc. 10 (1585).
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L

a història de la impremta dels Mey, tal com jo he volgut descriure-la en aquest
llibre amb un prolífic i fecund conjunt d’edicions, tant de vides de sants, breviaris
i relats espirituals, com d’obres de gramàtica, medicina, filologia i astrologia, acaba
en l’any de la mort de Jerònima Galés, el 1587. Aquell any imprimiren, de Vicente
Justiniano Antist, de l’Orde de Predicadors, La vida de Sant Pedro Gonçález Telmo,
abogado de los navegantes;707 d’Hernando de Castillo, també de l’Orde de Predicadors,
Primera parte de la Historia general de Santo Domingo y de su orden de predicadores;708 l’obra
d’aritmètica matemàtica de Iacobus Falcó, valentinus, miles Ordinis Montesiani, hanc
circuli quadraturam invenit;709 les Literae sanctissimi domino Sixti Papae V de inquirendis
vita, fama atque miraculis bonae memoriae patris Ludovici Bertrandi valentini Ordinis
Praedicatorum;710 Officia propria sanctorum, quorum festa iam olim in Diocesi Valentina
celebrari consueverunt;711 Práctica y exercicio espiritual de una sierva de Dios. A cuyo
exemplo puede qualquier monja o persona espiritual y devota exercitarse para agradar más
a Iesuchristo, esposo de su alma. Obra muy provechosa y necesaria para renovar el espíritu
y devoción en la observancia de las reglas y de la vida espiritual, assí en los monasterios
como fuera dellos;712 de Diego Mas, de l’Orde de Predicadors, Metaphysica disputatio
de ente et eius proprietatibus, quae communi nomine inscribitur de transcendentibus, in
quinque libros distributa;713 de Cristóbal Juan Monterde, Defensio seu iuris responsum
pro Gaspare a Monsoriu milite, domino de Estivellae, Beselga et Arenes accusato de asserto
quodam mandato homicidii commisi in personam Admiraldi Aragoniae;714 de Juan Blas
Navarro, Disputatio de vectigalibus, et eorum iusta exactione in foro conscientie;715 de

«Impressa en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete, a la plaça de la Yerva. Año 1587»,
cfr. Bosch, núm. 771; Hernández, núm. 332. En la portada consta que s’estampà «Con Privilegio de
su excellencia por diez años.»
707

708
«Impressa en Valencia en casa de Pedro Patricio Mey, a la plaça de la Yerva. Año 1587. A costa
de Balthasar Simón mercader de libros. Véndese en su casa junto al Estudio general», cfr. Bosch,
núm. 773.
709
«Valentiae, Apud viduam Petri Huete, in platea Herbaria. MDLxxVII», cfr. Bosch, núm. 774;
Hernández, núm. 333.
710
En el colofó: «Valentiae. Apud viduam Petri Huete, in platea Herbaria. Anno MDLxxxVII», cfr.
Hernández, núm. 334.
711

«Valentiae. Apud Petrum Patricium Mey, in platea Herbaria. Anno 1587», cfr. Bosch, núm. 779.

«Impressa en Valencia en casa de la viuda de Pedro de Huete. Año 1587. A costa de Balthasar
Simón, mercader de libros», cfr. Bosch, núm. 781; Hernández, núm. 338. Edició anterior, del 1585.
712

713
«Cum privilegio ad decennium. Valentiae apud viduam Petri Huete. Anno 1587. Expensis
Balthasaris Simonis bibliopolae, apud quem extant exemplaria», cfr. Bosch, núm. 777; Hernández,
núm. 335. Una altra edició és de l’any 1578.
714

«Valentiae. Apud viduam Petri Huete in platea Herbaria, 1587», cfr. Hernández, núm. 336.

715

«Valentiae, Apud Petrum Patricium Mey in platea Herbaria. Anno 1587», cfr. Bosch, núm. 778.
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Pedro Juan Oliver, Attributa Partium Orationis716 i, finalment, de Teresa de Ávila,
Tratado llamado Camino de perfección que escrivió para sus monjas la madre Teresa de Jesús,
fundadora de los monasterios de Carmelitas descalças.717
A partir de l’11 de maig de 1587 sols apareixerà en la data de la l’administració
de l’Hospital General Pere Patrici Mey, qui, de forma autògrafa, subscriurà el
corresponent albarà:
Yo, Pere Patricio Mey, impressor de llibres, confesse haver rebut del señor mossén
Nofre Martorell, setse reals castellans; y són per la impressió de dos-cents cartells
que he imprés per al bisbat de Sogorb. Y per la veritat, fas lo present de la mia pròpia
mà, a 11 de maig de l’any 1587.718

Encara el 12 d’agost de 1587, el càrrec de 25 lliures reals moneda de València de
la Claveria Comuna està a nom de Jerònima Galés i de Pere Patrici Mey, impressors,
«los quals tenen la stampa de dita ciutat».719
És el darrer document en què apareix representada Jerònima Galés. Dos mesos
després, a l’octubre, com sabem pels testaments que ens va deixar,720 mor a la seua
716

«En Valencia, por la viuda de Pedro de Huete, 1587», cfr. Bosch, núm. 780; Hernández, núm. 337.

«En Valencia. En casa de la viuda de Pedro de Huete, a la plaça de Yerba. Año 1587. A costa de
Balthasar Simón, mercader de libros junto al Estudio General», cfr. Hernández, núm. 342.
717

Cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1587-1588), V-1-256, f. 218r.
Doc. 5 (1587). La corresponent data és del mateix dia, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital
General. Compte i raó (1587-1588), V-1-254, f. 142v. Doc. 6 (1587).

718

Cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1587-1588), J-105, f. 8v. Doc.
9 (1587).

719

720
En un full apart, i que es va afegir posteriorment al rebedor del segon testament de Jerònima Galés
(es tracta del revers d’un full trencat per la meitat), es registrà la publicació del testament i es deixà
constància de la data de la mort de Jerònima Galés: «Enaprés a xxVI de octubre any de la Nativitat
de nostre Señor Déu Jesuchrist MDLxxxVII, en la casa e habitació hon la dita deffunta morí e finí
sos darrers dies, la qual està en la present ciutat de València, en la parròchia de Sent Pere, en lo
cantó de la placeta de la Herba, a instància y requesta del magnífich Pedro Patricio Mey, impressor,
hereu, en lo preincert testament descrit y nomenat, lo damunt dit testament per lo notari rebedor
de aquell fonch llest e publicat dit testament de la primera línea fins a la darrera inclusivament. E
llest e publicat aquell, en continent lo dit magnífich Pedro Patricio Mey dix que per la reverència de
nostre Señor Déu y amor que aquell tenia a la dita sa mare, acceptava la dita herència ab benefici de
inventari, protestant que per a fer y conferir aquell temps algú no li precórrega que no [vol] ésser
tengut ultra vires haereditarias. Presents testimonis foren a la publicació del dit testament.». El segon
testament de Jerònima Galés es registrà amb data de 29 de gener de 1581, cfr. València. Arxiu de la
Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV-1/58, s. f. Doc. 2 (1581). Hi ha
un codicil en el rebedor del notari, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols:
Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV-1/58, s. f. Doc. 3 (1581), i on també s’anuncia una altra vegada al
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casa de la plaça de l’Herba i deixa en herència el taller tipogràfic familiar al seu fill
Pere Patrici. Aquest, el 6 de febrer de 1588, i per provisió dels jurats de València,
rebrà en solitari les corresponents 25 lliures reals per ajuda de costa, que el Consell
continuarà pagant «a l’honorable Pedro Patricio Mey, de vida de aquell, lo qual té la
stampa de dita ciutat».721

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital
General. Compte i raó (1558-1559), V-1-190, f. Lr.

final la data de la mort de la impressora: «Enaprés a xxVI de octubre de 1587 en la casa hon morí
dita codicil·lant foren publicats y [...]ment ab lo [testament]. [Testes] [...] y Pau Vaziero, notari», cfr.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1581), IV-1/61, s. f.
Doc. 3 (1585). Tanmateix, tots dos asseveren que el dia 26 d’octubre de l’any 1587 morí la impressora
Jerònima Galés.
721
Cfr. València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1587-1588), J-105, f. 16v. Doc.
1 (1588).
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Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital
General. Compte i raó (1549-1550),V-1-173, f. CxxVIIr.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1549-1550), V-1-173, f. CVv.
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V
Epíleg
La utilización de fuentes
que generaciones predecesoras de estudiosos
hubieron rechazado
por carentes de contenido factual,
[...]
han desplazado el lugar
de la investigación histórica
del estudio de los hechos sociales
hacia el espacio simbólico que ocupan.722

L

a vida de Jerònima Galés pot qualificar-se de poc o de molt corrent; però, sens
dubte, es pot dir que té quelcom d’original. La seua experiència com a impressora
és singular, però els bibliògrafs s’han referit al seu treball amb condescendència,
perquè la seua singularitat passa desapercebuda si s’analitza la història del llibre
seguint uns cànons tradicionals, és a dir, sense preocupar-nos per estudiar les
persones que participen en l’edició, la confecció i la difusió dels llibres en el Segle
d’Or peninsular.
Joan Kelly es preguntava en un assaig quin renaixement havien tingut les dones
europees, i jo he perseguit en aquesta investigació esbrinar quin renaixement havia
tingut una vídua del segle xVI valencià.723 Mentre que autors com Enrique de
722

Cfr. Raphael Samuel, «La lectura de los signos», en Historia Contemporánea, núm. 7, p. 53.

Vegeu Joan Kelly, «¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?», en Historia y género: Las mujeres en
la Europa moderna y contemporánea, p. 93-126. Quin tipus d’informació es pot extraure de les fonts
del dret sobre la vida de les dones en el passat? Sols que les dones com a objecte del dret són una
categoria social específica, cfr. Isabel Pérez Molina, «Las mujeres y el matrimonio en el derecho
catalán moderno», en Las mujeres en el Antiguo Régimen. Imágenes y realidad (s. xVi-xViii), p. 1956, i «A pesar de las leyes: Mujeres, cultura y trabajo en la España moderna», en Historia moderna.
Historia en construcción. Economía, mentalidades y cultura. Congreso del Centre d’Estudis d’Història
Moderna Pierre Vilar (Barcelona, 1996), vol. 1, p. 491-503. Es poden rastrejar algunes característiques
de l’Antic Règim, quan parlen dels antecedents de les normatives que estudien, en els treballs
de Pilar Pérez Cantó i Esperanza Mó Romero, inclosos en También somos ciudadanas, «Ilustración,
723
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Villena724 recomanen a les vídues sostenir els bons costums i mantenir les virtuts, la
«dona poderosa» –com anomenen les vídues uns altres autors–, que assumia la tasca
de cap de família, era mirada amb una certa reticència per humanistes com Joan Lluís
Vives. Aquest autor dedicà el llibre tercer de l’obra De institutione feminae christianae
a les vídues, en el qual s’aplicava a comentar el dol, els planys i el soterrament del
difunt. El marit mort per a la vídua, segons Vives, està absent i no mort. Cal mantenir,
per tant, la seua memòria amb continència i honestedat.725 Uns altres humanistes,
com Erasme, tenien una visió més condescendent de la dona vídua. L’autor, el 1525,
escrigué a Margarida de Navarra, a qui admirava, una epístola en què la consolava
amb motiu de la recent viduïtat i li manifestava que mantinguera
los preclaros dones que Dios puso en ti; tu prudencia, que honraría a un filósofo; tu
castidad, tu templanza, tu piedad, la no quebrada reciedumbre de tu espíritu y ese

tu ejemplar menosprecio de todo lo que fuere temporal y caedizo. [...] Reconozco
que la calamidad es gigantesca; pero no hay en negocios mundanos trance alguno
tan recio que baste a derribar el ánimo que de veras estriba en aquella roca inmóvil
que es Cristo Jesús.726

L’humanisme aportà a la dona els instruments de l’erudició acadèmica, però
no va permetre que es desenvolupara la seua individualitat, que era el que l’home
estava assolint amb el Renaixement. En el temps de les catedrals renaixentistes, de
la renovació tridentina de l’Església, de la fundació de l’estat modern i de l’aparició
de l’individualisme,727 les dones no obtingueren models d’identitat propis ni el
control de les seues vides per elles mateixes. La curiositat de saber i la voluntat
ciudadanía y género: El siglo xVIII español», p. 43-141, i en el de Margarita Ortega López, «La
Novísisma Recopilación. La exclusión política de las mujeres», p. 143-169.
«Aquí comiença el libro de los trabajos de Hércules. En Çamora, 1483.» Edició facsímil publicada
a València el 1995.
724

«[...] quiero que las viudas mozas se casen, y paran y rijan sus casas, y no den ocación de
murmurar ni de maldecir, como quiera que hay algunas que son vueltas a Satanás», cfr. Joan
Lluís Vives, instrucción de la mujer cristiana. He consultat l’edició traduïda per Juan Justiniano i
introduïda, revisada i anotada per Elizabeth Teresa Howe (la citació està en les p. 389 a 390). Vegeu
la introducció que sobre De institutione feminae christianae realitza León Esteban Mateo en Hombremujer en Vives: Itinerario para la reflexión.
725

726
Cfr. Desiderius Erasmus, Obras escogidas, p. 1259-1261. El 1529, a Basilea s’edità també el treball
sobre la vídua cristiana d’Erasme de Rotterdam, Vidua christiana per Des. Erasmum Roterodanum ad
serenissimam pridem Hungariae Boemiaeque reginam Mariam, Caroli Caesaris, ac Ferdinandi regis sororem.
Opus recens natum & nunc primum excusum. Basilea, In officina Frobeniana, anno M.D.xxIx, dedicat
a la reina d’Hongria i Bohèmia, Maria, germana de l’emperador Carles. He consultat l’edició
traduïda per Lorenzo Riber.
727

Vegeu José Antonio Maravall, Estado moderno y mentalidad social. Siglos xV al xVii.
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d’individualitat que tingueren aquelles dones renaixentistes no s’inscriuen tant en
el renaixement humanista que representa les condicions femenines i masculines
equiparades,728 com en la continuïtat del fructífer moviment de les puellae doctae,
que fou iniciat molt abans per les dones.729 Per aquesta raó, podem argüir que els
períodes historiogràfics no ens serveixen per a marcar els períodes de canvi en la
història de les dones. Aquesta història evolutiva, cal cercar-la en la dona mateix, en
les experiències en què elles participaren.730

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1549-1550), V-1-173, f. CIv.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1557-1558), V-1-188, f.44v.
728
En la seua obra clàssica sobre el renaixement italià, Jacob Burckhardt va dedicar-ne una part al
desenvolupament de l’individu i de l’individualisme als segles xIV al xVI, cfr. La civilisation en italie
au temps de la Renaissance, especialment el capítol dedicat al desenvolupament de la personalitat de
l’home humanista, vol. 1, p. 170-176.

Vegeu Joan Kelly, «¿Tuvieron las mujeres Renacimiento?», en Historia y género: Las mujeres en la
Europa moderna y contemporánea, p. 93-126.
729

730
En el cas de les dones menestrals de les ciutats caldria fer, per exemple, un estudi que analitzara
quantes dones esdevenen vídues en un any, a quina edat i quina era la seua condició i les seues
circumstàncies. Vegeu Bárbara A. Hanawalt, «La debolezza del lignaggio. Vedove, orfani e
corporazioni nella Londra tardo medievale», en Quaderni Storici, núm. 86, p. 469.
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L

’art d’imprimir llibres, conegut com a tipografia, naix a finals del segle xV i
coneix un gran desenvolupament a partir d’aleshores. La consolidació es
produirà durant el segle xVI, quan es donaran les condicions més favorables a
l’existència d’una indústria florent en què seran remarcables els tallers d’impremta,
com els de la família Mey a València. En uns anys plens de grans canvis en la societat
i de grans trasbalsos religiosos, les institucions universitàries, civils i eclesiàstiques
començaran a familiaritzar-se amb la impremta.
Escapa al meu propòsit, però, dedicar un espai d’aquest treball a parlar de la
manera com aquestes autoritats proporcionaven els motlles culturals a la impremta.
He tractat d’estudiar en aquestes pàgines com les impressores i els impressors
exerciren el seu ofici, i com les dones, des de la instal·lació de la impremta a la
ciutat de València, es feren progressivament un lloc en l’art d’estampar llibres i com
arribaren a exercir el seu mestratge, malgrat tots els contratemps.
Molts dels detalls –escripturats en documents– dels treballs en la impremta dels
primers temps no ens han pervingut, i entre els papers perduts devia haver-hi les
manifestacions de la influència del treball de les dones en els tallers, fins al punt que
s’ha pogut afirmar que el llibre pertany exclusivament al món de l’home.
Les dones són considerades, en paraules de Marina Garone Gravier, accidents
del treball editorial: són unes intruses (recordem els estatuts de la Confraria
d’Estampers de Barcelona). Però amb aquest treball he volgut presentar un aspecte
de la història de la impremta essencialment no reconegut: el del taller d’impremta
on es veu reflectida la labor professional, intel·lectual i econòmica de les dones; en
concret, d’una de les nombroses dones que participaren en aquest sector cultural i
econòmic que és el de la impremta.
L’exigència de proves documentals que confirmen de forma fefaent l’aportació
d’aquestes dones al treball diari de les impremtes és fixat com un requisit
indispensable per a la historiografia que es dedica a la història del llibre, però no és
un requeriment considerat en el cas dels impressors.
Els catàlegs i les recopilacions dels llibres impresos estableixen el cànon de la
impremta a través dels peus d’impremta i dels colofons, espais on les dones, en el
millor dels casos –com d’altres operaris que treballaven en el món de la impressió–
escassegen. La història de la impremta continua reconstruint-se a partir d’aquests
inventaris, però aquestes referències només ens desvelen una part del treball femení
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en el món librari. És a través dels documents d’arxiu que coneixerem les diverses
participacions en l’obrador i en la difusió del llibre. I amb aquests testimonis
reconeguts en els arxius i les biblioteques he construït aquest treball.
La manca de representativitat en els catàlegs és la major limitació que podem
trobar en la identificació del treball femení en el món del llibre. És una sorpresa
trobar testimonis que contradiuen aquesta afirmació. I Jerònima n’és un.
El treball de la dona és una realitat tangible en els documents d’institucions
públiques i privades de tot l’Antic Règim.731 El que no podem fer (com sí han fet
uns altres autors abans que nosaltres), és pressuposar o acceptar llocs comuns sobre
el seu paper en el taller pel fet de no tenir-ne més dades o més documents que ho
acrediten. En tot cas, examinant la planificació, l’organització i altres manifestacions
del treball d’una impressora com Jerònima Galés en el taller tipogràfic, ens acostem
igualment a la història d’una impremta i, per tant, no sols fem una història de les
dones impressores, sinó una història dels tallers d’impremta, en els quals també
treballaven dones.
Hi hagué, com ella, altres impressors i impressores que tenien el taller a la
mateixa casa on vivien, on editaven llibres que podien vendre, on ensenyaven
–amb el temps i mentre els fills creixien– l’ofici als descendents, els quals, al seu torn,
es casaven amb uns altres llibreters o impressors. La pertinença de moltes dones a
famílies d’impressors o de llibreters, és a dir, el fet de créixer enmig de la fabricació i
la comercialització del llibre, els devia aportar la formació i el bagatge necessaris per
a assumir l’exercici de l’ofici.
Lluny d’una visió del món del llibre sense dones, emergeix dels documents la
figura de Jerònima Galés, qui tracta de combatre les possibles reticències al seu ofici.
El seu exemple ens hauria de fer reflexionar molt sobre la pressuposada incapacitat
de les impressores per a dirigir els seus respectius tallers, o les seues habilitats en el
coneixement de la tècnica d’impressió de llibres.
L’elevat nombre d’impresos en què apareixen dones (en general, vídues
731
En l’àmbit de la cura i la sanitat, en el treball domèstic, en la manufactura dels teixits... Per tal
d’oferir una idea més detallada amb exemples coetanis als de Jerònima Galés a València, podem
observar les dones descrites en l’obra de Mary Elizabeth Perry, Ni espada rota ni mujer que trota.
Mujer y desorden social en la Sevilla del Siglo de Oro.
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de tipògrafs difunts) en les portades o en els colofons, contrasta amb l’escassa
atenció que els historiadors del llibre i de la tipografia han prestat al seu treball.
Les aproximacions biogràfiques de les poques impressores que han sigut objecte
d’anàlisi per part de la investigació tampoc han aportat –fins a la data– dades
significatives sobre la seua activitat professional i la seua autèntica implicació en
les tasques pròpies dels tallers. Aquests estudis ressalten el paper testimonial o la
continuïtat del taller familiar, o el que és el mateix, el maneig del negoci familiar
fins que el fill poguera encarregar-se’n. Però Jerònima Galés no fou un senzill cas de
transició, sinó que el seu ofici al si de l’invent que forjà la modernitat, la impremta,
es prolongà durant dècades, i a través d’ella arribem a comprendre millor el món del
llibre i la societat de lectors i lectores de l’època.
En la família nuclear artesana –formada per mare, pare, fills i filles, però no per una
parentela més àmplia–, el treball de la dona era central i la seua figura representava
la transmissió de la propietat familiar. Malgrat aquesta realitat quotidiana, és tan
senzill seguir les pistes dels Mey a través dels catàlegs com difícil capturar les
empremtes del treball de Jerònima Galés. Però el seu treball, com el d’altres dones
que es dedicaven a l’edició del llibre, serà el model on aquestes buscaran experiència
i exemples. Jerònima Galés no és un afegit en la història de la impremta familiar, no
és tan sols la persona que manté la impremta sense defallir fins que anys després
la regentaran els seus fills, sinó que és la impressora sense la qual el taller s’hauria
afeblit i ensorrat abans de comptar amb la participació dels seus descendents.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General.
Compte i raó (1557-1558), V-1-188, f.42v.
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H

em d’admetre que, fins ara, la història del llibre peninsular ha prestat molt
poca atenció a la dona en l’àmbit de la tipografia. El material de què he pogut
disposar ha estat constituït per senzills documents comptables i governatius –més o
menys reveladors– i per alguns documents més notables, material documental que
s’afegia al coneixement dels llibres impresos al taller tipogràfic.732

Tot i que la participació femenina en les labors tipogràfiques té llarga memòria,
és poca –i no poc parcial– la bibliografia disponible, si es pretén explorar els primers
temps de la impremta. Tanmateix, hem de considerar que si volem contribuir a
l’estudi de la història del llibre i de la impremta, no podem prescindir de l’aportació
de les impressores al taller familiar, ja que que aquesta està manifestada en els
albarans, les àpoques, les provisions municipals, les procuracions notarials, les
requestes judicials i altres actes i registres. La dona, en vida del marit, participa en el
negoci; a la seua mort, n’és propietària i ha de fer ús dels seus coneixements de l’ofici
per a sustentar-se i per a mantenir la resta de la família.733 El treball de Jerònima
Galés en el taller familiar presenta, a més a més, el tret original d’exercir la professió
de tal manera que la farà distingir-se com a artesana del llibre.734
No he pretés, però, repetir el que ja s’havia dit sobre el llibre valencià antic, sinó
estudiar el món librari a través d’una impressora, la percepció dels models socials
i de les possibilitats que es presenten a una dona en un moment determinat, i les
opcions finalment triades.735 Els supòsits metodològics i teòrics que en aquest treball
he volgut desenvolupar es fonamenten en la idea que es pot estudiar una part de
732
El 1897, Cristóbal Pérez Pastor, en «Escrituras de concierto para imprimir libros», propugnava
una anàlisi del llibre al voltant de l’estudi de les fonts documentals que hi havia. Citat per Jaime
Moll Roqueta, «Para el estudio de la edición española del Siglo de Oro», en Livres et librairies en
Espagne et au Portugal (xVie-xxe siècles). Actes du Colloque International de Bordeaux (25-27 avril 1986),
p. 16.

Pierre Bonassie apunta, per exemple, el manteniment o la col·locació del material. Tanmateix,
si era així, podem concloure que no van actuar encertadament els marits que nomenaren hereves
universals de tots els seus béns les seues auxiliars sense qualificar. Aquesta contradicció s’observa
tan bon punt la dona hereta el taller familiar, cfr. Pierre Bonassie, La organización del trabajo en
Barcelona a fines del siglo xV, p. 103. Cita l’autor les paraules d’Antonio de Capmany de Montpalau,
en el treball monumental Memorias históricas sobre la marina, el comercio y las artes de la antigua ciudad
de Barcelona, vol. 1, p. 57: «Así mujeres e hijas ayudaban en todos los trabajos sencillos, fáciles
y sedentarios, y de esta manera la familia del artesano vivía en la abundancia por la universal
aplicación de los dos sexos al trabajo.»
733

Luisa Miglio, «Un mondo a parte: Libri da donne, libri di donne», en Religione domestica (medioevoetà moderna), p. 219.
734

735
Vegeu Cristina Borderías, «Subjetividad y cambio social en las historias de vida de mujeres:
Notas sobre el método biográfico», en Arenal, núm. 4, p. 177-195.
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la història cultural d’una societat mitjançant la participació d’una dona impressora.
Jerònima Galés continua amb la mateixa idea editorial del taller familiar Mey:
s’hi imprimiran llibres doctrinals, manuals universitaris, corpus legals, cròniques,
traduccions grecollatines i obres teatrals d’autors i autores contemporanis.736 Els
impressors s’ubiquen en el centre del circuit dibuixat per l’estudi de les lletres i de
les ciències en època renaixentista, i, per aquesta raó, són citats pels autors o pels
mecenes en els preliminars de les obres. Són els cooperants necessaris en la formació
de la cultura del seu temps. Jerònima Galés s’enorgullia de ser impressora i –quasi
més important– fou considerada així pels altres.737
L’estudi de la vida de Jerònima Galés ens ha permés reflexionar, també, sobre els
problemes suscitats al voltant de l’autoria femenina, perquè tan sols se li atribueix
un pròleg i es dubta de si és l’autora d’un altre. Però, què seria d’aquesta impressora
si no haguera fixat el seu pensament sobre uns versos i no haguera tingut el propòsit
d’estampar aquestes idees vindicatives en els preliminars d’una obra? La majoria de
les dones que prenen part en una creació, es perden en el silenci de la historiografia
o estan immerses en els tribulats debats relatius a les atribucions de les obres
artístiques. Tanmateix, en el cas de Jerònima Galés, una dona artesana de la ciutat de
València del segle xVI, ella mateixa creà la seua història, s’identificà amb el seu nom
propi i, d’aquesta manera, deixà fixada la seua pròpia memòria. I pense que també
sabia que era del tot necessari citar-se i escriure sobre la seua persona, definir-se i
deixar constància de l’exercici del seu ofici. És justament la idea de parlar d’una dona
que fou la protagonista principal de la seua vida, d’on naix el desig de començar a
investigar i conéixer un personatge tan singular.
Recorde, per finalitzar, un quadre molt conegut de Quentin Metsys, titulat El
prestamista i la seua esposa, i el compare amb un altre de Nicolas Maes, La comptable.
Tots dos són dels inicis de l’època moderna i mostren l’activitat escripturària de
personatges que pertanyien al món urbà i artesanal. El primer representa un
matrimoni, tots dos estan atents i concentrats mentre fan els comptes; el segon
presenta una dona madura que anota de forma continguda i intensa en uns grans
llibres de comptes. Jerònima Galés podria haver sigut protagonista d’ambdós
S’han utilitzat exemplars anotats on observem empremtes de lectura, vegeu José Manuel
Lucía Megías, «Escribir, componer, corregir, reeditar, leer (o las transformaciones textuales en la
imprenta)», en Libro y lectura en la Península Ibérica y América. Siglos xii a xViii, p. 232-240, i Diego
Navarro Bonilla, «Las huellas de la lectura: Marcas y anotaciones manuscritas en impresos de los
siglos xVI a xVIII», en Libro y lectura en la Península Ibérica y América. Siglos xii a xViii, p. 243-287.
736

737

Clive Griffin, La carrera del impresor en la Edad Moderna..., op.cit., tom i, p. 384.
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quadres: l’un per matrimoni; l’altre per viduïtat. Aquesta és una característica que
marcarà la seua experiència vital i la seua memòria, perquè amb el pas del temps
deixà de ser l’«esposa de» per a ser la persona que assumeix el paper principal de la
seua vida.
El viatge cap a la vida de Jerònima Galés acaba ací. Confie que la semblança de
la seua existència que faig en aquestes pàgines, el relat de les seues experiències tal
com ens han pervingut, serà d’utilitat per a explicar quelcom més sobre el món del
llibre.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General. Compte i
raó (1557-1558), V-1-188, fol.45v.

Arxiu General i Fotogràfic de la Diputació de València, Hospital General. Compte i
raó(1559-1560), V-1-192, f. 22v
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I
Cronologia de la vida de Jerònima Galés
1549. Provisió del Consell de València per a pagar durant tres anys al taller tipogràfic
de Joan Mey quinze lliures anuals, amb la condició de residir i treballar a la ciutat
de València.
1550. Data i albarans de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés,
impressora, de pròpia mà, per la impressió d’unes imatges. Primer document que
coneixem on se cita Jerònima Galés (a partir d’ara apareix indistintament sola, amb
el nom de Jerònima Galés, i també amb el de casada després –junt amb els marits
o, en menor mesura, amb els fills–, en àpoques, vendes, donacions, procuracions,
executòries, etc.).
Única còpia coneguda del testament de Joan Mey, impressor, en el qual fa marmessor
Bernat Simó, ciutadà de València. Tanmateix, l’esmentada marmessoria s’ha de dur
amb exprés consentiment i voluntat de Jerònima Galés, impressora, muller d’aquell,
a qui, a més, corresponen tots els seus béns i drets que tinguera a la ciutat de València
o al comtat de Flandes; li deixa també al seu càrrec els estudis dels fills i filles.
Provisió dels jurats de València per la qual es concedeix a Joan Mey el permís per a
obrir una botiga de venda de llibres impresos pel taller familiar o per uns altres, tot
respectant les prerrogatives adquirides pels llibreters.
Aveïnament de Joan Mey a la ciutat de València.
1551. Provisió dels jurats de València per la qual s’augmenta a vint lliures la paga
deguda al taller tipogràfic dels Mey.
1552. Provisió de trenta lliures de paga anual durant deu anys al taller tipogràfic
de Joan Mey perquè torne de la ciutat d’Alcalá de Henares i instal·le la impremta a
València.
1553. Provisió dels jurats de València per la qual s’atorga, sense cap limitació
temporal, la concessió de trenta lliures al taller tipogràfic Mey mentre continue
exercint l’ofici a la ciutat de València.
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1556. L’1 de gener es publica la mort de Joan Mey.
Jerònima Galés hereta el taller familiar i continuarà el negoci establert pel seu difunt
marit, l’impressor flamenc, a València. A partir d’ara, estamparà amb la indicació
«En casa de Ioan Mey» o «Ex officina/ex tipographia Ioannis Mey», probablement
pel prestigi o per l’existència de contractes anteriors que així ho estipulaven.
Provisió del Consell per la qual es lliura a Jerònima Galés la concessió anual de
trenta lliures amb les mateixes condicions que rebia el taller tipogràfic familiar.
Inventari del taller i la casa dels Mey, fet a instància de Jerònima Galés i conegut pel
baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
1557. El taller realitza una de les més esplèndides impressions de la Crònica de Jaume I.
Procuració de Jerònima Galés, impressora, a favor de Pedro de Huete, donzell,
perquè la represente en tots els assumptes i puga, en el seu nom, rebre totes les
subvencions del taller familiar.
1559. Jerònima Galés es casa en segones noces amb un dels treballadors de la
impremta: Pedro de Huete.
Provisió dels jurats de València que confirma la concessió de l’ajuda per a mantenir
l’exercici del taller tipogràfic familiar i atorga, a més d’una assignació anual
augmentada a cinquanta lliures, els mateixos drets i deures a Jerònima Galés i, per
casament amb ella, a Pedro de Huete, impressor.
Lloguer de dues cases al carrer dels Cavallers per a Pedro de Huete, impressor, per
huit anys i trenta-cinc lliures.
1562. Publica un sonet per als preliminars d’El libro de las historias, de Paulo Iovio.
1566. A nom de Joan de Mey, es publica Carlo famoso, de Luis Zapata, que conté un
pròleg de Jerònima Galés, tot i que consta a nom de l’impressor.
Testament de Jerònima Galés, impressora, pel qual nomena Felip Mey hereu
universal, i Pedro de Huete, marit seu, tutor dels fills i filles.
1568. Substitueix l’antic peu d’impremta pel que utilitzava el seu nou cònjuge.
1573. Provisió del Consell per la qual es manté la concessió de cinquanta lliures a
l’any, en dos pagaments, al taller familiar Mey com a suport per a l’exercici tipogràfic.
En endavant, aquesta subvenció passarà a ser despesa ordinària del municipi en els
corresponents comptes de la Llotja Nova.

234

CRONOLOGÍA DE LA VIDA JERÒNIMA GALÉS

1576. Copia notarial del testament de Pedro de Huete, on atorga l’herència universal
dels seus béns a Jerònima Galés.
1580 o 1581 . Mort el segon marit, Jerònima Galés adopta el peu d’impremta «Ex
typographia viduae Petri Huete».
Requesta o informació relativa al procés judicial dut a terme pels diputats del General
a causa de la venda de 1.200 missals impresos a València però distribuïts pel regne
de Castella que, tot i tenir privilegi reial, han de ser taxats amb dret de mercaderia.
Inventari de la casa i del taller dels Mey a la plaça de l’Herba (incomplet, però l’únic
conegut).
1581. Segon testament de Jerònima Galés, impressora, pel qual elegeix marmessor
Pere Patrici Mey. En tots els seus testaments fa referència, una a una, a totes les
persones que l’envolten –fills, néts i servents– i que estan sota la seua tutela o a la
seua casa.
Provisió del Consell per la qual es renova a Jerònima Galés i a Pere Patrici Mey,
impressors, la concessió de cinquanta lliures anuals per la continuïtat del seu exercici
tipogràfic a la ciutat de València.
1582. Pere Patrici Mey, fill que tingué amb el seu primer marit, apareix associat a la
seua mare des d’aquest any.
1585. Darrer testament de Jerònima Galés, impressora.
1587. Les subvencions que rebia dels jurats des d’abans de la mort de Joan Mey perquè
la impremta romanguera a València, les continuarà rebent Jerònima Galés com a
vídua de Joan Mey, i també quan es maridarà amb Pedro de Huete (augmentantne l’import), i, finalment, associada al seu fill, Pere Patrici. En el document del 6
de febrer de 1588 (Llibre de Claveria Comuna), ja és sols Pere Patrici Mey qui rep la
subvenció.
1587. El 26 d’octubre es publica la mort de Jerònima Galés.
1588. Provisió del Consell per a pagar a Felip Mey trenta lliures per a l’exercici com
a impressor, sempre que residisca a la ciutat; però només rebrà l’ajuda de costa del
taller familiar en el cas que el seu germà, Pere Patrici Mey, li’n cedisca la prerrogativa
o si aquest mor.
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Jerònima Galés
(?-1587)
Casada amb Joan Mey (?-1555), impressor i llibreter, i amb Pedro de Huete,
corrector i impressor (?-1580).
Del primer matrimoni naixen tots els fills que tingué, de quasi tots desconeixem
l’any de naixement i del traspàs:
Ángela Serafina Mey, muller d’Honorat Olzina, llibreter.
Ysabet Scolàstica Mey.1
Joan Felip Mey, (?-1612) casà amb Anna Maria (o Esperança) Llagostera.
Anna Ypòlita Mey, casà amb Gaspar Sans, ciutadà de la ciutat de Oriola, i
Francisca Egipcíaca Mey, muller de Benedicto Olgiat, ciutadà.2
Pere Patrici Mey (?-1623).3

D’Ysabet Scolàstica Mey podem dir que deuria morir jove perquè no arribà a aparéixer en el
primer testament conservat de la seua mare de l’any 1566.

1

Ambdós germans, Francisca Egipcíaca Mey i Pere Patrici Mey, no són citats al testament de Joan
Mey.

2

De Pere Patrici Mey, a més a més, Eudald CANIVELL, “Juan Felipe Mey. Impresor valenciano,
1557-1612”..., op. cit., diu que era fill natural de Joan Mey, però no de Jerònima Galés. De fet, en el
testament de Jerònima Galés, només apareix en 1581. El coneixem documentalment arran de la
seua participació com a testimoni en la demanda dels diputats del general per la comercialització
en Castella d’uns missals impresos al taller Mey en 1580.

3
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II
Reflexió al voltant de les fonts documentals
Lo que aquí te havía de advertir (curioso Lector) te lo digo por justos respectos en el
primer capítulo del primer libro destos Anales. Passa los ojos por él, y ternás notícia
del trabajo que me cuestan, de los caminos que he andado, de los Archivos que he
escudriñado [...] y sabrás las averiguaciones que hago, teniendo en ellas por blanco
al descubrimiento de la verdad, sin bolver, ni aún torcer, los ojos a la offensa de
ninguno de los escriptores de quien me aparto.4

He fet servir en aquest treball una documentació variada amb l’esperança que
l’heterogeneïtat m’ajudaria a resoldre el significat de la figura d’una impressora
en els darrers anys del segle xvi. Alguns documents poden considerar-se de poca
importància, però serveixen per a conéixer la realitat concreta, quotidiana i pràctica
de la mentalitat de la societat que representen. He utilitzat documentació que descriu
detalls de l’obrador i de la família: actes notarials i documents administratius. No hi
ha altres documents que puguen explicar el perquè de l’establiment, els afers i les
característiques del taller familiar Mey, i establir les relacions i els comportaments
més variats dins una comunitat, gremi o artesania. He pogut observar, cercant en
aquests documents d’on extrac les notícies referents als Mey, que la representació
de Jerònima Galés –com la del conjunt de les dones– en les fonts arxivístiques és,
sobretot, una qüestió de llenguatge, de desxifrar el llenguatge dels documents.5
Una biografia és, en primer lloc, un retrat vital ordenat tradicionalment per una

Cfr. Francisco Diago, Anales del reyno de Valencia... que corre desde su población después del Diluvio,
hasta la muerte del Rey don Iayme el Conquistador. impressos en valencia, en casa de Pedro Patricio
Mey, junto a Sant Martín, 1613. La citació està en el pròleg escrit per l’autor i adreçat al lector.

4

«Une biographie est avant tout une affaire de langage. D’un bout à l’autre: depuis les “sources”, les
documents que l’on déchiffre et accumule patiemment, jusqu’à la rédaction finale. Les documents
sont, dans leur immense majorité, des textes de toutes natures. Lorsqu’on cherche à retrouver
quelque chose de la vie des femmes du passé, on ne rencontre donc d’abord ni une “personne”,
ni “la réalité d’une époque”, ni même d’“énigmes” ou des “problèmes”, mais d’abord des mots,
des phrases. Celles de ces femmes, celles des autres sur elles, ou autour d’elles, qu’il importe de
traiter comme phrases, comme activité de langage, et non comme des fragments de réalité qu’il n’y
aurait plus qu’à ajuster et assembler. A l’issue de la recherche, il s’agira encore d’écrire, si ce n’est de
raconter ces vies», cfr. Christine Planté, «Ecrire des vies de femmes...», op. cit., p. 57.

5
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cronologia rigorosa.6 I dins la classificació cronològica dels volums enquadernats
i guardats en els arxius hi ha ressenyada una part important de la població que
formava la societat valenciana del segle xvi, des de la noblesa fins als menestrals. La
documentació d’arxiu registra els personatges que, per raons de l’ofici o de la condició
social, han establert una relació amb les institucions públiques. Entre els papers i els
volums hi romanen oblidades les seues experiències viscudes. Aquestes experiències
registrades no són la història, però a partir d’elles nosaltres fem la història, construïm
el discurs històric. Sobre la base del copiós nombre de documents que componen
la memòria que les institucions valencianes d’aquell segle han generat, i a partir de
notícies bibliogràfiques, hem seleccionat un repertori documental amb la finalitat de
compilar informació sobre la figura de Jerònima Galés.
Si preguntàrem als investigadors precedents què sabien de Jerònima Galés, ens
dirien tots, poc més o menys, el que segueix: l’activitat impressora oficial de Jerònima
Galés s’estableix el 1556, moment en què la trobem amb el colofó «viuda de Juan
Mey» en l’obra de Pedro Juan Núñez, Institutiones grammaticae linguae graecae; també
ens dirien que aquesta és la data de la mort del seu marit, Joan Mey, fundador del
taller tipogràfic, i que es maridà amb Pedro de Huete, també impressor, el 1559, de qui
enviduà a finals del 1580 o principis del 1581; aleshores es mantingué en els colofons
com a «Viuda de Pedro Huete», fins que, el 1582, aparegué en la portada dels llibres
Pere Patrici Mey, un dels seus fills amb Joan Mey. Des d’aquell moment regentaren
junts la impremta fins al 1587, data de la mort de Jerònima Galés. Aquestes són les
poques notícies biogràfiques que qualsevol obra específica o general pot aportar per
a la recerca sobre la impressora valenciana.7
L’objecte de la recerca en els arxius ha sigut la reconstrucció de la vida (com a
regent d’un taller tipogràfic) de Jerònima Galés i la seua relació amb les institucions
6
Exemples eloqüents i acurats de biografies d’una dona són el de Rosa Rossi, Teresa de Ávila. Biografia
de una escritora; el de María del Mar Graña Cid, Beatriz de Silva (ca. 1426 - ca .1491), i, finalment, el de
Bethany Aram, La reina Juana. Gobierno, piedad y dinastía.

Jerònima Galés és una dona sense rellevància social, i tret d’alguna notícia aportada per erudits
com Jerónimo Zurita, la historiografia la ignora fins que José Enrique Serrano Morales la torna a
mencionar. La carta que reprodueix Juan Franciso Andrés de Uztarroz en Progressos de la historia
en el Reyno de Aragón..., op. cit., p. 412-413, cita l’establiment de la impremta de Felip Mey a
Tarragona i parla de la «vídua de Mey». També en donen notícia els il·lustrats, com ara Gregori
Maians, que parla elogiosament de la família Mey en una carta que escrigué al bibliòfil holandés
Gerard Meerman el 22 d’abril de 1785, amb aquestes paraules: «Si deseas saber cuáles han sido los
impresores más elegantes en España, fueron, según mi criterio: Andres y Domingo de Portinari,
Felipe Mey, Guillermo Foquel, Tomás de Junta, Luis Sánchez y Antonio Bordázar, entre los quales
Felipe Mey fue superior en el conocimiento de las lenguas», extret de l’edició feta per Antonio
Mestre Sanchis, Los ilustrados, el origen de la imprenta y el catálogo de incunables españoles.

7
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coetànies. La investigació documental naix del diccionari de Serrano Morales,8 qui
aporta un gran nombre de testimonis escrits sobre els Mey. A través d’ell s’ha establert
la selecció de seccions i de sèries arxivístiques pertinents. Aquesta aproximació s’ha
realitzat amb la finalitat de ser exhaustius en un sentit cronològic; és a dir, les sèries
documentals que han sigut examinades sistemàticament entre els anys 1556 i 1587,
període conegut d’activitat impressora de Jerònima Galés.9
No se sap de manera exacta la data del naixement de Jerònima Galés, però sí
que sabem el moment en què començà a regentar la impremta, com ja hem apuntat.
La reconstrucció de la seua tasca empresarial comença, per tant, a la mort del seu
primer marit, Joan Mey, el 1556, i acaba amb la seua pròpia mort, el 1587, quan
els seus fills s’encarreguen del taller tipogràfic familiar. Però s’observa com en una
part de la documentació, en els albarans i en els assentaments en els llibres de la
Claveria referents als treballs amb l’Hospital General, consta el nom de Jerònima
Galés, impressora, abans d’esdevenir vídua de Joan Mey.10 Per tant, els límits

cronològics (1556-1587) establerts per la historiografia tradicional no són suficients i
la documentació mateix ens redreça la línia de recerca.

Calia un nou punt de partida i hem elegit la data de la primera impressió d’una
obra per part de Joan Mey a valència, l’Apologia de Joan Bautista Anyes, el 1543. A
partir d’aquest moment cerquem la presència de Jerònima Galés en totes les notícies
aportades per les obres de José Enrique Serrano Morales i de Josep Sanchis Sivera,11
entre els historiadors de dècades passades, i de Philippe Berger12 o de Francisco M.

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit.

8

Tot i que les dates extremes del present corpus documental inclouen documents anteriors
i posteriors, és a dir, des de l’inici del taller tipogràfic familiar (1537) fins a alguns documents
referents als fills de Jerònima Galés en els primers anys després d’heretar el taller (1613). El
repertori documental que es troba transcrit en la meua tesi doctoral, Creant modernitat: La impressora
Jerònima Galés i els Mey (València, segle xVI), dirigida per Francisco M. Gimeno Blay i M. Elisa varela
Rodríguez, arriba fins al 1626.

9

En el document datat el 22 de gener de 1550, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital
General. Compte i raó (1549-1550), V-1-172, f. 127v. Doc. 1 (1550). Vegeu Francisco M. Gimeno Blay,
«Analfabetismo y alfabetización femeninos en la valencia del Quinientos», op. cit., p. 64.
10

Cfr. Josep Sanchis Sivera, «Copistes, llibreters i impressors a valència. Notes d’arxiu», op. cit., i
«Bibliología valenciana (siglos xv, xvi y xvii)», op. cit.

11

12

Cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit.
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Gimeno Blay,13 entre els més recents. Aquests indicis ens porten a sèries documentals
determinades –documents ja rastrejats per la bibliografia– i a d’altres que hem
localitzat però que no han sigut mai esmentats per la bibliografia tradicional ni
consultats pels estudiosos, com els protocols notarials de la família vaziero.14
Continuem preguntant ara als documents què saben de Jerònima Galés.
Coneixem per Serrano Morales que els Mey són una família respectada pels jurats
del Consell Municipal i pels diputats de la Generalitat de la valència del segle xvi.
La bona valoració queda palesa per l’abundància de documentació que generen al
seu favor, i contrasta amb la minsa informació que els historiadors del llibre imprés
valencià havien trobat des dels protocols notarials fins ara.15 L’aproximació a aquestes
institucions, que en forma de finançament editorial o de subvenció regular mostren
el seu desig de mantenir el taller Mey a valència, l’he reconstruïda mitjançant els
arxius següents:
- Arxiu Municipal de valència (AMv),16
- Arxiu de la Diputació de valència (ADv),
- Arxiu del Regne de València (ARV), i
- Arxiu del Col·legi del Corpus Christi de valència (ACCC).
Els jurats del Consell Municipal conserven les seues disposicions registrades en:
1. AMv. Manuals de Consells [des de A-69 (1537) fins a A-114 (1589)]
He consultat des del 1537 fins al 1604. L’inici correspon a la primera data d’una
provisió feta a Joan Mey, mentre que la darrera és relativa a disposicions del seu
fill, Pere Patrici Mey. De forma sistemàtica, he investigat en els manuals des del
Cfr. Francisco M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización femeninos en la valencia del
Quinientos», op. cit.

13

La documentació d’arxiu és inconstant perquè la conservació és gairebé tan intencionada
com casual (per motius polítics, destruccions naturals o desfetes conscients). Les causes per al
deteriorament són múltiples: al segle xvi, la tinta amb un alt component fèrric i el paper de mala
qualitat empitjoren la situació descrita, perquè no tota la documentació conservada permet ser
consultada.
14

15
Philippe Berger comentava en l’aparell crític de l’edició documental de la seua monografia sobre
el llibre i la lectura en la València del Renaixement que no havia trobat cap altra notícia notarial que
les aportades per José Enrique Serrano Morales, cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del
Renacimiento..., p. 532-537.
16
«Para encontrar el municipio foral valenciano, hay que entrar en el Archivo, situado en el mismo
edificio: la historia completa de la ciudad, desde muy poco después de la reconquista, está en
los millares de legajos encerrados en sus repletas armariadas», cfr. Teodor Llorente, España. Sus
monumentos y artes. Su naturaleza e historia, vol. 2, p. 119.
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1556, data de la mort de Joan Mey, fins a la defunció de Jerònima Galés, el 1587. Les
provisions datades abans de l’òbit de Joan Mey, les he reproduïdes perquè continuen
vigents després de la seua mort, és a dir, són efectives també per a Jerònima Galés
i Pedro Huete, com mostra el seu contingut. En aquest dilatat període s’han trobat
moltes notícies referents a llibreters que també col·laboraven en les impressions dels
Mey, i que eren els editors, els capitalistes o els venedors de les citades obres, com
sabem per les portades de llibres impresos que es reprodueixen en aquest estudi
introductori. També trobem notícies sobre autors que reben la subvenció del Consell
per a imprimir la seua obra (impressió de la qual s’encarreguen els Mey). Aquestes
són notícies indirectes, però que afecten obres que impliquen els Mey, atés que
són textos pels quals ells també estan subvencionats en unes altres provisions. Per
aquesta vinculació són reproduïts en el present repertori documental.
2. AMv. Tacha Real [k3 (1513-1552)]
Se’n conserven sis volums, dels quals he consultat tres perquè mencionen Joan
Mey.
3. AMv. Llibre d’aveïnaments [b3-25 (1550)]
Mostra l’aveïnament de Joan Mey. He cercat en uns altres anys, com el 1555 i el
1556, prop de la mort d’aquell, per buscar notícies d’algun aveïnament de Jerònima
Galés o de Pedro de Huete, però no he obtingut cap resultat.
Cal, finalment, comentar el conjunt documental basat en el registre de les
despeses comptables que requerien les disposicions i provisions del Consell Secret, i
que els clavaris anotaven en els següents llibres:
4. AMv. Llotja Nova. Comptes [des de e3-54 (1543) fins a e3-95 (1589)]
5. AMv. Llotja Nova. Àpoques [des de j3-28 (1555) fins a j3-42 (1574)]
6. AMv. Claveria Comuna: Llibres de comptes [des de O-67 (1555) fins a O-92 (1589)]
7. AMv. Claveria Comuna: Manuals d’albarans [des de J-91 (1543) fins a J-105 (1588)]
En aquests documents també hi trobem, a més dels membres de la família
Mey, d’altres personatges –gravadors, llibreters o autors– que participen en la
producció dels llibres impresos per aquest obrador. Per tant, il·lustren el treball que
es desenvolupa al voltant del taller tipogràfic familiar i són ressenyats o transcrits
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en el repertori documental. Les notícies del taller dels Mey solen trobar-se en els
assentaments que els administradors marquen amb els títols «dates extraordinàries»
o «despeses causades axí per rahó de les dites hobres com de altres despeses
recahents en la present administració». En tota la comptabilitat dels jurats de
valència s’observa que no hi ha cap altre impressor que conste en els comptes del
Consell com a beneficiari d’aquesta ajuda de costa, com anomenen la retribució que
per «son offici» i «molta abilitat» rep Jerònima Galés i el taller de la seua família; sí
que hi apareixen, però, alguns llibreters (i una vídua llibretera, Joana Huguet) amb
el cobrament de despeses per paper o per relligadures.17
Els Mey també treballaren amb l’Hospital General en la impressió d’imatges
religioses. Aquesta documentació posa de relleu una producció paral·lela a la
d’imprimir llibres per a institucions com el Consell, la Universitat o el Col·legi del
Patriarca, una producció tipogràfica que no es veu reflectida en els repertoris ni en
els catàlegs bibliogràfics. És una producció editorial menystinguda, però certa, que
sols és possible observar-la en la documentació arxivística.18 Aquesta relació serà
evidenciada en els llibres comptables, que es conserven en un fons en l’Arxiu de la
Diputació de valència.
17
A Joana Huguet també la trobem treballant per a l’Hospital General, com a Na Hugueta o Na
Joana Huguet, en assentaments junt a Antonio Sanahuja, llibreter molt actiu, i que també participa
en l’edició de moltes obres amb Joan de Mey i amb Jerònima Galés.

En el repertori documental que segueix a aquesta reflexió és patent la relació entre els càrrecs
de diversos volums de registres en l’Arxiu Municipal o en el de la Diputació. D’una banda, en
l’Arxiu Municipal, on es comprova que una provisió del Consell Municipal es fa efectiva el mateix
dia o pocs dies després, al reflectir-se’n el cobrament en una àpoca o albarà, o quan observem que
ha sigut registrada com a despesa en el volum comptable corresponent. De l’altra, en l’Arxiu de
la Diputació, on, en els registres dels comptes de l’Hospital General, en el Llibre de compte i raó,
s’indicava el foli en què s’ubicava l’albarà corresponent al càrrec i el número del foli on estava la
data respectiva. La comptabilitat de la sèrie «Compte i Raó» del fons de l’antic Hospital General
de València registra els ingressos i les despeses de l’Hospital des del 1410 fins al 1786. Destaquem
que «hasta 1512 hay un solo volumen por año; en 1512-1513 aparece un segundo volumen, el de
albarans, y desde 1572-1573 hay tres volúmenes –llibre major, contrallibre y albarans. El llibre major y
el contrallibre recogen los mismos datos: primero figura el asiento de los ingresos y después de los
gastos; por su parte, el llibre d’albarans lleva los recibos firmados de todos los pagos efectuados», cfr.
Amparo García Gómez [et al.], Guía del Archivo de la Excelentísima Diputación Provincial de Valencia,
p. 123. Es tracta d’un capítol obert a les despeses de l’Hospital General de valència que l’escrivà
titulà: «Dates de impetres per a la predicaçió del regne y ymàgens»; en uns altres moments es
titulà: «Dates de impetres y ymàgens y despeses per a la predicació del regne.» Encapçalades per
aquest enunciat, s’anotaven en cada full les despeses ordenades cronològicament i s’indicava en
cada assentament l’any, el mes i el número d’albarà al qual feia referència. Predecessors dels Mey
en aquesta tasca com a impressors de l’Hospital General foren Arnau Guillem i Joan Navarro,
que apareixen en l’apartat denominat: «Dates comunes (o ordinàries) i extraordinàries.» Per a una
acurada definició d’aquesta sèrie, cal remetre’s a l’estudi que va realitzar Francisco M. Gimeno Blay,
«Analfabetismo y alfabetización femeninos en la valencia del Quinientos», op. cit., p. 63.
18
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A partir de l’any 1550, només el taller tipogràfic de la família Mey imprimeix
per a l’Hospital General de València; els anys anteriors, el protagonisme era per a
l’impressor Joan Navarro, tot i que no fou l’únic. És possible que Joan Mey (que està a
la ciutat de valència el 1542 i publica el seu primer peu d’impremta el 1543) treballara
com a oficial amb aquest impressor. De fet, el taller Mey continua o substitueix sense
interrupció els assentaments de Joan Navarro en els comptes de l’Hospital General.
L’Hospital General de valència, com consta en el primer llibre d’actes,19 es
finançava amb l’almoina i les donacions que arreplegaven predicant per tot el
regne.20 Per a aquesta finalitat, feien servir cartells i imatges que, a partir de l’any
1550, com ja he dit, s’encarregava d’imprimir la família Mey. Hi ha autors, com
Philippe Berger o Margarita Bosch, que consideren –tot i que no ho documenten–
que Joan Mey devia estar treballant des del 1535 empleat per algun impressor, i
per aquesta raó vaig revisar la sèrie «Compte i Raó» des del 1536, per tal d’esbrinar
quin impressor s’havia encarregat d’imprimir els cartells per a la predicació o unes
altres comandes que després veiem testimoniades en la tipografia del taller Mey. No
sempre s’hi identificava l’impressor, però en els assentaments que coneixem són els
que segueixen:
1536. Arnau Guillem, quaranta-quatre sous per vint-i-una «mà de butlles de la
partisipasió y honze mans de horacions».21
1537-1540. Francisco Diaz Romano, trenta-nou sous per «dos raymes de butlles
que a stampades per obs de la Cofraria dels Pobres».22
19
Es tracta del Judiciari, on consta que els «recaptors» nomenats per a demanar almoina per tot
el regne per a l’Hospital General predicaven «ab cartells y per medi dels recaptors fassen les
demandes y acaptes necessaris y que de huy avant no·s acomane dita collecta sinó a dos receptors»,
cfr. Arxiu de la Diputació, Hospital General, Judiciari (1549-1588), iv-2/2, f. 356r.

L’anàlisi de la caritat i de les institucions medievals, cal cercar-la en els treballs d’Agustín
Rubio Vela, Pobreza, enfermedad y asistencia hospitalaria en la Valencia del siglo xIV, i «Beneficiencia y
hospitalidad en la ciudad de valencia durante la Baja Edad Media según las fuentes archivísticas»,
en Memoria ecclesiae X. Beneficencia y hospitalidad en los archivos de la iglesia. Actas del XI Congreso de la
Asociación de Archiveros de la Iglesia en España, p. 15-60, i en el de Fernando Casal Novoa, «Noticia de
los fondos documentales existentes en el archivo del Hospital General de la ciudad de valencia», en
Primer Congreso de la Historia del País Valenciano, vol. 1, p. 411-427.
20

Cfr. valència. Arxiu de la Diputació, Hospital General, Compte i raó (1536-1537), V-1/143, f. 96r. Poc
després li pagaran 17 sous per imprimir «huna raxma de les buletes de la partisipació de morts per
a la predicasió del regne», cfr. ibíd., f. 96v.
21

22
Tot i que el document el denomina Francisco Diego, cfr. Arxiu de la Diputació, Hospital General,
Compte i raó (1536-1537), v-1/144, f. 36v, com a «Francisco, empremptador» el 13 de novembre de
1537, una lliura i díhuit sous «per dos raymes de butles à estampat de la Confrarya», cfr. ibíd.,
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1542-1549. Joan Navarro, setze sous per «dos-cents cartells que estampà per al
Jubileu en la Quaresma».23
1550. El 22 de gener de 1550, el clavari de l’Hospital General pagà deu lliures a
«Jerònima de Mey, muller de Joan Mey, impressor, en part de 20.000 ymagen [sic] à
imprimit per a la predicaçió del Spital General y de Sant Llàzer».24
La major fortuna del fons de l’Hospital General, però, han sigut els protocols
notarials. Pràcticament romanen tots els volums d’aquella època de la família de
notaris vaziero, que van treballar amb l’Hospital i foren els notaris de capçalera
de la família Mey. He estudiat els protocols, rebedors i notals des del 1543 fins al
1590. En els documents notarials hi trobem les persones en la seua quotidianitat, en
actituds i espais diversos; aquí he trobat les dades inèdites més precioses sobre l’ofici
d’impressor i l’edició de llibres al taller Mey.
En definitiva, les sèries documentals analitzades en l’arxiu de l’Hospital General
són les següents:
8. ADv. Compte i raó [des de V-1/161 (1543) fins a V-1/256 (1587)]
V-1/144bis, f. 139r; també, el 4 de novembre de 1538, «per dos rayxmes de bules de la partisipasió,
una de vius i altra de morts», trenta-huit sous, cfr. ibíd., V-1/145, f. 210r; el 20 de març de 1540, una
altra vegada com a «Francisco, empremptador», rebrà díhuit sous «per una raysma de bulles de la
Semana Santa», i el 7 de maig del mateix any, cinc sous per «cent cartells que féu per el Jubileu de
Sa Excel·lència», cfr. ibíd., V-1/147, f. 120v.
23
El 14 de març, cfr. ibíd., V-1/152, f. 77v, i el 20 de maig de 1542, huit sous «per los cartels inprimí
per a posar per la ciutat per al Jubileu, donà lo senyor Duch de Calàbria», cfr. ibíd., f. 78v. Hi ha
uns anys que no s’han pogut consultar pel mal estat de la documentació; però, una altra vegada,
el 13 de gener de 1546 es paga al «mestre Johan Navarro, estampador», huit lliures i onze sous per
«nou mília y cinh-cents minutes de la participació per a la predicatió de fora per lo regne», cfr. ibíd.,
V-1/166, f. 105v, mentre que el 5 de maig del mateix any rep cinc sous «per los cartells del Jubileu,
lo qual són lo dia de Pasqua y la segona festa de Pasqua del Sant Esperit», cfr. ibíd., f. 106v, i el 23 de
gener de 1547, seran sis lliures i díhuit sous amb huit diners «per tantes menutes que lo dit imprimí
per la predicatió del Espital», cfr. ibíd., f. 107r. No serà fins al 5 de febrer de 1548 que es pagà una
altra vegada a «mese Juhan Navarro, inprimidor de llibres» dotze lliures i dotze sous «per totes
les butles que lo dit ha imprimit, axí per a la predicatió del regne, del Espital y de Sent Llàzer, com
encara per a la Confraria y altres cartells», cfr. ibíd., V-1/168, f. 95r, i poc després, el 3 de juny de
1548, se li pagà cinquanta-tres sous «a compliment de totes les menutes que lo dit Juhan Navarro
à inprimit per la predicatió de defora», cfr. ibíd., f. 97r. El 2 de desembre de 1548, es pagaren set
lliures i quatre sous «per les indulgències [...] per als preycadors les qual són huyt raxmes», ibíd.,
V-1/170, f. 29r, i, finalment, el 10 de gener de 1549 rebrà sis lliures i quatre sous «per set raxmes y
dos mans de les bulles per a la preycasió» i huit lliures «per enpremir les images per a les mandes»,
cfr, ibíd., V-1/170, f. 229.

Cfr. valència. Arxiu de la Diputació, Hospital General, Compte i raó (1549-1550), v-1-172, f. 127v.
Aquests documents de la sèrie «Compte i Raó» estan transcrits en el corpus documental.
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9. ADV. Judiciari [iv-2/2]
10. ADV. Protocols [des de IV-1/23 (1550) fins a IV-1/63 (1590)]
En les disposicions de la Generalitat, ubicades en volums enquadernats
en pergamí en l’Arxiu del Regne de València, no hi he trobat cap referència a la
implicació dels «deputats del General» en l’edició d’un obra a València fins als anys
1611, 1624 i 1625, quan es troben les provisions a favor del taller tipogràfic dels Mey
per a imprimir la Crònica d’Escolano.25
Però en els anys consultats (1556-1587, i en la resta de documentació) he trobat un
document ampli i singular: l’expedient obert per dilucidar l’evasió de l’impost sobre
la producció de breviaris i missals per part dels diputats del General. En aquella
causa fou interrogada Jerònima Galés. El seu testimoni és la insòlita trobada amb la
veu, fixada en el interrogatori, del personatge investigat; una empremta originada
per una situació forçada en la qual Jerònima Galés va participar perquè respon a
una iniciativa administrativa contra el seu taller tipogràfic. Ací retrobem la veu de
Jerònima Galés, que només hem vist en una poesia i en els pròlegs que publicà. És
el registre d’una oralitat, però no sabem ni tant sols si és el registre immediat de la
sessió o la reproducció posterior d’unes còpies o d’uns esborranys. Analitzant el
context i depurant la transcripció que es fa dels interrogatoris, obtenim un document
revelador i particular.
L’expedient de la Generalitat es troba en el volum corresponent als anys 15801581 de la sèrie de resolucions dels diputats:
11. ARV. Llibre de provisions [des de 3017 (1556) fins a 3055 (1587)]
També en l’Arxiu del Regne hi ha un altre exemple de les poques relacions amb
notaris establertes pels Mey:26 el contracte entre Joan Tàrrago, llibreter, i Joan Mey
per a la impressió d’una obra de Nebrija.27
25
Transcrits en el repertori documental de Creant modernitat: La impressora Jerònima Galés i els Mey
(València, segle xVI), op. cit.
26
«Sobre Joan de Mey, impresor flamenco establecido en Valencia probablemente en 1535, y que
murió en esa ciudad a finales de 1555 o a principios de 1556, no he encontrado nada que cambie
lo aportado ya por Serrano Morales (S.M., pp. 285 ss.); puedo añadir simplemente el contrato de
edición de dos mil ejemplares de una obra de Nebrija, que firmó en 1548 con el librero J. Tarrago
(documento D-10)», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento..., op. cit., vol.
2, p. 536.
27

En el document datat el 12 de maig de 1548.
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L’apèndix documental acaba amb l’edició corregida d’alguns documents concrets
que fan referència a la gestió i a l’itinerari dels fills successors de la impressora: Pere
Patrici i Felip Mey.
La porta de la documentació no és una cavitat o túnel natural que travessa –com
si d’una cova es tractara– el temps. Des del llindar no es contempla el passat. Tampoc
en creuar la porta ens trobem el passat viscut tal com fou, perquè la porta al passat no
és, en primer lloc, ni innocent ni neutra. Hi trobem els personatges i les experiències
que, en primer lloc, han sigut registrades pels professionals de l’escriptura de les
institucions, i que després l’autoritat ha gestionat i preservat als prestatges dels
arxius en el transcurs dels segles.28 La documentació d’arxiu és capritxosa perquè
la conservació és quasi tant intencionada com casual (per causes polítiques,
destruccions naturals o desfetes conscients). Les causes per al deteriorament són
múltiples: al segle xvi, la tinta amb un alt component fèrric i el paper de mala
qualitat empitjoren la situació descrita, perquè no tota la documentació conservada
permet ser consultada. Aquestes característiques provoquen que la documentació
obtinguda siga considerada parcial.
El corpus documental d’aquest treball d’investigació està ordenat cronològicament, any rere any i dia rere dia. La reunió i l’organització dels documents
responen a un eix: Jerònima Galés. En el repertori documental resultat d’aquest
treball arxivístic hi queda palesa la relació entre els assentaments de diversos
volums de registres. Així, una provisió del Consell es comprova que es fa efectiva
pocs dies després, quan el cobrament queda reflectit en una àpoca o en un albarà
o quan observem que ha sigut registrada com a despesa en el volum comptable
corresponent.29
No es pot ressuscitar la vida recollida en els lligalls arxivístics ni recrear un
retrat il·lustrat d’un temps pretèrit; però sí que podem recuperar, amb criteris
historiogràfics, la memòria del passat a través dels materials conservats. Les fonts
documentals seriades en el repertori pretenen reconstruir una part de la vida que
ens queda d’una dona que, inusitadament, regentà una impremta, i, per extensió, de
la de la seua família en la valència del segle xvi.
28
vegeu Núria Jornet i Benito, «La relación con los recuerdos: La autoridad y el poder de la
memoria», en Las relaciones en la historia de la Europa medieval, p. 17-57.
29
Un exemple, com ja hem comentat, són els registres dels comptes de l’Hospital General: en el
Llibre de compte i raó s’indicava el foli on s’ubicava l’albarà corresponent al càrrec i, al mateix temps,
aquest registre de l’albarà arreplegava el número del full on estava la data corresponent.
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III
La nostra edició
En l’edició crítica dels textos que reproduïsc a continuació m’ha guiat, sobretot,
el propòsit de respectar l’original; tot i això, i sempre que ha sigut possible, he
intentat fer-los més accessibles al conjunt d’estudiosos. Per a la transcripció dels
documents s’han tingut en compte les particularitats ortogràfiques que presenta
l’escriptura del segle xvi, amb la pretensió de conservar, tant com fóra possible, la
forma i la grafia originals, tant en llengua llatina, com catalana i castellana.30 Amb les
matisacions i excepcions que oportunament han sigut ressenyades en les notes a peu
de pàgina, hem procurat seguir els criteris de puntuació i d’accentuació moderns de
les respectives llengües. Detalle a continuació alguns criteris de transcripció:
- He regularitzat la separació de paraules, per exemple: quales quier=qualesquier;
d’altra banda, he indicat l’elisió amb el punt volat, per exemple: ques=que·s.
- He regularitzat les majúscules i minúscules d’acord amb l’ús actual.
- He seguit el criteri modern en l’ús de l’apòstrof i del guionet, però respectant
les contraccions del text i mantenint les formes, per exemple: del Espital, yr al abcapte.
- He puntuat i accentuat el text, però he mantingut la disposició gràfica i
diplomàtica dels documents. Utilitze les majúscules seguint les normatives
corresponents de la llengua en què es redacta.
- He desenvolupat les abreviatures.
- He mantingut les consonants dobles internes, però no les inicials.
- He marcat la reconstrucció d’un text dubtós amb [ ], i amb [...] si és il·legible.
- He regularitzat l’ús de u-v, i de i- j.
30
És ací on es produeix una certa confusió amb les normes actuals, perquè mantenim la vacil·lació
que els escrivans dels segle xvi tenien en algunes formes gràfiques, per exemple: Senyors o Señors.
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- He representat les elisions amb un punt volat.
- He regularitzat l’ús de c i de t en els textos llatins.
- He conservat la grafia i la disposició originals en els títols dels llibres impresos,
amb les excepcions que s’indiquen a peu de pàgina.
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IV
Col·lecció documental
(1537-1613)

1537
1
1537, novembre, 24. València.
Provisió del Consell municipal per la qual es concedeix la prerrogativa
d’impressió durant deu anys de la «Crònica de les antiguitats i conquesta de la
ciutat de València» al seu autor, Pere Antoni Beuter.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1537-1538), A-69, f. 159v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1999, p. 286.31
Dictis die et anno.32
Los dits magnífichs jurats,33 regent de racional e Francesch Luys Dassió, síndich,
ajustats ut suppra, proveheixen e ordenen34 que persona alguna no puixa stampar ni
fer stampar en la present ciutat de València y regne,35 dins deu anys primer vinents
Vegeu el capítol que Josep Sanchis Sivera anomena amb aquestes paraules: «Part que prenia
la ciutat en el foment de l’art de la llibreria. - Els llibrers. - La llibreria era art i no ofici. - Una
companyia de llibrers. - Catàleg de llibrers», perquè hi ha referències als assentaments dels Manuals
de Consells de l’Arxiu de Municipal de València, cfr. Josep Sanchis Sivera, «Bibliologia valenciana
(siglos xV, xVi y xVii)», op. cit.
31

32
El primer assentament d’aquest dia informa de la data del document: «Die sabbati XXIIII mensis
novembris anno a Nativitate Domini MDXXXVII.»

Al marge esquerre: «De la obra de mestre Pere Anthoni que ningú no la puiga fer stampar per
temps de deu anys, sots pena de LX sous y les obres perdudes.»
33

34

Interlineat: «e ordenen».

35

Interlineat: «en la present ciutat de València y regne».
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e de huy avant comptadors, la obra nomenada Crònica de les antiguitats y conquesta
de la dita ciutat de València y dels actes crònichs e senyalats fets y obrats per cavallers,
generoses persones e ciutadans de la dita ciutat e regne de València, de la qual obra
és lo autor lo reverent mestre Pere Anthoni, doctor en sacra theologia, sinó36 lo
dit mestre Pere Anthoni, sots pena de sexanta solidos, e sots pena encara de pedre
irremissiblement los volums que·s trobaran stampats.
Testimonis: Sebastià Calarena, verguer dels magnífichs jurats, e Joan Garcia,
laurador de les Alcubles.

36

Interlineat: «sinó lo dit mestre Pere Anthoni».
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1542
1
1542. València.
Cens de Joan Mey com a impressor en el registre de la Tacha Real corresponent
a les Corts del 1542.
València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1542), K3-4, f. CLXVIIIv.
Publicat per: Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento,
Valencia, 1987, vol. 2, p. 532.
SANTA CATALINA:37
...en la Freneria...
- Joan May [sic], estampador....................................................X sous

37
Llibreters i impressors censats en el registre de la Tacha Real corresponent a les Corts del 1542, cfr.
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op. cit., vol. 2, doc. H-3, p. 536.
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1543
1
1543, juny, 8. València.
Pere Borbó, llibreter, jura estampar els «Furs» dels anys 1537 i 1542, concepte pel
qual rep deu ducats.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1543-1544), A-73, f. 38v-40v.
Dictis die et anno.38
Lo honorable en Pere Borbó,39 librer, habitador de la ciutat de Val[ènc]ia, gratis
et caetera; promet y se obliga als magnífichs mossén Hierònym Artés, generós, en
Miquel Hierònym Berenguer, ciutadà, mossén Jaume Estanyà, cavaller e en Balthazar
Miquel, ciutadà, quatre dels magnífichs jurats en lo any present de la insigne ciutat
de València, e en Thomàs Dassió, síndich de la dita ciutat, presents e acceptants en
nom de la mateixa ciutat, ajustats en la cambra de Consell Secret, de fer stampar los
Furs fets e atorgats per sa Magestat a la present ciutat i regne en lo any MDXXXVII
e en lo any MDXXXXII a totes ses despeses. E aquell no vendrà a més, cascú dels
dits dos Furs dels dits dos anys, de deu sous e sis diners, e més, donarà a la ciutat
hu dels dits Furs dels dits dos anys francament, en pergamí, ab pacte que la ciutat
li done e sia obligada donar [els pergamins] e no altra cosa. Per ço, obliga sos béns,
renunciant a son propi for, sotsmeten-se al for e jurisdicció del magnífich racional
de la dita ciutat.
Testimonis sien presents a les dites coses los honorables Joan Delgado, mercader,
e en Joan Alemany, alguazir de sa Magestat, habitadors de València.
Iam dictis die et anno.40
Los magnífichs mossén Hierònym Artés, generós, en Miquel Hierònym
Berenguer, ciutadà, mossén Jaume Estanyà, cavaller, e en Balthazar Miquel, ciutadà,
quatre dels magnífichs jurats en lo any present de la insigne ciutat de València, e
en Miquel Hierònym Berenguer, subdelegat del magnífich racional e en Thomàs
Dassió, síndich de la dita ciutat, ajustats en la cambra de Consell Secret, proveheixen
[que], per lo honorable en Miquel Joan Rodríguez, notari clavari comú de la dita
El primer assentament d’aquest dia indica la data: «Die veneris octava mensis junii anno a
Nativitate Domini millesimo quingentesimo quadragesimo tertio.»
38

Amb el signe de la ferma notarial representat per l’anotació marginal de dues ratlletes obliqües
sobre el nom; després que el notari havia llegit les línies essencials del contracte, els interessats hi
atorgaven el consentiment o ferma en presència de testimonis.
39

40

Al marge superior esquerre: «Provisió que sien pagats deu ducats a Pere Borbó, librer.»
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ciutat, sien donats e pagats deu ducats a·n Pere Borbó, librer; e són per ajuda de costa
de fer estampar los Furs fets e atorgats per sa Magestat a la present ciutat e regne de
València en lo any MDXXXVII e en lo any MDXXXXII.
Testes predicti.
2
1543, juny, 22. València.
Data de l’administració d’en Miquel Joan Rodrígues per a Pere Borbó, llibreter.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1543-1544),
O-67, f. 171r.
Item doní e paguí a l’honorable en Pere Borbó, librer, deu lliures, deu sous reals,
les quals li han provehïdes pagar de la pecúnia comuna de la dita ciutat; e són per
ajuda de costa de fer stampar los Furs fets e atorgats per sa Magestat a la dita ciutat
e regne de València en lo any MDXXXVII e en lo any MDXXXXII, la qual provisihó
és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat e rebuda per lo scrivà de la sala
de la mateixa ciutat en calendari del VIII dia dels presents e dejús scrits mes e any,
segons41 en aquella és més largament contengut.42 E ha-n’i albarà, a [dia] XXII de
juny any MDXXXXIII......X lliures, X sous.
3
1543, juny, 22. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pere Borbó, llibreter.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1542-1546),
J-91, f. 82r.
De l’honorable en Pere Borbó, llibrer.
Los jurats et caetera. Pagau a l’honorable en Pere Borbó, llibrer, deu lliures, deu
sous reals, les quals són per ajuda de costa de fer estampar los Furs, fets e atorgats
per sa Magestat a la present ciutat e regne43 de València en l’any MDXXXVII e en
l’any MDXXXXII. La qual provisió et caetera, en calendari del Viii dia dels presents e
dejús scrits mes e any, segons et caetera. E cobrau.
Datum Valencie die XXII junii MDXXXXIII.
41

Aquesta provisió dels jurats és registrada en el doc. 1 del 1543.

42

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

43

Al marge dret: «X lliures, X sous.»
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1547
1
1547. València.
Cens de Joan Mey i de Joan Baldoví, impressors, en el registre de la Tacha Real
corresponent a les Corts del 1547.
València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1547), K3-5, s. f.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 288. - Philippe Berger, Libro y lectura
en la Valencia del Renacimiento, Valencia, 1987, vol. 2, p. 538.44
SANTO TOMÁS:
Tornant en lo carrer de la Mar...45
Joan de Mey, empremtador.............................................................. XV sous
SANTA MARIA:
Davant la sala anant a la plaça de sent Berthomeu...
Mestre Joan, empremtador..................................................................V sous.46
2
1547, agost, 29. València.
Provisió del Consell per a pagar a Francés Joan Pastor, notari, i a Joan de Mey,
impressor, dues-centes quatre lliures per imprimir la compilació dels «Furs».
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1547-1548), A-75, f. 139r i v.
Die lune XXVIIII mensis augusti anno MDXXXXVII.
Los magnífichs jurats presents, los magnífichs de l’offici racional e subsíndich,
excepto March e Vidal, los quals eren absents, ajustats en la cambra de Consell Secret,
considerat que en lo consell celebrat en la sala de la dita ciutat a XIIII de agost any
MDXXXXVI fonch provehït que al honorable e discret en Francés Joan Pastor, notari,
44
Llibreters i impressors censats en el registre de la Tacha Real corresponent a les Corts del 1547, cfr.
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op. cit., doc. H-4, p. 538.
45
L’administrador apuntà en el registre, de forma descriptiva, que es tractava de «la traveza del
carrer del Mar a la creu nova del cantó de Periz de la Padilla».
46

Vegeu nota en el document 1 de l’any 1552.
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fossen prestats quatre-cents ducats per obs de pagar lo paper e fer stampar lo volum
compilat dels Furs del present regne, ab condició que, per mans del clavari comú de
la dita ciutat, de la dita quantitat fos pagat lo dit paper, e lo que restaria fos donat
als stampadors que han de stampar dit volum, a fi a effecte que la dita quantitat
hagués necessàriament convertir-se en lo dit obs e no en altres cosses, segons en la
dita delliberació del dit magnífich consell és pus llargament contengut. E com lo
dit en Francés Joan Pastor demana que li sien prestades docentes e quatre lliures a
compliment dels dits quatre-cents ducats per obs de pagar a Joan de Mey, stampador
del dit volum, offerint-se per aquelles donar fermances e principals obligats ensemps
ab ell e sens ell et in solidum als magnífichs en Pere Perpinyà, ciutadà, e en Bernat
Luís Dassió, cavaller,47 per tuyció e seguretat de la dita ciutat, los quals, dits en
Francés Joan Pastor, e fermanaces de aquell, permettran e se obligaran de restituhir
la dita quantitat a la dita ciutat e o al clavari del quitament de aquella dins hun any,
ab mig any franch de interés, en la forma acostumada. Per ço, proveheixen que les
dites docentes e quatre lliures sien prestades al dit Francés Joan Pastor, ab les dites
fermances e principals obligacions fahedores per los dits Pere Perpinyà e en Bernat
Luís Dassió, ciutadans, en la forma sobredita; la qual dita quantitat, inseguint lo
pacte e condicions proposats en la deliberació del dit magnífich Consell, lo clavari
comú de la dita ciutat retinga e se haja de retenir vers si per obs de pagar al dit
Francés Joan Pastor, notari, e a·n Joan de Mey, stampador. Fetes les quals obligacions
proveheixen que per lo honorable en Pere Queralt, clavari comú de la dita ciutat, les
dites docentes y quatre lliures sien donades e lliurades per lo dit clavari comú als dits
en Francés Joan Pastor, notari e a·n Joan de Mey, stampador, e que sien carregades
sobre los béns e drets de la dita ciutat.
Testimonis: lo magnífich mossén Joan Vallverde, donzell, e en Anthon de la
Torre, verguer dels magnífichs jurats, habitadors de València.

3
1547, [setembre, 5]. València.
Rebudes de la Claveria Comuna de l’administració d’en Pere Queralt per a
Francesc Joan Pastor, notari.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1547-1548),
O-69, f. 8r.
Rebudes48 fetes per mi dit Pere Queralt, mercader, clavari comú, qui dessús dels
47

Ratllat: <ciutadà>.

48

Al marge superior dret: «Prèstech per stampar los Furs.»
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preus dels censals carregats en lo any present de la mia claveria per obs de emprestar
a l’honorable e discret en Francesch Joan Pastor, notari, dos-centes quatre lliures per
stampar los Furs del present regne, segons consta ab provisió feta per los magnífichs
jurats a XXVIIII de agost MDXXXXVII, per la qual causa se féu lo carregament
següent:
Primerament, pose en rebuda del honorable en49 Hieroni Gallach, mercader, doscentes quatre lliures reals, per preu dels quals li foren venuts e originalment carregats
CCLXXII sous, sen [sic] pagadors a deu de dehembre y juny migerament.......................
CCIIII lliures, [en blanc] sous.
4
1547, setembre, 5. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Francés Joan Pastor, notari, i Joan Mey,
impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1546-1551),
J-92, f. 111r.
Dels honorables e discret en Francés Joan Pastor, notari, e Joan de Mey,
stampador.50
Los jurats et caetera. Pagau als honorables en Francés Joan Pastor, notari, e Joan
de Mey, stampador, dos-centes y quatre lliures reals, les quals et caetera; e són per
prèstech per nosaltres a ells provehït donar e pagar per rahó de fer stampar los Furs
del present Regne.51 La qual provisió et caetera, en calendari del xxViiii dia del mes
de agost e any present52 e davall scrit, segons et caetera. E cobrau.
Datum Valencie die V septembris MDXXXXVII.

49

Ratllat: <d->.

No he trobat la referència d’aquest càrrec en la recerca efectuada en les «Dattes fetes per mi dit
Pere Queralt, mercader clavari comú, qui dessús en despeses comunes extraordinàries en tot lo dit
any de la mia claveria», com seria pertinent, ja que passa la documentació del 5 de setembre de
1547 als assentaments de «Lorenz de Vilarrasa, portant-veus de General governador en la present
ciutat i regne de València» i «Gaspar Dalmau e Francisco Sassó, mercaders», cfr. Arxiu Municipal
de València, Llibre de Claveria Comuna (1547-1548), O-69, f. 97r i v. Tota notícia a la impressió dels
Furs és troba en l’assentament anterior; s’obrí un apartat específic per a la dita impressió, la qual
cosa dóna notícia de la importància atorgada a aquests comptes on s’ubicà sols un assentament,
com hem indicat.
50

51

Al marge dret: «CCIIII lliures, [en blanc] sous.»

52

Vegeu l’assentament anterior.
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1548
1
1548, maig, 12. València.
Contracte d’edició d’una obra de l’autor Antonio de Nebrija entre Joan Tàrrago,
llibreter, i Joan Mey, impressor.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Onofre Armanyach (1548),53 107, s. f.
Publicat per: Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento,
Valencia, Eds. Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació,
1987, p. 484-485.
Die XII madii MDXXXXViii.54
Los honorables55 en Joan Tàrago, librer, de una, e Joan de Mey, stampador, de
altra, gratis et scienter, convenen, entre aquells a establir stampar dos mil libres o
pesses de Lebrixes en la forma e modo següent:
i. Et primo és stat concordat que lo dit en Joan de Mey, promet i se obliga al dit
Joan Tàrago, de obrar56 e stampar dos mil libres de Lebrixes iuxta e si e segons la
forma mostra e letra que lo dit Joan Mey té e fa.
ii. Item és stat concordat que lo dit Joan Tàrago, per raó de dita stampa dels dits
dos mil libres de Librixes, li haja donar e pagar a rahó de XIIII la raysma. Lo modo
de la paga ha de ésser que, fet lo full ab sa perfecció e com és mester, e liurat ab tot
efecte al dit Tàrago, lo dit Tàrago li haja pagar a la dita rahó de XIIII sous per raysma.
iii. Item és concordat que lo dit Tàrago és obligat de donar lo paper que serà
mester per a dits dos mil Librixes a despeses del dit Tàrago.
iiii. Item és pactat que lo dit Joan Mey se obliga de no stampar a persona alguna

53
En els apunts posteriors, amb llapis, se’l qualifica de «notario público y apostólico». Hem mirat
els protocols del 1537 i 1544, el manual del 1548 i el rebedor del 1548, però no hi he trobat cap
referència.
54
El text està cancel·lat. Hi ha la cèdula («scaeda») o l’esborrany on el notari redacta l’encàrrec
dels interessats i dóna una notícia breu del contracte o la minuta, conservada després de la lectura
de la dita cèdula. La següent còpia és la del rebedor, que és l’esborrany del protocol, ambdues
cancel·lades; ens manca la del protocol.
55
Al marge superior esquerre: «És pagat lo present contracte.» «Notatum in quodam medio folio
per me Dionisii (?) Antich, notari» i «Factum».
56

Ratllat: <fer>.
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més de les dites57 dos mil Librixes, que deu fer e servir per dit Tàrago a pena de L
corones aplicades al dit Tàrago.
Fiat large cum (?) et obligatio bonorum et caetera.
Testes Pere Felip Reig, pellisser, e Miquel Martínez, librer.
Die XII mensis madii anno MDXXXXVIII.
Nos, Johannes Tàrrago, librarius,58 parte ex una et Johannes de Mey,59 stampator sive
stampador, parte ex alia, gratis et caetera, inter nos, partes predictas, facimus et inimus
pactum, avinentiam et concordiam in et super stampar dos mil libres60 e pesses de
Lebrixes61 modo et forma per capitula infrascripta declarandum et declaranda in modum
sequentem:
E primerament és stat concordat que lo dit en Johan de Mey promet y se obliga
al dit Johan Tàrrago de obrar y stampar dos mil libres de Librixes iuxta e si e segons
la forma mostra e letra que lo dit Johan Mey té e fa.
Item és stat concordat que lo dit Johan Tàrrago, per rahó de dita stampa dels dits
dos mil libres de Lebrixes, li haia de donar e pagar, a rahó de XIIII sous la raysma; lo
modo de la paga ha de ésser que, fet lo full ab sa perfecció e com és mester, e lliurat
ab tot efecte al dit Tàrrago, lo dit Tàrrago li haia de pagar a la dita rahó de XIIII sous
per raysma.62
Item és pactat que lo dit Tàrrago és obligat de donar lo paper que serà mester per
a dits dos mil Lebrixes a despesses del dit Tàrrago.

57

Interlineat: «dites».

Cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op. cit., p. 528, doc. H-2, on anota
unes notícies sobre el llibreter Juan Tárrago, en els arxius valencians.
58

«No he encontrado nada que cambie lo aportado ya por Serrano Morales; puedo añadir
simplemente el contrato de edición de la obra de Nebrija», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la
Valencia del Renacimiento, op. cit., p. 532-537, doc. H-3, nota 15.
59

60

Ratllat:<Lebrixes>.

«Antonio Nebrija es seguramente el gramático español cuyas obras conocieron mayor éxito en esa
época. Precisamente ese éxito nos impide identificar con certeza cuál de sus obras editó J. Tárrago
en 1548. Aunque la nota añadida por el notario nos certifica que esta edición salió efectivamente a la
luz (sin duda, en el mes de septiembre) parece que no ha llegado ningún ejemplar hasta nosotros. J.
Tárrago se interesaba desde hacía cierto tiempo por las obras de Nebrija, puesto que el 12 de mayo
de 1543 había obtenido del Ayuntamiento de Valencia un privilegio de cuatro años para la edición
de lo test de la nebrixa. (Josep Sanchis Sivera, «Bibliología valenciana», Anales del Centro de Cultura
Valenciana, IV, 1931, p. 112)», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op.
cit., p. 485.
61

62
«El precio de catorce sueldos convenido por la impresión de cada resma es sensiblemente más
alto que la tarifa ordinaria, que era por lo general de diez sueldos», cfr. ibíd.
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Item és pactat que lo dit Johan Mey se obliga de no stampar a persona alguna
de les dites dos mil Lebrixes que ha de fer e servir per al dit Tàrrago a pena de
cinquanta corones aplicadores al dit Tàrrago.
Quibus63 quidem capitulis lectis et publicatis et intellectis nos, dicte partes, laudantes,
approbantes, facientes, concedentes atque firmantes omnia et singula in predictis capitulis
contenta et specificata a prima linea usque ad finalem inclusive, promittimus una pars
nostrorum alteri, et altera alteri ad invicem et vicisim, quod tenebimus observabimus
complebimus et adimplebimus omnia et singula in predictis capitulis contenta et specificata,
et contra ea non veniemus; quod, si secus fiat, volumus et nobis placet quod pars nostrorum
contrafaciens incidat et incurrat sub dicta pena quinquaginta coronarum auri per partem
inobedientem parti obedienti, dandarum et solvendarum, pro pena et caetera. Ratto pacto et
caetera; ad quorum omnium et caetera; fiat executoria cum fori submissione, renunciatione
appellacionis, variacione iudicii et aliis clausulis iuratis non littigandi et caetera. Pro quibus
omnibus et singulis rattis et caetera. Obligamus una pars nostrum alteri, et altera alteri ad
invicem et vicisim, omnia bona nostra mobilia et caetera. Renunciantes ex pacto quantum ad
hec beneficii cedendarum actionum, novarum constitutionum, Epistule divi Adriani et foro
Valencie de principali prius conveniendo et caetera. Et legi unde queritur comodati dicenti et
caetera.64 Et legi a dicto pio de rei iudicta, ff: «si post adictum dicendi et caetera, et facultati
oblacionis bonorum inmobilium, et caetera». Et in quorum65 fidem et caetera.
Actum et caetera; Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Petrus Philipus Reig, pelicerius, et Michael Martines,
librarius, civitatis Valencie habitatores.
2
1548, setembre, 10. València.
Cancel·lació notarial per compliment del contracte d’edició que unia Joan
Tàrrago, llibreter, i Joan Mey, impressor.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Onofre Armanyach (1548), 107, s. f.
Publicat per: Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento,
València, Eds. Alfons el Magnànim, Institució Valenciana d’Estudis i Investigació,
1987, p. 484-485.

63

Amb una altra mà.

64

Ratllat: <Et iuri dicenti generalem renunciacionem non valere, et caetera.>

65

Ratllat: <iuri dicenti generalem renunciacionem non valere, et caetera>.
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Die X mensis septembris MDXXXXVIII los dits en Johan Tàrrago, librer, de una,
e Johan Mey, stampador, de altra, attés que la una part a l’altra, e l’altra a l’altra
ad invicem et vicissim, han complit tot lo que tocava a ells en dita capitulació e han
efectuat, volen lo dit contracte sia per mi, Onofre Armanyach, notari rebedor de
aquell, cancel·lat en lo prothocol notarial, e que ni a l’hu ni a l’altre no puixa moure,
a ells ni als seus.
Testimonis: Pere Culla, velluter, e Pere Balle, flaquer, e quant a la ferma del dit
en Johan Tàrrago.66

66

El text es repeteix en la pàgina següent.
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1549
1
1549, febrer, 12. València.
Baldufari de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1549), IV-1/22, s. f.
Testamentum. Joannes Mey..............................................................XII febroarii.
2
1549, novembre, 27. València.
Provisió per a pagar durant tres anys al taller tipogràfic de Joan Mey quinze
lliures anuals, amb la condició que torne de la ciutat de Múrcia per a residir i
treballar en la ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1548-1550), A-76, f. 425r i v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 290.
Die mercurii XXVII mensis novembris anno MDXXXXVIIII.
Los magnífichs jurats e subsíndich, excepto Olesa, lo qual és absent, ajustats en la
cambra de Consell Secret, attés que lo honorable en Joan Mey, stampador, stà huy en
la ciutat de Múrcia, e aquell diu que no vendria ni tornaria a la dita ciutat a causa de
no poder viure en aquella, per star la ciutat molt cara e en aquella no·s stampen sinó
molt poques obres, supplica a la ciutat que, si la ciutat voldrà que vinga a d’aquella
per a resedir en aquella, li volgués fer alguna ajuda de costa. E attés que lo dit en
Joan Mey és molt àbil en stampar, axí stampant ab molta veritat per ésser aquell molt
docte, y per ésser mestre àbil de fer tot gènero de letres per a qualsevol stampa, per
ço, per benefici de la dita ciutat, provehexen que al dit Joan Mey li sien donades e
pagades quinze lliures moneda reals de València per lo clavari comú de la dita ciutat,
en ajuda de pagar lo loguer de una casa per temps de tres anys, contadors del primer
del mes de janer primer vinent [e a]ny MDL. De mig en mig any les haien de pagar
en cascun principi de any, ço és, VII lliures, X sous ab pacte e condició que lo dit en
Joan Mey haia de residir en la dita ciutat ab sa casa e família.
Testimonis: micer Pere Joan Capdevila, doctor en cascun dret, e en Hieroni
Yvorra, verguer dels magnífichs jurats, habitadors de València.
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1550
1
1550, gener, 22. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-172, f. 127v.
Més,67 a dit,68 10 lliures paguí a Jerònima de Mey, muller de Joan Mey, impressor,
en part de 20.000 ymàgen [sic] à imprimit per a la predicaçió del Spital General y de
sant Llàzer. Albarà, carta 177,69 72........X lliures, [en blanc] sous.70
2
1550, gener, 27. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-172, f. 131r.
Més, a 27 de janer 1550, /10 lliures/ paguí a Jerònima de Mey, muller de
Joan Mey, impressor, per part de paga de 20.000 ymàgens à imprimit per al Spital
General y sant Llàzer. À-n’i albarà, en carta 72, 177.......X lliures, [en blanc] sous.
3
1550, gener, 27. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-173, f. LXXIIr.
A veintisiete de enero del año 1550, yo, Hierónyma de Mey, muger de
Joan de Mey, estampador, è recebido del señor Bernat Simon, clavario del Ospital
General, diez libras, las quales son en parte de pagua de veinte mil imágenes qu·è

67

Al marge esquerre: «Està assentada en carta 130. Avant.»

68

Per assentaments anteriors, sabem que és el 22 de «Janer 1550».

69

Els albarans dels anys 1549 i 1550 arriben fins al f. CXXXIIIv.

70

Està ratllat amb tres línies inclinades i es repeteix en el foli 131.
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impresso en mi cassa71 para l’Espital General y para sant Lázaro. Y por la verdad,
hize el pressente albarán de mi mano, a 27 de henero del año 1550........X libras, [en
blanc] sueldos.
Compressos qualesquier albaranes que tenga.
4
1550, febrer, 5. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1546-1551),
J-92, f. 251v.
De l’honorable en Joan de Mey, stampador.72
Los jurats. Pagau a l’honorable en Joan Mey, stampador, quinze lliures reals, les
quals et caetera; e són per ajuda de costa, e per pagar lo lloguer de una casa que aquell
ha llogat, com sia persona molt àbil per a estampar Furs e altres coses que la dita
ciutat té necessitat d’elles, e sia vingut de la dita ciutat de Múrcia73 per a residir en
la present ciutat. La qual provisió et caetera, en calendari del xxVii74 dia del mes de
nohembre e propassat e any MDXXXXVIIII, segons et caetera. E cobrau.
Datum Valencie die V februarii MD quinguagesimo.
5
1550, febrer, 12. València.
Testament de Joan Mey, impressor, en el qual fa marmessor en Bernat Simó,
ciutadà de València, però la dita marmessoria s’ha de dur amb exprés consentiment
i voluntat de Jerònima Galés, impressora, muller d’aquell, a qui, a més, corresponen
tots els seus béns i drets que tinguera en la ciutat de València o en el comtat de
Flandes, i deixa al seu càrrec els estudis dels fills i filles .
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1550), IV-1/23, s. f.

71

Al marge esquerre: «Vera. Imprimidor.»

No existeix aquest assentament en les entrades de les «Despeses comunes extraordinàries» dels
anys 1549-1550, perquè només s’han conservat les claveries comunes de Pere Queralt (1547-1548),
i passa tot seguit a les de Joan Castellblanch (1550-1551), cfr. O-69 i O-70 de l’Arxiu Municipal de
València.
72

73

Al marge dret: «XV lliures, [en blanc] sous.»

74

Assentament primer de l’any 1549.
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Dictis loco, die et anno.75
En lo sanctíssim nom de Jesús y de la santísima Verge Maria, mare sua, de tots
los peccadors special advocada, yo, Joan Mey,76 impressor, natural de la77 vila de
Tenaramonde, del condat de Flandes, ara de present resident en la ciutat de València,
estant bo y sa de cors y de pensa per gràcia de nostre senyor Déu, jatsia fins avui
yo no haia fet testament ne disposició alguna de mos béns, emperò, a maior cautela
revocant e anul·lant tots e qualsevol testaments, codicils e altres darreres voluntats
per mi fets e ordenats, fetes y ordenades, en poder y mà de qualsevol notari o
notaris, ara convocats y pregats los notari y testimonis dejús scrits, fas y ordén lo
meu últim y darrer testament, última y darrera voluntat mia. Del qual y de la qual
fas y elegixch marmessors y eixecudors al magnífich en Bernat Simó, ciutadà de la
ciutat de València, donant-li ple e bastant poder puixa tants de mos béns e drets
pendre, e aquells vendre e alinear, e los preus rebre, e de aquells àpoques fer e fermar
quants mester seran, per fer complir les coses pies en e ab lo present meu testament
dispostes e ordenades. Vull, emperò, y ordén que haia de fer e faça tots los actes
tocants a la dita marmessoria ab y de consell, exprés consentiment e voluntat de na
Felipa Hierònima Galés, molt amada muller mia, e no sens aquella.78
E primerament, e ans de totes coses, vull y ordén que tots mos deutes y torts
sien pagats e satisfets, e les mies injúries restituhïdes aquells, emperò, y aquelles que
verdaderament se mostraran yo ésser tengut y obligat ab cartes, albarans, testimonis
e altres legíttimes proves, for de ànima benignement observat. Enaprés, recomanant
la mia ànima a nostre senyor Déu, qui aquella ha creada, elegeixch sepoltura al meu
cors ésser feta en la Sglésia del Espital General de la present ciutat de València, en
loch als dits mangnífichs marmessors y muller mia ben vist. E prench per ànima mia
y de tots fels defunts sis liures reals de València, de les quals vull ésser feta la dita
mia sepultura, a coneguda dels dits marmessor meu y muller mia, e de les quals
vull ésser donats als pobres del dit Spital deu sous de la dita moneda. E si als dits
marmessor y muller mia los semblarà, puguen per a la mia sepultura e cosses pies
pendre tota aquella quantitat que volrran e ben vist los serà, deixant-los-ho tot a sa
coneguda. Tots los altres béns e drets meus, deutes, drets y actions a mi pertanyents y
pertànyer podents, així en lo present regne de València com79 en lo condat de Flandes,
75
Per assentaments anteriors, sabem que és el «Die XII februarii anno a Nativitate domini MºDºLº.
Valencie.»
76

Hi apareix el signe notarial de la ferma.

77

Repetició: «de la».

78

Ratllat: < Enaprés recomanant la mia ànima.>

79

Repetició: «com».
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e encara en qualsevol altra part del món, luny o prop, hon que sien o seran ara y en
lo sdevenidor, per qualsevol causa, via, manera e rraó, do e leix a la dita Felipa
Hierònima Galés, molt cara e amada muller mia, e aquella en tots los béns e drets
meus hereva mia pròpria e universal, e encara general, fas e institueixch per dret de
institució, durant, emperò, la vida de aquella tantsolament. E aprés òbit de aquella
vull y ordén que, deduhïdes cinquanta liures, de les quals aquella puixa testar, tot
lo restant de mos béns, sens alguna detractió de legíttima, falcídia, tribel·liànica, ni
altre qualsevol dret, sien, vinguen y pertanyguen a Àngela Serafina Mey, Ysabet
Scolàstica Mey, Joan Felip Mey e a Anna Ypòlita Mey, germans, fills meus y de la dita
muller mia, legíttims e naturals, e aquells, en lo dit cas, hereus meus instituheixch, e
a la dita muller mia substituheixch a fer cascú de aquells a totes ses voluntats. Vull,
emperò, y ordén que si algú dels dits fills meus moria menor de quinze anys, la part
de aquell així morint, sens alguna diminució de legíttima, falcídia, trebel·liànica, ni
altre qualsevol dret, sia, vinga e pertanyga als altres sobrevivents per eguals parts
entre aquells partidors. E axís segueixca de uns en altres. E perquè ma intenció e
voluntat és que los dits fills meus sien obedients a sa mare, vull per ço y ordén, y ab
lo present done facultat, ple e bastant poder a la dita muller mia de poder diminuir y
augmentar la porció o porcions dels dits fill o fills meus, donant-ne a l’un poch y altre
molt, açò, emperò, entés e declarat que si lo dit fill meu serà o voldrà ésser impressor,
no li puixen ésser levades les matrices, punchons, prempses, e altres coses e arreus
necessàries per a la empremta, més tot ho haja de tenir aquell; satisfent, emperò, a
ses germanes lo que justament per dos80 persones, o tres, pl[anes], nomenades per les
parts, serà conegut plenament e sens strèpit de juhí e declarat. E si a la dita muller
mia li semblara donar la dita empremta y coses necessàries per a aquella al dit Joan
Felip Mey, fill meu, de sa vida lo-y puga donar, e aprés òbit de aquella deixar sens
refer cosa alguna a ses germanes, deixant-lo-y a sa voluntat. E açò perquè vull que lo
dit fill meu sia empressor, pregant y encarregant a la dita muller mia lo faça studiar y
mire per aquell y los altres com a bona mare, y yo de aquella confie. Aquest és lo meu
darrer testament e darrera voluntat mia, lo qual e la qual vull y ordén que valga per
dret de mon darrer testament o codicils o de testament nuncupatiu, o per tot aquell
dret, fur, ley, privilegi, benefici e auxili que mils furs y privilegis del present regne
valer e tenir puixa e deja. Lo qual fonch fet en València, a dotze dies del mes de febrer
del any de la Nativitat del nostre senyor Déu mil cinc-cents cinquanta. Se[signe
notarial]nyal de mi, dit Joan Mey, testador desús dit, qui lo present meu testament
loe, atorgue e conferme, e vull e ordén ésser portat a deguda e real execució segons
en aquell és contengut, dispost e ordenat.

80

Repetició: «per dos».
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Presents testimonis foren a la confectió del dit testament convocats, demanats y
pregats per lo dit testador, los honorables en Anthoni Germà, en Joan Loís Nicholau
Vassiero, studiants, y Domingo Moreno, scrivient, residents en València, los quals,
interrogats per lo notari rebedor del dit testament si coneixien lo dit testador ésser
lo dit en Joan de Mey y en disposició de testar, e digueren e respongueren que sí e lo
dit testador conegué be aquells, e lo notari rebedor del dit testament conegué be al
dit testador, e de molt temps ensà té pràtica e coneixença de aquell.
Enaprés, al primer dia del mes de jener del any de la Nativitat del nostre senyor
Déu Jesúcrist mil cinch-cents cinquanta-sis, en la casa e habitació en la qual lo dit
defunt morí e pasà de la present vida en la altra, situada en la present ciutat de
València, en lo carrer de la Mar, parròquia de Sent Thomàs, a instància e requesta
de la honorable na Hierònima Galés y de Mey, muller del dit defunt y hereva de
aquell, lo dit testament, ensems ab uns codicils fets per lo dit Joan Mey en poder y
mà de mi, dit notari, fets a deset del mes de dehembre proppassat e any mil cinchcents cinquanta-cinch, fonch lest e publicat de la primera línea fins a la darrera
inclusivament.81 E lest e publicat aquell, en continent, la dita na Hierònima dix e
respós que acceptava dita herència, ab benefici emperò de inventari, protestant que,
per a fer aquell, temps algú no li precórrega ni li haia precorregut, protestant etiam
que no vol ésser tenguda més avant de quant basten les forces de la herència e no
en pus.
Presents testimonis foren a la publicació del dit testament los honorables en Joan
Loís Nicholau Vassiero e Miguel Marín, scrivents, residents en València.
6
1550, abril, 4. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-172, f. 131r.
Més, a 4 de abril 1550, /6 lliures/ paguí a Jerònima de Mey, stampadora, per part
de paga de les imàgens de la predicaçió. À-y albarà, carta 101...................VI lliures,
[en blanc] sous.

81
He consultat l’únic protocol de Lluís Joan Vaziero del 1555, que es conserva incomplet, sense índex
ni cobertes posteriors, i no hi he trobat aquesta referència perquè, malauradament, els registres
només arriben al 7 de desembre. Tanmateix, he localitzat un inventari de béns d’Àngela Almenar,
Na Momforta, fet el 15 de març, que inclou alguns llibres, cfr. València, Arxiu de la Diputació,
Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1555), IV-1/28.

266

COL·LECCIÓ DOCUMENTAL (1537-1613)

7
1550, abril, 4. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-173, f. CIv.
Yo,82 Hierónyma de Mey,83 atorgo aver recebido del señor Bernat Simon, clavario
del Espital General, 6 libras, digo seis libras, las quales son en parte de paga por
imprimir las bulas del Spital General y de Sant Lázaro. Y por la verdad, hize el
pressente de mi mano,84 a quatro de abril 1550......VI libras, [en blanc] sueldos.
8
1550, abril, 30. València.
Provisió dels jurats de València per a concedir a Joan Mey el permís per a obrir
una botiga per a vendre llibres impresos pel taller familiar o altres, tot respectant
les prerrogatives adquirides pels llibreters.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1548-1550), A-76, f. 500r i v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 290.
Dicto die XXX mensis aprilis anno MDL.
Los magnífichs jurats en Miquel Hieroni Garcia, ciutadà subdelegat85 del
magnífich racional e subsíndich de la ciutat de València, excepto lo magnífich en
Honorat Benet Vidal, ciutadà,86 lo qual és mort; ajustats en la cambra de Consell
Secret, attés e considerat que en Joan de Mey, stampador, és persona molt àbil en
son art y lo qual convé molt que estiga y tinga forma de poder estar e habitar en la
present ciutat, y de poder viure y sustentar-se en aquella, per les necessitats que de
cascun dia occorren de estampar y fer imprimir y estampar molts libres y altres coses
en la present ciutat, per ço et aliis, li donen e atorguen facultat que puga tenir botiga
parada de venderia de libres en la present ciutat, axí dels que aquell estamparà
82

Al marge esquerre: «Ymàgens. Vera.»

Ratllat: <Ga->. Intenta escriure de la seua pròpia mà el seu nom propi, Jerònima Galés, però ho
ratlla i escriu el que llegim: «Yo, Hierònyma de Mey.»
83

84

Ratllat: <el primero de mayo>.

85

Al marge superior esquerre: «és tret».

86

Ratllat: <jurat>.
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com dels que farà venir a la present ciutat estampats en altres parts, axí ligats y
enquadernats com per ligar e enquadernar, y tenir en sa casa e botiga persona o
persones àbils per a ligar e enquadernar los tals libres, no obstant, qualsevol capítols
a l’art o ministeri dels librers per los predecessors de ses magnificiències atorgats,
los quals, en respecte del dit en Joan de Mey, per ésser aquell stampador, declaren
no haver loch et aliis, en quant mester sia en virtut del beneplàcit en aquells aposat et
aliis, en respecte del dit en Joan de Mey deroguen y volen no haver loch.
Testimonis foren presents a les dites coses lo magnífich micer Pere Joan
Capdevila, doctor en cascun dret, e lo honorable e discret en Martí Alfons, notari,
habitadors de València.
9
1550, maig, 17. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-172, f. 131v.
Més, a 17 de maig 1550, /23 lliures, 9 sous, 6/ paguí a Jerònima Mey, muller de
Joan Mey, impressor, per resta de totes les ymàgens, cruçifiçis y altres que à imprimit
per a la predicaçió del Spital y sant Llàzer. À-y albarà, en carta 105.....XXIII lliures,
Viiii sous, Vi.
10
1550, maig, 17. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-173, f. CVv.
Yo,87 Hierónyma de Mey, muger de Juan de Mey, estampador, atorgo aver
reçebido del señor Bernat Simon, clavario del Espital General, veintitres libras
y nueve sueldos y seis dineros. Y son a complimiento de todas las imágenes, assí
de nuestra Señora como de Sant Lázaro y cruçefiçios y de muertos, que·l dicho mi
marido à impremido para la predicaçión del dicho Ospital. Y por la verdad, hize
el pressente de mi mano propia, a diez y siete de mayo 1550......XXIII libras, VIIII
sueldos, Vi.

87

Al marge esquerre: «Vera. Ymàgens.»
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11
1550, maig, [24].València.
Aveïnament de Joan Mey en la ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Llibre d’aveïnaments88 (1550), b3-25, f. CLXXXvCLXXXIr.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 291. 89
De Flandes, habitador en València, en la parr[òcchia] de sent Thomàs, en lo
carrer de la Mar, s·és d[e]savehïnat de hon era natural, segons appar per lo acte
del thenor següent: Senatus Dendre Mondensis [sic]90 omnibus et singulis hoc presens
testimonium vel inspecturis vel audituris, salutem dicit. Quum ratio ipsa et equitas moneant
dictentque ut ea que vera sunt etiam ab omnibus veritatis testificatione atque suffragio
juventur quociescunque id desideratum, fuerit nos requisiti atque rogati a quodam Joanne de
Mei, filio Egidii, testificamur et afirmamur tanquam compertum indubitatumque eum ipsum
Joannem, supra dictum, qui hoc eodem die sive ad datam huius coram nobis comparuit quique
ut aiebat Valencie, citerioris hispanie civitatis, nunc incola est eum inquam ipsum genitum
olim in pago Dendremondensi, territorio subiecto, cui flandrica lingua nomen est Opprech,
idque patre Egidio de Mei, qui quidem Egidius, pater supra dictis Joannis de Mey, civis
erat civitatis Dendremondensis, Joannes vero ob diutinam absentiam peregrinationemque
a natali solo non fuit intra legit[imum] tempus in locum patris subrrogatus, sive [...]tus
[iuxta] privilegia et statuta rei[pu]blice Dendremondensis, unde neque pro cive agnoscitur

88
En alguns assentaments sí que hi trobem dones aveïnades, per exemple «la honorable Beatriu
muller que fonch del honorable en Joan Caro», València. Arxiu Municipal, Llibre d’aveïnaments, b318, f. LxxxxVr. He consultat des del 1535 (b3-17) fins al 1542 (b3-19), pensant que Joan Mey s’assentà
a València al voltant de l’any 1535 i que apareix en la Tacha Real del 1542. La investigació no ha
obtingut cap resultat. Així, doncs, he continuat cercant pels anys següents a la mort del marit, 1555,
pensant que Jerònima Galés s’hi podria haver aveïnat aleshores. L’estat de conservació d’aquests
volums és molt precari, però en els folis que he pogut llegir tampoc hi ha cap referència a un
aveïnament de Jerònima Galés, de Pedro de Huete o dels fills de Jerònima i Joan Mey, entre 1555 i
1558.
89
«No hi han només les llibreries que mencionen en aquest petit assaig de catàleg, n’hi han moltes
més, el nombre de les quals es podria fixar amb bastant exactitud fent una investigació metòdica
en els llibres d’aveïnaments existents a l’Arxiu municipal», cfr. Josep Sanchis Sivera, «Bibliologia
valenciana (segles xV, xVi i xVii)», op. cit.
90
El nom de la ciutat d’origen de Joan Mey en Flandres és Opprech, que, traslladat al llatí, esdevé
Dendremondensis; per tant, la separació és indeguda. Actualment s’anomena Termonde, ubicada
en Bèlgica, en la província de Flandes oriental, junt a les ciutats de Lebbeke i Saint-Gilles, i prop
del riu Escalada.
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nec ullo nexu seu servitute eidem reipublice abstrictus est. Quare intregum est ei,91 ut pote,
inmuni atque libero quamcumque aliam civitatem deligere ac capessere ubicumque collibitum
atque comodum fuerit, ut autem major certiorque fides istius rei habeatur, hoc nostrum
testimonium solito nostre Dendremondensis civitatis sigillo affixo muniendum curavimus.
Actum vigesima quarta maii anno Domini MD quinquagesimo.
Steghenbe, notarius [signe].
Lo qual dit mestre Johan de Mey, stampador,92 ab voluntat e consentiment
dels magnífichs señors jurats de la present ciutat de València, se féu vehí de la dita
ciutat de València. E jura et caetera, e en virtut del dit jurarament, prometé tenir son
domicili e capmajor dins la present ciutat de València o contribució de aquella per
temps de deu anys continus, sosts pena de cinquanta lliures. Fide[iusor] lo magnífich
en Berthomeu Pallarés, donzell, habitador de la mateixa ciutat, en la parròquia de
sent Nicholau, en lo refinador, e los dos ensemps et in solidum, prometeren pagar la
dita pena de cinquanta lliures. Obligaren et caetera; renunciaren et caetera; sotsmetese et caetera; renunciaren a son propi for e per pacte als privilegi [sic] de la seca o de
la Inquisició, si algú de aquells lo té et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes los magnífichs en Francés Johan, filiat de Simat, ciutadà, e Miquel Hierony
Metge, scrivent, habitadors de València.
12
1550, setembre, 22. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-172, f. 131v.
Més, a 22 de setembre 1550, 2 lliures, 9 sous, 6, paguí a la matexa93 per 2 raxmes
y 15 mans de ymàgens a rahó de 18 sous raxma.
Albarà 127, 18194.......................ii lliures, Viiii sous, Vi.
91

Ratllat: <rei>.

92

En l’original sembla dir «stanyador», confusió de l’escrivà.

93

L’assentament immediatament anterior és el de «Jerònima de Mey». Vegeu Doc. 9 (1550).

Els albarans dels anys 1549-1550, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó
(1549-1550), V-1/173, arriben fins al f. 133v; els albarans dels anys 1550-1551, cfr. València. Arxiu de
la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1550-1551), V-1/175, arriben fins al f. 91r. La referència
indicada del f. 181, no l’he trobada ni en els albarans del setembre de 1550 ni en els del gener de 1550;
considere que els albarans que els clavaris anoten amb la referència dels fulls 181 i 177 són un únic
albarà que es troba en el foli 127r i que tot seguit està transcrit, tant pel contingut com per la data.
94
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13
1550, setembre, 22. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1549-1550),
V-1-173, f. CXXVIIr.
Por mil himágenes95 de nuestra Señora y mil y quinientas buldetas de muertos,
que por todas son dos resmas y quinze manos, a razón de diez y ocho sueldos la
resma, que sube por todo dos libras y nueve sueldos y medio, los quales dineros
yo, Hierónyma de Mey, atorgo aver reçebido del señor Bernat Simon, clavario del
Ospital General del año passado. Y por la verdad, hize el pressente albarán de mi
mano, a veintidos del mes de setiembre año mil y quinientos y cincuenta....II libras,
Viiii sueldos, Vi.
14
1550, desembre, 22. València.
Data de l’administració d’en Joan Castellblanch per a Pere Antoni Beuter,
mestre en Sacra Teologia.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1550-1551),
O-70, f. 157r.
Ittem doní e paguí al reverent mestre Pere Anthoni Beuter, mestre en Sacra
Theologia, vint-y-cinch lliures reals, les quals li han provehïdes pagar de la pecúnia
comuna de la dita ciutat, e són per strenes en recompensar dels treballs e despeses
que aquell ha sostengut en la impressió de la segona part de la Corònica e actes
crònichs e senyalats de la ciutat e regne de València, la qual provisió és continuada
en Libre de Consells de la dita ciutat, e rebuda per lo scrivà de la sala de la mateixa
ciutat, segons en aquella pus largament és contengut. E ha-n’i albarà, a XXII de
dehembre MDL........XXV lliures, [en blanc] sous.

95

Al marge: «Vera. Ymàgens.»
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1551
1
1551, gener, 24. València.
Data de l’administració d’en Joan Castellblanch per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1550-1551),
O-70, f. 160v.
Item doní e paguí a l’honorable en Joan Mey, stampador, set lliures, deu sous
reals, les quals li han provehïdes pagar de la pecúnia comuna de la dita ciutat; e són
per ajuda de costa e per pagar lo lloguer de una casa que aquell ha llogat, com sia
persona molt àbil per a stampar Furs e altres coses, que la dita ciutat té necessitat
d’elles e sia vengut de la ciutat de Múrcia per a residir en la present ciutat, la qual
provisió és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat, rebuda per lo scrivà
de la sala de la matexa ciutat, en calendari del XXVII dia del mes de noembre de
l’any MDXLVIIII,96 segons en aquella més largament és contengut.97 E ha-n’i albarà,
a XXIIII de janer MDLI......VII lliures, X sous.
2
1551, gener, 24. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1546-1551),
J-92, f. 295r.
De l’honorable en Joan de Mey, stampador.
Los jurats et caetera. Pagau a l’honorable en Joan Mey, stampador, set lliures y
deu sous reals, les quals et caetera; e són per ajuda de costa e per pagar lo lloguer de
una casa que aquell ha llogat, com sia persona molt àbil per a stampar Furs e altres
cosses, que la dita ciutat té necessitat d’elles,98 e sia vingut de la ciutat de Múrcia per
a residir en la present ciutat, la qual provisió et caetera, en calendari del xxVii dia
del mes de nohembre del any MDXXXXVIIII,99 segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die XXIIII januarii MDLI.

96

Es recull aquesta provisió en el primer assentament del present corpus, vegeu Doc. 1 (1549).

97

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

98

Al marge dret: «VII lliures, X sous.»

99

Vegeu l’assentament primer de l’any 1549.
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3
1551, maig, 25. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1550-1551),
V-1-174, f. 125r.
A xxV de dit,100 paguí101 a mestre Johan de May [sic], enprentador, tres liures y
díhuyt sous y set, e són per lo enpremir de dos mil cartes de ànimes e cinch-centes
ymages de la Mare de Déu apar [sic] per son albarà LXXV........III lliures, XVIII sous,
Vii.
4
1551, maig, 25. València.
Albarà de Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1550-1551),
V-1-175, f. 74v.
Jo, frare Gabriel de Roa, prevere, fas testimoni102 com lo senyor clavari ha
pagat a mestre Joan, empremtador, tres lliures, díhuit sous, he són per empremtar
dos mília cartes de ànimes y mil de la Verge Maria, les quals han servit per a la
preycasió de defora. Fet a vint-i-sinch del present....123......III lliures, XVIII sous, VII.
5
1551, juliol, 29. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 11v.
De l’honorable en Johan Mey, stampador.103
Los jurats. Pagau a l’honorable en Johan Mey, stampador, set lliures y deu sous
100

Per assentaments anteriors, sabem que és el 25 de maig de 1551.

101

Al marge: «Vera.»

102

Al marge: «Despeses. Vera.»

No es troba la data referent a aquest albarà perquè hi ha una llacuna documental entre la
«claveria comuna de l’honorable en Joan Castellblanch, mercader, de l’any MDL en MDLI», cfr.
Arxiu Municipal de València, Claveria Comuna (1550-1551), O-70, i el «compte de la claveria comuna
de l’honorable en Joan Pallarés, mercader, de l’any MDLIIII en MDLV», cfr. Arxiu Municipal de
València, Claveria Comuna (1554-1555), O-71.
103
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reals, les quals et caetera; e són per ajuda de costa e per pagar lo lloguer de una casa
que aquell ha llogat, com sia persona molt àbil per a stampar104 Furs e altres coses,
que la dita ciutat té necessitat d’elles, e sia vengut de la ciutat de Múrcia per a residir
en la present ciutat. La qual provisió, et caetera, en calendari del xxVii105 dia del mes
de nohembre del any MDXXXXVIIII, segons et caetera. E cobrau.
Datum Valencie die XXVIIII mensis julii MDLI.
6
1551, octubre, 7. València.
Provisió dels jurats de València per la qual s’augmenta a vint lliures la paga
deguda al taller tipogràfic dels Mey.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1550-1552), A-77, f. 383r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 293.
Dictis die et anno.106
Los magnífichs jurats de la ciutat de València, excepto Honorat Joan e Sagra,
absents, ajustats en la cambra de Consell Secret, attenent que ab provisió feta per los
tunch magnífichs jurats a XXVII de nohembre any MDXXXXVIIII, fonch proveït que
ha·n Johan Mey, stampador, per lo clavari comú de la dita ciutat, li fossen donades
quinze lliures cascun any per temps de tres anys, per ajuda de pagar lo loguer de una
casa per les causes contengudes en dita provisió. Provehexen que per lo dit clavari
comú de la dita ciutat sien donades e pagades, al dit Johan Mey, cinch lliures més, ço
és,107 que axí com eren quinze lliures,108 que sien vint lliures, en les matexes pagues e
puxs contenguts en dita provisió.
Testimonis: los magnífichs en Francés Luís, scrivà, e en Balthasar Cathalà,
generós, habitadors de València.

104

Al marge dret: «VII lliures, X sous.»

105

Vegeu el primer assentament del dit any.

El primer assentament informa de la data: «Die mercurii VII mensis octobris anno a Nativitate
Domini MDLI.»
106

107

Interlineat: «ço és».

108

Interlineat: «lliures».
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1552
1
1552. València.
Cens de Pedro de Huete i de Joan Baldoví, impressors, en el registre de la Tacha
Real corresponent a les Corts del 1552.
València. Arxiu Municipal, Tacha Real (1552), K3-6, s.f.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 213-214. - Philippe Berger, Libro y
lectura en la Valencia del Renacimiento, València, 1987, p. 545.
SANT ANDREU:109
En lo carrer a les spalles del senyor de Bétera...
Pedro de Huete,110 stampador, ab sis fills.......................IIII sous111
En lo carrer tornant a les spalles del Studi General.
Mestre Joan, empremptador...............................................V sous112
2
1552, febrer, 11. València.
Albarà de Joan Mey, impressor.
109
Llibreters i impressors censats en el registre de la Tacha Real corresponent a les Corts del 1552, cfr.
Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op. cit., doc. H-5, p. 545.
110
«No he encontrado ni una sola vez el nombre de P. de Huete en los archivos notariales valencianos.
La ausencia de J. de Mey (o de su viuda) en este registro permite suponer por un lado que fue
redactado después de 1555, año probable de la muerte de J. de Mey, y por otro que fue P. de Huete
quien se encargó de la dirección técnica del taller de J. de Mey, tras la muerte de éste», cfr. Philippe
Berger, Libro y lectura en la Valencia del Renacimiento, op. cit., doc. H-5, p. 547.
111
José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit., p. 213: «La primera vez que vemos citado el nombre de Huete.»
112
«Como este impresor, de quién sólo conocemos el nombre de pila, no puede ser ni Mey, ni
Navarro, censados más adelante, puede tratarse de Juan Baldoví o Baldovino. Esta hipótesis estriba
en dos indicios. En primer lugar, una proximidad de fechas: el único documento absolutamente
fiable lo presenta ejerciendo en Valencia en 1543 como socio de J. de Mey [...]; su presencia en
los registros de la Tacha Real de 1547 supondría simplemente que siguió trabajando en Valencia
algunos años más, sin que haya quedado nada de su producción. Quizá se contentó con sobrevivir
imprimiendo cartillas, octavillas y pliegos sueltos», cfr. Philippe Berger, Libro y lectura en la Valencia
del Renacimiento, op. cit., doc. H-5, p. 541, nota 10. Però el que és cert és que Joan Mey no apareix en
aquesta relació de la talla reial, tal com Philippe Berger indica en la p. 547, nota 11.
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València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1551-1552),
V-1-177, f. solt.
Yo, Joan de Mey, imprimidor de libros, cognosco haver recebido del magnífico
señor Hierony Gil, dotze libras, digo 12 libras, y son en paga de doze reixmas que
[he] imprimido para el Hospital General entre crucifixos, imágines de sant Lázaro y
de defunctos. Las siete para la predicación y las cinco para las [man]das. Y porque
passa assí en verdad, hize el presente de mi mano. [Hech]o a [onze] de hebrero del
año 1552.
(Signatura:) Joan de Mey.

Yo, sobre dicho Joan de Mey, más he recebido del mismo señor Hierony Gil VIII
sueldos, los quales son en paga de un cartel que imprimí del Jubileo........xii libras,
Viii sueldos.

[En la coberta del full solt:] Albarà de Johan de Mey, imprimidor, de dotze liures
y huyt sous per tot lo que [à] inprimit axí de imatges, cartels e altres coses per a
la [p]reycació y acapte, va per lo regne, [a]xí del Hospital com de sent Llàzer: XII
lliures, VIII sous.....carta 92 en libre de dates y rebudes.
3
1552, febrer, 13. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 30v.
De l’honorable en Joan Mey, stampador.113

Los jurats. Pagau a l’honorable en Joan Mey, stampador, deu lliures reals, les
quals et caetera; e són per ajuda de costa e per pagar lo lloguer de una casa que aquell
ha llogat, com sia persona molt àbil per a stampar114 Furs e altres coses, que la dita
ciutat té necessitat d’elles. E sia vengut de la ciutat de Múrcia per a residir en la
present ciutat, segons consta ab dos provisions et caetera, la huna en calendari del
XXVII dia del mes de nohembre del any MDXXXXVIIII, e l’altra a VII de octubre de
l’any MDLI,115 segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata XIII febroarii MDLII.
113
No es troba la data referent a aquest albarà perquè hi ha una llacuna documental entre la
«claveria comuna de l’honorable en Joan Castellblanch, mercader, de l’any MDL en MDLI», cfr.
Arxiu Municipal de València, Claveria Comuna (1550-1551), O-70, i el «compte de la claveria comuna
de l’honorable en Joan Pallarés, mercader, de l’any MDLIIII en MDLV», cfr. Arxiu Municipal de
València, Claveria Comuna (1554-1555), O-71.
114

Al marge dret: «X lliures, [en blanc] sous.»

115

Vegeu el primer assentament de l’any 1549 i el quart de l’any 1551.
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4
1552, maig, 17. València.
Àpoca de trenta lliures signada per Joan Mey, impressor, a Antonio Sanahuja,
llibreter, paga parcial d’una venda de llibres per valor de 245 lliures.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/25, s. f.
Die XVII madii anno a Nativitate Domini MºDºLºII Valencie.
Noverint universi quod ego, Joannes Mey, impresor, Valencie vicinus, scienter
et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, honorabili Anthonio Sanahuja,
bibliopole seu librerio, Valencie vicino, presenti et vestris, quod dedistis et solvistis
michi egoque a vobis habui et recepi mee omnimode voluntati numerando triginta
libras regalium Valencie insolutum rata illarum ducentarum quadraginta quinque
librarum monete predicte pro quibus seu quarum precio vobis et vestris vendidi et
realiter tradidi proxime lapsis diebus diversa volumina et libros tam latine lingue,
grece et hispanie seu bernacule quam aliarum linguarum et facultatum, cum de
residuis ducentis quindecim libris michi instrumentum debiti firmastis. Et quia hec
est rei veritas, renuncio scienter omni excepcioni pecunie predicte non numerate
et per me a vobis modo predicto non habite et non recepte, ut predicitur, et doli.
In cuius rei testimonium facimus vobis fieri per notarium subscriptum presens
apoche instrumentum, quod est actum Valencie, die decimo septimo madii anno a
Nativitate Domini millessimo quingentesimo quinquagesimo secundo. Signum mei
Joannis Mey predicti qui hec concedo et firmo.
Testes huius rei sunt honorabiles Dominicus Moreno, notarius, et Franciscus
Joannes del Valle, biruterius, Valencie degentes.
5
1552, juliol, 2. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1551-1552),
V-1-176, f. LXXXXIIr.
Més, paguí a mestre Juhan [sic] de Mey, inprimidor, dotze lliures y huyt sous,
per tot lo que ell à inprimit per la predicatió y les mandes axí del Espital com de sent
Llàzer. Consta ab albarà de mà del dit, a LXII, en hun paper solter....XII lliures, VIII
sous.
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6
1552, juliol, 11. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 63r.
De l’honorable en Joan Mey, stampador.116
Los jurats. Pagau a l’honorable en Joan Mey, stampador, deu lliures reals les
quals et caetera; e són per ajuda de costa e són per pagar lo lloguer de una casa que
aquell ha llogat, com sia persona molt àbil per a stampar Furs e altres coses, que la
dita ciutat té necessitat d’elles. E sia vengut de la ciutat de Múrcia per a residir en
la present ciutat, segons consta ab dos provisions et caetera, la una en calendari del
XXVII dia del mes de nohembre de l’any MDXXXXVIIII e l’altra a VII de octubre del
any MDLI,117 segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die XI Julii MDLII.118
7
1552, agost, 3. València.
Ferma de pau i treva entre Lleonard del Pez, pare d’Esteve del Pez, impressor,
que ha mort a causa d’una disputa amb Pedro de Huete, corrector, i Mateu Cançoles,
impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1552), IV-1/25, s. f.
Die tertio augusti anno a Nativitate Domini MºDºLºII Valencie.
Noverint universi quod anno a Nativitate Domini millessimo quingentesimo
quinquagessimo secundo, die vero intitulato tertio augusti, in civitate Valentia, constituït
personalment lo honorable en Leonart del Pez, menador de torn de seda, pare e
coniunta persona d’en Steve del Pez, quondam, impressor, en presèntia de mi Luys
Joan Vasiero, notari públich de la ciutat e regne de Valèntia e de tots los altres regnes
e senories de l’Emperador y Rey, nostre Señor, e dels testimonis dejús scrits, dix e
116
No es troba la data referent a aquest albarà perquè hi ha una llacuna documental entre la
«claveria comuna de l’honorable en Joan Castellblanch, mercader, de l’any MDL en MDLI», cfr.
Arxiu Municipal de València, Claveria Comuna (1550-1551), O-70, i el «compte de la claveria comuna
de l’honorable en Joan Pallarés, mercader, de l’any MDLIIII en MDLV», cfr. Arxiu Municipal de
València, Claveria Comuna (1554-1555), O-71.
117

Vegeu l’assentament primer de l’any 1549 i el quart de 1551.

118

Al marge dret: «X lliures, [en blanc] sous.»
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confessa que per quant en dies passats entre lo dit Steve del Pez, fill de aquell, de
una, y en Pedro de Huete, corrector, e en Matheu Cançoles, impressor, de part altra,
hi haja hagut qüestió, rixa e brega, en la qual brega lo dit en Steve del Pez, fill de
aquell, fou nafrat en lo cap; e com en lo dia de air, lo dit en Steve del Pez, axí per raó
de la dita nafra com per altres accidents que li han sobrevengut, és mort e passat de
la present vida en l’altra en la casa de loable Spital General de la present ciutat, jatsia
ell, dit en Leonart del Pez, ne puga fer instància alguna contra los dits en Pedro de
Huete e Matheu Cançoles, ni altra qualsevol persona, per ço com lo dit en Steve del
Pez, fill de aquell, a vint-y-sis del propasat mes de joliol, confesant ésser la causa,
origen e promovedor de la dita brega, ab acte rebut per lo notari dessús scrit, perdonà
largament als dits Pedro de Huete e Matheu Cançoles e a qualsevol altra persona, si
fòrsan se mostràs tenir culpa en les dites nafres e mort subseguida, et etiam a vinty-set dels propassats dits mes e any, lo dit en Steve del Pez fermà pau y treva ab los
dits Pedro de Huete e Matheu Cançoles, e renuncià a tot dret civil e criminal, segons
largament és contengut en los dits actes, per hon ell, dit Leonart del Pez, ninguna
instància poria fer. Emperò, a major cautela, en quant menester sia, e a major
corroboració e validitat dels actes axí de pau y treva com de perdó, e per descàrrech
de la ànima e consciència del dit son fill, e perquè nostre senyor Déu li perdone sos
peccats, per sa mera libera spontànea voluntat e liberalitat e per honor y reverència
de nostre senyor Déu e de la sua Santíssima Mare, en tota aquella millor via, forma
e manera que de justícia li sia lícit y permés e mills aprofitar puixa axí als dits Pedro
de Huete e Matheu Cançoles e altra qualsevol persona que·s pogués mostrar tenir
directament o indirecta culpa, dix que perdonava, com de fet perdona, liberament
e sens condició alguna als dits Pedro de Huete e Matheu Cançoles e qualsevol altra
persona o persones que·s pogués mostrar tenir culpa en les nafres e mort subseguida
del dit en Steve del Pez, absent, e axí com si fosen presents, yo, dit notari, per aquells
e qualsevol de aquells, com a pública e autèntica persona, per aquells e per qualsevol
de aquells stipulant e acceptant, remetent-los a major cautela, com de fet los remeté,
qualsevol pena o penes, axí corporals com pecunyàries, que per rahó de la dita mort
li fossen tenguts y obligats, cancel·lant etiam e havent per cancel·lades qualsevol
clam, axí de paraula com en scrits, si fòrsan se mostraran ho·s poran mostrar aquell
haver posat davant qualsevol jutge o tribunal, de tal manera que a ell, dit proposant
Leonart del Pez, ni als seus aprofitar no puixen ni als dits Pedro de Huete e Matheu
Cançoles, e altra qualsevol persona, directament o indirecta noure ni danyar, fent-los
pacte ferundum de ulterius, non petendo, instans donec requerendo, com la sua voluntat
libera spontànea sia que als dits en Pedro de Huete e Matheu Cançoles no·ls sia res
demanat ni contra aquells iniciat, perdonant-los, com ab lo present los perdona, de
bon cor y bona voluntat, la mort perpetrada en la persona del dit son fill. Prometent
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contra les dites coses no venir ni altres fer venir palesament ni oculta. Per totes les
quals coses attendre e complir, diu que obliga tot sos béns haguts y per haver hon
se vulla que sien, en testimoni de totes les quals coses requerí a mi, dit e dejús scrit
notari, li rebés carta pública, per haver-ne memòria en sdevenidor y per a justificació
dels drets dels dits Pedro de Huete e Matheu Cançoles y de altra qualsevol persona
de qui és o serà interés. La qual per mi, dit notari, li fonch en los dia, mes e any y
lloch desús dits. Presents testimonis foren a totes les dites coses los magních prohom
en [en blanc] Català, generós, Matheu Cobo, apothecari, e Antonio Sanahuia, librer,
veïns de València.
8
1552, octubre, 20. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-178, f. 122r.
E,119 a XX de dit octubre, paguí a Hierònima de Mey per XXIII mans de ymages
per a la preycació. Albarà, carta XVIIII......II lliures, III sous.
9
1552, [octubre], [20].València.120
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-179, f. 19r.
+Yo,121 Hierònyma de Mey, atorgue aver rebut quaranta-y-tres sous per mans
del señor Gaspar Gil; y són per vint-y-tres mans de imàgens que prengueren per a
el Ospital per manament del señor Francés March, clavari del Ospital General...II
lliures, iii sous.

119

Al marge dret: «Vera.»

No hi ha data: el document anterior és del 18 d’octubre de 1552 i el posterior del 20 d’octubre
de 1552.
120

121

Al marge esquerre: «Inmages per a la preycació.»
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10
1552, novembre, 25. València.
Contracte per al servei domèstic de la casa familiar dels Mey, impressors,
d’Úrsula Balaguer, per un període d’onze anys i una paga de vint lliures.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1552), IV-1/25, s. f.
Die XXV novembris anno a Nativitate Domini MºDºLºII Valencie.
Joannes Balaguer, agricultor, Valencie vicinus, pater et legitimus administrator
Ursole Balaguer, domicelle filie mee etatis decem annorum, plus vel minus, scienter
et caetera, tenore presentis et caetera mitto et afirmo dictam Ursolam Balaguer
vobiscum, honorabilibus Joanne de Mey, impressore, licet absenti et caetera, et
Hierònima de Mey, coniugibus, dicte civitatis Valencie vicinis, presente et caetera
ubique moram trahatis et habitetis, ad tempus et pro tempore undecim annorum a
die festi Sancti Joannis mensis junii anni proxime preteriti millessimi quingentessimi
quinquagessimi primi inantea computandorum, ad faciendum omnia servicia
vestra et domus vestre, licita tamen et honesta, et quod teneamini eam providere de
comestu, potu, calciatu et vestitu, et tenere eam sanam et infirmam, tempus tamen
infirmitatis tempore sanitatis emendando et reficiendo, prout moris est et in fine
dicti temporis teneamini ei dare pro solidata dicte sue servitutis viginti libras, et
raupas novas prout moris est et secundum Foros Valencie, promittens et caetera, et
pro predictis et caetera, obligo et caetera, mobilia et caetera. Et nos dicti Joannes de
Mey et Hierònima de Mey, coniuges, suscipientes et acceptantes dictam Ursolam
filiam vestram in servicialem nostram, promittimus facere et adimplere omnia
suppradicta prout nobis competunt adimplenda, et in fine dicti temporis dare et
solvere eidem Ursole dictas viginti libras et raupas novas prout superius dictum est.
Pro quibus et caetera, obligamus et caetera et utriusque nostrum in solidum mobilia
et caetera, habita et caetera. Actum Valencie et caetera.
Testes honorabiles Hieronymus Babtista Scot (?) et Jacobus Ramos, scriptores,
Valencie degentes.
11
1552, novembre, 28. València.
Àpoca parcial de 55 lliures signada per Jerònima Galés, impressora, amb Antonio
Sanahuja, llibreter, d’un deute de dues-centes quinze lliures per la compra de llibres.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero
(1552), IV-1/25, s. f.
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Die XXVIII novembris anno a Nativitate Domini MºDºLºII Valencie.
Noverint universi quod ego, Hierònyma Galés de Mey, uxor et caetera Joannis de
Mey, impressoris, Valencie vicini, prout de dicta procuracione constat instrumento
publico per notarium infrascriptum die secundo febroarii anni millessimi
quingentessimi quinquagessimi recepto, scienter et gratis dicto nomine confiteor
et in veritate recognosco vobis honorabili Anthonio Sanahuja, librerio, presenti, et
vestris, que dedistis et solvistis michi egoque dicto nomine a vobis habui et recepi
mee omnimode voluntati numerando quinquaguinta quinque libras regalium
Valencie michi dicto nomine debitas de solucione decimi septimi die presentis
mensis novembris, racione illarum ducentarum quindecim librarum quas cum
instrumento per notarium infrascriptum die decimo septimo madii proxime preteriti
recepto causis et racionibus ibidem expressis latius continetur. Et quia hec est rei
veritas, renuncio scienter omni excepcioni pecunie predicte non numerate, et per me
a vobis non habite et non recepte, ut predicitur et doli. In cuius rei testimonium facio
vobis fieri per notarium subscriptum, presens apoce instrumentum, quod est actum
Valencie, vicessimo octavo die novembris anno a Nativitate Domini millessimo
quingentessimo quinquagessimo secundo. Signum mei Hieronyme Galés predicte
que hec dicto nomine concedo et firmo.
Testes huius rei sunt magnificus Petrus de Huete, domicellus, et honorabilis
Adamus Domille, impressor, Valencie habitatores.
12
1552, desembre, 7. València.
Provisió per a pagar anualment, durant deu anys, al taller tipogràfic de Joan
Mey trenta lliures perquè torne de la ciutat d’Alcalá de Henares per a instal·lar la
impremta en la ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1552-1553), A-78, f. 267r i v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 294.
Dicto die mercurii intitulato septimo mensis decembris et anno iam dicto a Nativitate
Domini millesimo quingentisimo quinquagesimo secundo.
Los dits magnífichs122 en Guillem Ramon Cathalà, generós, en Hieroni Tagell,
122
Al marge superior esquerre: «Provisió que lo clavari comú pague a Joan Mey, stampador, XXX
lliures per ajuda de loguer de una casa per les rahons en dita provisió contengudes.»
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ciutadà, en123 mosén Miquel Hierònim Cathalà, alias Gonçalbo, cavaller, en Bernat
Simó, ciutadà, quatre dels magnífic[hs j]urats, en lo any present de la [insigne
ciut]at de València, ensemps ab los magnífichs en Honorat Joan Figuerola e en
Miquel Hierònim Berenguer, ciutadans, altres dels dits magnífichs jurats, absents
del present acte; ajustats en la cambra de Consell Secret, attés que lo honorable en
Johan Mey, stampador, és persona molt àbil de stampar, e la necesitat de la dita
ciutat és molt gran per a poder stampar moltes obres, y li fan gran partit a d’aquell
en la vila de Alcalá de Enares [sic], del regne de Castella, y aquell no vol aturar en
la dita ciutat si ja per la ciutat no se li feya alguna gratificació, per ço, per beneffici
de la dita ciutat, provehexen que al dit Johan Mey li sien donades e pagades per
ajuda del loguer de una casa cascun any trenta liures moneda reals de València per
temps de deu anys, les quals li sien pagades per lo clavari comú de la dita ciutat, ab
pacte e condició, que lo dit Mey sia obligat de tenir una prempsa contínu[a]ment ab
matrices necessàries per a imprimir letra latina o antigua e cancelleresca de totes sorts e
tamanys, e grega gran y chica, e ab què s’oblige de estar en [la dita ciu]tat per temps
de deu anys contínuos [sots pena de cin]ch-cents ducats, e que sia oblig[at donar]
fermances en la dita pena.
Testimonis foren presents a les dites coses los noble e magnífich don Pere Luís
Sans e micer Miquel Àngel Cathalà, doctors en cascun dret, habitadors de València.
13
1552, desembre, 29. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-178, f. 122v.
E,124 a dit, paguí a Jerònyma de Mey per la stampa y paper de sant Llàzer y
crusificis. Albarà, carta XXVI..........I lliura, XVII sous.

123

Ratllat: <Bernat Simó.>

124

Al marge dret: «Vera.»
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14
1552, desembre, 29. València.
Albarà de Joan d’Arques, criat de Joan Mey, impressor, i un altre albarà de
Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-179, f. 26r.
+Yo,125 Narcís Amigo, prevere, fas testimoni com en presència mia à pagat lo
magnífich senyor Francisco March, clavari del Espital General, per mans del senyor
Francés Gil, a Joan d’Arques, criat de Joan de Mey, enpremtator, trenta-quatre sous;
e són per la enpresió de dos raymes de paper de inmatges de nostra Senyora, e miga
de defunts, donant-li lo paper. E per la veritat, fas lo present. Fet a xxViiii del mes
de dembre [sic] de la Nativitat de nostre Senyor, 1553126.............i lliura, xiiii sous.
+E més,127 fas testimoni à pagat dit senyor a Jerònima de Mey, muller de Joan
de Mey, estampador, per mans del dit senyor Francés Gil, trenta-set sous; e són per
la estampa e paper de sant Llàzer y crusifixis per al Espital. E per la veritat, fas lo
present dia e any susdit.................I lliura, XVII sous.

125

Al marge esquerre: «Enprempta.»

126

Any 1553 de la Nativitat, però any 1552 de la Circumcisió.

127

Al marge superior esquerre: «Enprempta.»
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1553
1
1553, gener, 28. València.
Provisió dels jurats de València per la qual s’atorga, sense cap limitació
temporal, la concessió de trenta lliures al taller tipogràfic Mey, mentre en romanga
l’exercici en la ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1552-1553), A-78, f. 318v-319v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 295.
Dicto die sabbati intitulata vicesimo octavo mensis januari et anno iam dicto a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo quinquagesimo tertio.
Los dits magnífichs128 en Guillem Ramon Cathalà, generós, en Hieroni Tagell,
ciutadà, mosén Miquel Hieroni Cathalà, alias Gonçalbo, cavaller, en Bernat Simó,
ciutadà, quatre dels magnífichs jurats en lo any present de la insigne ciutat de
València, ensemps ab los magnífichs en Honorat Joan Figuerola e en Miquel
Hieroni Berenguer, ciutadans, altres dels dits magnífichs jurats, absents del present
acte, en Francés Joan March, ciutadà, racional, e en Joan Noffre Dassió, síndich
de València, ajustats en la cambra de Consell Secret, attés que ab provisió feta per
ses magnificències a set de dehembre proppassat fonch provehït que a Johan Mey,
stampador, se li donassen, per ajuda de costa trenta liures per lo loguer de una casa,
per temps de deu anys, per les causes en dita provisió contengudes, ajustant a la dita
provisió, proveheixen que, estant lo dit Joan Mey ab los dits apparells de imprimir,
segons en la dita provisió se conté, en la present ciutat més dels dits deu anys, e tant
temps com habitarà en la dita ciutat ab dit exercici, li sien donades e pagades per lo
magnífich administrador de la fàbrica de la Lonja Nova de la dita ciutat cascun any
trenta liures moneda reals de València, los primers de febrer y agost migerament,
començant la primera paga lo primer de febrer primer vinent, e de allí avant en
dits terminis. E proveheixen que sia rebut en fermança e principal, obligat ab ell
e sens ell et in solidum, a l’honorable en Pere Borbó, librer, en los dits cinch-cents
ducats contenguts en dita provisió. E com fos present lo dit Johan Mey, gratis et
caetera, promet hi s’obliga als dits magnífichs jurats e síndich de dita ciutat, presents
e acceptants en nom de la dita ciutat, d’estar en la present ciutat per lo dit temps de
128
Al marge superior esquerre: «Provisió que lo administrador de la Lonja Nova done cascun any a
Joan Mey, stampador, XXX lliures per les causes en la present provisió contengudes.»
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deu anys sots pena de cinch-cents ducats pagadors et caetera, ratto pacto et caetera, e
dóna per fermança, juntament ab ell e sens ell et in solidum, en lo que dit és al dit en
Pere Borbó, librer, lo qual, com fos present, dix que feya la dita fermança juntament
ab lo dit Joan Mey, en totes les sobredites coses, e sens ell et in solidum. E per ço,
obligaren, axí lo dit Mey com la dita fermança, tots sos béns et caetera, mobles et
caetera; renunciaren et caetera; prometteren et caetera; sostmeteren-se et caetera al for
e jurisdicció del magnífich racional de dita ciutat, e per special pacte renunciaren al
privilegi de la seca e familiatura del Sant Ofici de la Inquisició.
Testimonis foren presents a les dites coses los nobles don Pere Luís Sans e
don Pedro de Moncada, doctors en cascun dret e habitadors de València.

2
1553, febrer, 21. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1552-1553), e3-63, f. 60ca.
Item paguí a l’honorable en Joan Mey, stampador, quinze liures reals, a ell
degudes de la paga del primer dia del corrent mes de febrer per rahó de aquelles
trenta liures que la dita fàbrica de Lonja Nova cascun any li acostuma donar en
los mesos de febrer y agost129 migerament, en virtut de dos provisions fetes per los
magnífichs jurats de la present ciutat, a VII de dehembre propassat de l’any MDLII,
e la altra a xxViii130 del propassat mes de janer, segons en dites provisions més
largament se conté.131 E ha-n’i àpoca, a XXI de febrer MDLIII132.......XXX lliures, [en
blanc] sous.

No tenim la paga rebuda a l’agost de 1553 perquè del «compte de la administració de la Lonja
Nova del magnífich en Gaspar Pasquet, ciutadà, de l’any MDLII en MDLIII», passa al «compte
de la administració de la Lonja Nova del magnífich en Vicent Borrell, çiutadà, de l’any MDLIIII
en MDLV», cfr. Arxiu Municipal de València, Llotja Nova. Comptes (1552-1553), e3-63 i Llotja Nova.
Comptes (1554-1555), e3-64. D’altra banda, del pagament del mes d’agost tampoc podem oferir-ne
l’àpoca, ja que el Llibre de Llotja Nova està malmés i no es pot consultar, cfr. Arxiu Municipal de
València, Llotja Nova. Àpoques (1553-1554), j3-26.
129

130

Hauria de ser «XVIII» de gener del 1553 (equívoc de l’escrivà).

131

Al marge inferior dret: «La dita àpoca.»

Aquesta àpoca potser està en el Llibre de Llotja Nova (1552-1553), cfr. Arxiu Municipal de València:
j3-25, que, per motius de conservació, no es pot consultar.
132
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3
1553, maig, 20. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551- 1557),
J-93, f. 100v.
De l’honorable en Joan de Mey, stampador.133
Los jurats. Pagau a l’honorable en Joan de Mey, stampador, tres lliures y deu
sous reals, les quals et caetera són per lo stampar de dos raymes de paper de unes
oracions que són per a pregar134 a nostre Señor Déu135 per la pau de la crestiandat, y
p[er la valor del pa]per. La qual provisió et caetera, en calendari del xx dia del mes
de maig de l’any MDLIII,136 segons137 et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie138 XX maii MDLIII.

4
1553, juny, 30. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-178, f. 123r.
E, al darrer de juny, paguí a Jua[n] de Mey, inpresor, V lliures, VIIII sous, VI, per
lo inpremir diverses inmajes per la preycació de Oriola y del regne y de sant Llàzer.
Albarà, carta XXXXVII...V lliures, VIIII sous, VI.

No es troba la data referent a aquest albarà perquè hi ha una llacuna documental entre la
«claveria comuna de l’honorable en Joan Castellblanch, mercader, de l’any MDL en MDLI», cfr.
Arxiu Municipal de València, Claveria Comuna (1550-1551), O-70, i el «compte de la claveria comuna
de l’honorable en Joan Pallarés, mercader, de l’any MDLIIII en MDLV», cfr. Arxiu Municipal de
València, Claveria Comuna (1554-1555), O-71.
133

134

Al marge esquerre: «III lliures, X sous.»

135

Al marge esquerre: «És la àpoca a XIIII de juny MDLIII.»

No he pogut reproduir aquesta provisió a causa del mal estat de conservació del Manuals de
Consells (1553-1554), cfr. A-79 de l’Arxiu Municipal de València.

136

137

Ratllat: <E són.>

138

Ratllat: <XII Junii MDLIII.>
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5
1553, juny, 30. València.
Albarà de Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-179, f. 47v.
+Yo,139 Joan de Mey, impressor,140 cognosco haver recebido del señor
Francisco March, clavari del Hospital, por mano del señor Francés Gil, cinco libras,
nueve sueldos y seys dineros por la impressión de ymágines de nuestra Señora
para la predicación de Orihuela y de sant Lázaro y crucifixos para la predicación
de Segorb y Tortosa y de141 defuntos; la qual impressión se hizo desde ocho de abril
hasta el çaguero de mayo y subió tan poco porque me dieron parte del papel para
las dichas imágines. Y porque es assí verdad, hize el presente de mi mano el postrer
dia de Junio del año 1553.......V libras, IX sueldos, VI dineros.
(Signatura:) Joan de Mey.
6
1553, octubre, 30. València.
Àpoca parcial de 55 lliures signada per Joan Mey, impressor, a Antonio
Sanahuja, llibrer, d’un deute de 215 lliures per la compra de llibres en diversos
idiomes, reconegut el 17 de maig de 1552.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1553), IV-1/26, s. f.
Die XXX octobris anno a Nativitate Domini MºDºLºIII Valencie.
Noverint universi quod ego, Joannes Mey,142 impressor Valencie vicinus, scienter
et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, honorabili Anthonio Sanahuja,
librerio, dicte civitatis vicino, presenti et vestris, quod in diversis vicibus et
solucionibus dedistis et solvistis michi egoque a vobis habui et recepi mee omnimode
voluntati numerando quinquaginta quinque libras regalium Valencie michi debitas
de solucione madii proxime preteriti anni presentis et infrascripti, insolutum rata
illarum ducentarum quindecim librarum eiusdem monete quas cum publico debiti
instrumento per notarium infrascriptum die decima septima madii et anni millessimi
139

Al marge esquerre: «Empremtador.»

140

Interlineat: «Impressor.»

141

Interlineat: «de».

142

Signe de ferma.
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quingentessimi quinquagessimi secundi recepto, vos et uxor vestra simul et in
solidum michi confessi fuisti debere ex precio quorundam librorum sive voluminum
tam latine lingue, hispane seu vernacule quam aliarum lingarum per me vobis
venditorum. Et quia hec est rei veritas, renuncio scienter omni excepcioni pecunie
predicte non numerate et per me a vobis non habite et non recepte, ut predicitur, et
doli. In cuius rei testimonium facio vobis fieri per notarium infrascriptum presens
apoce instrumentum,143 quod est actum Valencie, die tricessimo octobris anno a
Nativitate Domini millessimo quigentesimo quinquagessimo tercio. Signum mei
Joannis Mey predicti qui hec concedo et firmo.
Testes huius rei sunt honorabilis et discretus Joannes Flores, notarius, et
Hieronymus Ones, aromatarius, Valencie cives.
7
1553, desembre, 6. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General.Compte i raó (1552-1553),
V-1-178, f. 123r.
E, a dit, paguí a Juana [sic] de Mey 4·3·per tres raixmes de inmages per a la
preycació. Albarà L........IIII lliures, III sous.
8
1553, desembre, 6. València.
Albarà de Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1552-1553),
V-1-179, f. 50r.
+Yo,144 Joan de Mey, cognosco haver recibido de mossén Francisco March, clavari
del Hospital, por manos de Francés Gil, quatro libras y tres sueldos, digo 83 sueldos,
y son en paga de tres reixmas de ymágines de nuestra [Señora] y de crucifixos para
la cobrança de las mandas y predicación de Orihuela. Y porque es verdad, hize el
presente de mi mano. Hecho a 6 de diziembre del año 1553...IIII libras, III sueldos.
(Signatura:) Joan de Mey.

143

Repetit: «Presens apoce instrumentum».

144

Al marge superior esquerre: «Innatges [sic].»

289

CORPUS DOCUMENTAL

1554
1
1554, maig, 29. València.
Baldufari de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1554), IV-1/27, s. f.
Procuracionem. Joannes Mey Gaspari Rico.........................XXVIIII maii.
2
1554, juny, 9. València.
Baldufari de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1554), IV-1/27, s. f.
Apocam. Joannes Mey, impressor, Anthonio Sanahuia.......VIIII junii.
Apocam. idem eidem................................................................dicto die.
3
1554, agost, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1554-1555), e3-64, f. 62ca.
Ittem paguí a l’honorable en Joan Mey, stampador, quinze lliures reals a ell
degudes de la paga del primer dia del present mes de agost; e són per rahó de aquelles
XXX lliures que dita fàbrica de la Lonja Nova li dóna cascun any los primers dies de
febrer145 y agost migerament.146 E ha-n’i àpoca, a VII de agost any Mil DLIIII147....xxx
lliures, [en blanc] sous.

Ens manca el febrer perquè no es conserven en l’Arxiu Municipal de València els comptes del
1553 i del 1554. A més a més, la consulta del Llibre de Llotja Nova (1553-1554) no es pot realitzar pel
seu mal estat, cfr. Arxiu Municipal de València, Llotja Nova. Àpoques (1553-1554), j3-26.
145

146

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El Llibre Llotja Nova (1554-1555) roman exclós de consulta per motius de conservació, cfr. Arxiu
Municipal de València, Llotja Nova. Àpoques (1554-1555), j3-27.
147
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4
1554, agost, 14. València.
Pedro de Huete, donzell, Joan Mey i Jerònima Galés, impressors i cònjuges,
reconeixen un deute de 20 lliures a Joan Lluís Marrades, tresorer general del regne de
València, en complement de 30 deguts per una remissió.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1554), IV-1/27, s. f.
Die XIIII augusti anno a Nativitate Domini MºDºLIIII Valencie.148
Nos, Petrus de Huete,149 domicellus, Valencie habitator, Joannes Mey,150
impressor, dicte civitatis vicinus, et Hierònyma Galés de Mey,151 coniuges, scienter
et caetera omnes simul et quilibet nostrum in solidum confitemur et caetera, nos
debere vobis magnifico Joanni Ludovico Marrades, militi dicte civitatis habitatori,
uti thesaurario generali in presenti civitate et regno Valencie, licet absenti et caetera,
notario et caetera, stipulante et caetera, et vestris viginti libras regalium Valencie, ad
complementum illarum triginta librarum eiusdem monete quas ego dictus Petrus de
Huete confessus fui debere vobis eodem nomine publico remissionis instrumento per
honorabilem et discretum Narcisium Burgues, notarium et scribam gubernacionis,
eiusdem civitatis civem, presenti die paulo ante istud recepto, causis et racionibus
ibidem contentis et specificatis; et quas quidem viginti libras predicte monete vobis et
vestris omnes simul et quilibet nostrum in solidum solvere promitimus et teneamur
istomodo videlicet decem libras in festo Omnium Sanctorum primo venturorum, et
restantes decem libras ad complementum dictarum viginti librarum quintadecima
die decembris subsequentis presentisque anni, omnibus dilacionibus et caetera,
sub pena decem solidorum et caetera, ratto pacto et caetera; ad quorum omnium
et caetera, fiat executoria large cum fori submissione et renunciacione et caetera, ac
cum pacto variacionis judicis et caetera, et renunciacione appellacionis et caetera,
ex pacto et caetera, et cum clausulis non littigandi et caetera, neque impetrandi
et caetera, cum juramento et caetera, sub pena viginti solidorum et caetera, ratto
pacto et caetera, pro quibus et caetera, omnes simul et quilibet nostrum in solidum
obligamus et caetera, et cuiuslibet nostrum in solidum mobilia et caetera, habita
et caetera, renunciantes beneficiis dividendarum actionum et caetera, legique ac
Foro Valencie et caetera, et omni alii et caetera. Insuper ego, dicta Hierònima Galés
148

Text cancel·lat amb una doble ratlla.

149

Signe de la ferma.

150

Signe de la ferma.

151

Signe de la ferma.
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et de Mey, juro et caetera, sub cuius juramenti virtute certificata et caetera, sponte
renuncio doti et sponsalicio meis beneficioque senatus consulti Velleyani jurique
ypothecarum mearum et omni alii et caetera. Actum Valencie et caetera.
Testes honorabiles Joannes Ludovicus Nicholaus Vassiero et Miquel Joannes
Carros, scriptores, Valencie degentes.
Pro cancellatione.152 Postmodum vero die intitulata tricessima prima decembris
anno a Nativitate Domini MºDºL quinto in civitate Valencie, de voluntate dicti
magnifici Joannis Ludovici Marrades, consentimus habuisse et recepisse a dictis Petro
de Huete et aliorum in presenti instrumento contentorum, predictas viginti libras
modo et forma in apoca die xiiii per me, Ludovicum Joannem Vassiero, notarium
recepta contentis; ideo, dictum debiti instrumentum per me dictum Ludovicum
Joannem Vassiero fuit cancellatum et lineatum taliter et caetera; presentibus ibidem
honorabilibus Gaspari Riquo, scriptore, et Ferdinando Doriu, scutifero, presentis
civitatis Valencie degentibus, testibus ad premissa vocatis, rogatis pariter et
assumptis.
5
1554, octubre, 30. València.
Baldufari de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1554), IV-1/27, s. f.
Nubciale. Joannes Mey, ex una, et Hierònima Galés, partibus ex
altera................................................................................................xxx octobris.
Apocam. Dictus Mey eidem Hieronime Galés.........................dicto die.
6
1554, novembre, 19. València.
Àpoca de Lluís Marrades, tresorer general del regne de València, per a Pedro de
Huete, impressor, en nom de Jerònima Galés i de Joan Mey, impressors cònjuges, de
deu lliures que restaven d’un deute.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1554), IV-1/27, s. f.
Dictis loco die anno.153
152

A partir d’ací, el text no està ratllat.

153

Per l’assentament anterior: «Die XVIIII novembris anno a Nativitate Domini MDLIII Valencie.»
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Noverint universi quod ego, Joannes Ludovicus Marrades, miles, Valencie
habitator, regens generalem tesaurariam in presenti Valencie regno, scienter et gratis
dicto nomine confiteror et in veritate recognosco vobis, magnifico Petro de Huete,
domicello, dicte civitatis Valencie habitatori, licet absenti ut presenti et vestris,
quod per manus honorabilis Joannis Mey, impressoris, dicte civitatis vicini, dedistis
et solvistis michi egoque eodem nomine a vobis habui et recepi154 decem libras
regalium Valencie mihi nomine predicto debitas insolutum ratta illarum viginti
librarum dicte monete quas vos et dictus Joannes Mey ac Hierònima Galés, eius
uxor, mihi nomine jamdicto, confessi fuistis debere cum instrumento per notarium
subscriptum recepto quartodecimo die augusti proxime lapsi annique presentis et
infrascripti, causis et racionibus ibidem contentis et specificatis. Et quia hec est rei
veritas, renuncio scienter omni excepcioni pecunie predicte non numerate et per
me a vobis non habite et non recepte, ut predicitur, et doli. In cuius rei testimonium
facio vobis fieri per notarium subscriptum presens apoce instrumentum, quod est
actum Valencie, decimonono die novembris anno a Nativitate Domini millessimo
quingentessimo quinquagesimo quarto. Signum mei Joannis Ludovici Marrades
predicti, qui hec concedo et firmo.
Testes huius rei sunt magnificus Michael Montagut, Valencie civis, et honorabilis
Onofrius Caldero, velluterius, Valencie vicinis.

154
Al marge: «A: In presencia notarii et testimonium infrascriptorum mee omnimode voluntati
realiter numerando.»
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1555
1
1555, març, 5. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1554-1555), e3-64, f. 63ca.
Ittem paguí a Joan Mey, stampador, quinze liures reals, a ell degudes de la paga
del primer dia del propassat mes de febrer; e són per rahó de aquelles XXX lliures
que dita fàbrica de la Lonja Nova li dóna cascun any los primers dies de febrer y
agost migerament.155 E ha-n’i àpoca, a V de març any MDLV156....XXX lliures, [en
blanc]sous.
2
1555, juny, 1. València.
Provisió per a imprimir la «Crònica» de Ramon Muntaner en valencià.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1554-1555), A-79, f. 879v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 300-301.
Prelibato die sabbati intitulata primo mensis junii anno prelibato a Nativitate Domini
millesimo quingentesimo quinquagesimo quinto. Los dits magnífichs157 mossén Hierony
Marró, cavaller, en Bernat Luís Albert, olim Vidal, ciutadà, mossén Luch Joan,
cavaller, en Nicholau Benet Cirera, en Noffre Làzer Enyego e en Damià Joan Bonet,
ciutadans, jurats en lo any present de la insigne ciutat de València, en Bernat Simó,
ciutadà, racional e en Joan Noffre Dassió, síndich de la dita ciutat, ajustats en lo
Archiu del magnífich Racional, proveheixen que la Corònica de les coses de la Corona
de Aragó per Ramon Montaner, quondam, señor del loch de Chilvella, per ser una
cosa que convé158 així al servey de sa Magestat com a la clarícia de les coses y azanyes
fetes per los Reys de Aragó, de ínclita recordació, sia imprimida en la mateixa lenga
155

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

L’estat de conservació del Llibre de Llotja Nova (1554-1555) l’exclou de consulta, cfr. Arxiu
Municipal de València, j3-27.

156

157

Al marge superior esquerre: «La impresió de les Coròniques de Aragó.»

158

Ratllat: <serve->.
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[sic] que aquell mateix la scrigué, e cometen lo càrrech de dita impressió al magnífich
Racional.
Testimonis foren presents a les dites coses los magnífichs micer Francés Ros e
micer Miquel Àngel Cathalà, doctors en cascun dret, habitadors de València.
3
1555, juny, 28. València.
Data de l’administració d’en Miquel Aguilar per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1555-1556),
O-72, f. 238v-239r.
Item doní e paguí a l’honorable en Joan Mey, stampador, quaranta quatre liures,
quatre sous reals, les quals li proveïren donar e pagar de la pecúnia comuna de la
dita ciutat; e són a d’aquell degudes per los treballs d’estampar los Furs de les corts
del any MDXXXXVII e del any MDLII; sis-cents volums, ço és, tres-cents de cascuna
de les dites Corts, a rahó de trenta-quatre sous cascun plech, la qual provisió és
continuada en Libre de Consells de la dita ciutat, e rebuda per lo scrivà de la sala de
la dita ciutat en calendari del XXVI dia de juny MDLV,159 segons en aquella és pus
largament contengut.160 E à-n’i albarà, a XXVIII de juny MDLV.................XXXXIIII
lliures, iiii sous.
4
1555, juny, 28. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 238r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 297.
De l’honorable en Johan Mey, stampador.
Los jurats. Pagau a l’honorable en Johan Mey, stampador, quaranta-quatre
lliures, quatre sous reals, les quals et caetera; e són a d’aquell degudes, per los trebals
159
He consultat aquesta data en el corresponent Manual de Consells i, tot i que l’estat de conservació
del volum no en permet una lectura òptima, no hi he trobat aquesta referència.
160

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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de stampar los Furs de les corts161 del any MDXXXXVII e del any MDLII, sis-cents
bolums, ço és, tresents de cascuna de les dites Corts, a rahó de trenta-quatre sous
cascun plech, la qual provisió et caetera, en calendari del XXVI dia de juny MDLV
segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die XXVIII junii MDLV.
5
1555, agost, 26 . València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1555-1556), e3-65, f. 12r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 298. 162
Item paguí a l’honorable en Joan Mey, stampador, en virtut de dos provisions
fetes per los magnífichs jurats, la una a VII de dehembre MDLII e l’altra a XVIII
de janer MDLIII, quinze liures reals, a ell degudes de la paga del primer mes de
agost; e són per rahó de aquelles XXX lliures que la dita fàbrica li dóna cascun any
los primers dies de febrer e agost migerament per les causes163 en dites provisions
contengudes. E ha-n’i àpoca, a XXVI de agost MDLV...........................XV lliures, [en
blanc] sous.
6
1555, agost, 26. València.
Àpoca de Joan Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1555-1556), j3-28, s. f. 164
Dictis die et anno.165
161

Al marge dret : «XXXXIIII lliures, IIII sous.»

«[...] figura un asiento en que consta que el sábado 24 de Febrero de 1556, el Administrador
de dicha Lonja paga a Jerónima Galés de Mey quince libras por la pensión de medio año que
disfrutaba su marido; y en la provisión de 19 de Junio de 1559, que copiamos en el articula de la
Viuda se hace referencia a otra de 27 de Enero de 1556», cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña
histórica en forma de diccionario de las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 298. És la que
ara transcric.
162

163

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

164

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

El primer assentament d’aquest dia informa de la data: «Die lune intitulata XXVI mensis augusti
anno a Nativitate Domini MDLV.»
165
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Sit omnibus notum quod ego, Joannes Mey,166 stampator, civitatis Valencie
habitator, scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, magnifico
Damiano Joanni Bonet, civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti
fabrice Lotgie Nove eiusdem civitatis, absenti167 et vestris, quod virtute168 duorum
provisionum per magnificos dominos juratos dicte civitatis factarum, una earum
die septima mensis decembris anni MDLII, altera vero die XXVIII mensis maii anni
MDLIII, dedistis et solvistis michi mee omnimode voluntati realiter numerando
quindecim libras monete regalium Valencie, michi debitas de solucione primi diei
presentis et currentis mensis augusti, racione et pretextu illarum triginta librarum
quas dicta fabrica Lotgie Nove dare et solvere tenetur michi anno quolibet primis
diebus mensium febroarii et augusti mediatim, virtute dictarum provisionum, prout
in dictis provisionibus ad quas me reffero, latius cerni potest; et quia et caetera;
renuncians et caetera.
Testes proxime dicti.

166

Signe notarial de la ferma.

167

Al marge esquerre: «XV lliures, [en blanc] sous, de la paga del primer del present.»

168

Ratllat: <dedistis et solvistis michi mee omnimode voluntati realiter numerando>.
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1556
1
1556, gener, 14. València.
Provisió del Consell per la qual es lliura a Jerònima Galés la concessió anual
de trenta lliures amb les mateixes condicions que rebia el taller tipogràfic familiar.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1555-1556), A-80, f. 338v-339v.
Eodem diem decimo quarto eiusdem mensis januarii anno a Nativitate Domini millesimo
quingentessimo quinquagesimo sexto.
Los magnífichs169 mossén Gaspar de Cruïlles, generós, en Miquel Jeroni Garcia,
ciutadà, mos[sén] Fedrich Penarroja, cavaller, en Jerònim Tagell e en Vicent Onorat
Vidal e en Lorens Ortiz, ciutadans, jurats en lo present any de la dita insigne ciutat
de València, en Bernat Simó, ciutadà, racional, e en Johan Nofre Dassió, síndich de la
dita ciutat, ajustats en la cambra de Consell Secret de aquella, atés que en Joan Mey,
stampador, és mort e ab provisió per los tunc magnífichs jurats a set de dehembre
any mil cinch-cents cincuanta-dos, fonch provehït que li fossen donades trenta liures
cascun any per les causes contengu[de]s en [l]a dita provisió. Proveheixen que [fent]
obligació na Jerònima [espai en blanc] Mey, vídua, muller del dit Joan Mey, quondam,
de fer [e te]nir tot lo que en la dessús dita provis[ió es] conté, li sien donades les dites
trenta liures per lo administrador de la Lonja Nova en los terminis contenguts en la
dita provisió.
Testimonis foren presents a les dites coses los noble e magnífich en Pere Luís
Sans e micer Johan Batiste Paredes, doctors en cascun dret, habitadors de València.
2
1556, gener, 24. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Inventarium. Hierònima Galés et de Mey, certo nomine......XXIIII januarii.

169
Al marge superior esquerre: «Provisió que lo administrador de la Lonja Nova pague a Jerònima
Mey, viuda, XXX lliures.»
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3
1556, gener, 27. València.
Provisió que anul·laria la disposició anterior, que renovava la concessió de
trenta lliures al taller dels Mey.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1555-1556), A-80, f. 351v-352r.
Die lune intitulato vicessimo septimo mensis januarii anno quo supra a Nativitate
Domini millesimo quingentesimo sexto.
Los dits magnífichs en Miquel Hieroni Garcia, ciutadà, mossén Phederich
Penarroja, cavaller, en Hieroni Tagell, ciutadà, en Vicent Honorat Vidal, ciutadà,
quatre170 dels magnífichs jurats de la ciutat de València, ensems ab los magnífichs
mossén Gaspar de Cruylles,171 generós, e en Lorens Ortís, ciutadà, jurats de dita ciutat,
e en Bernat Simó, racional e Joan Nofre Deassio [sic], síndich; ajustats en la cambra
de Consell Secret, aguda per revocada una provisió feta per ses magnificiències a
quatorze del present.172
4
1556, febrer, 24. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1555-1556), e3-65, f. 100ca.
Item paguí a la honorable Hierònima Galés y de Mey,173 vídua relicta de l’honorable
170

Ratllat: <e en Lorens Ortís, ciutadà>.

171

Ratllat: <Guillem Ramon Cathalà, generós, absent del present acte.>

El f. 352r acaba amb aquesta frase, però la provisió no té el tenor documental ni arreplega
l’actuació de testimonis com en la resta de provisions registrades en els manuals del Consell.
Tanmateix, per la data de l’administració de la Llotja Nova que concedeix a Jerònima Galés aquell
mateix dia, 24 de febrer de 1556, les quinze lliures (de les trenta que anualment rep entre el febrer i
l’agost, i la conservació, a més, de la corresponent àpoca del mateix dia), lliurades «en virtut de una
provisió feta per los magnífichs jurats, a XIV del propassat mes de janer», no sembla que s’anul·le la
concessió atorgada a Jerònima Galés, sinó que fóra alguna altra disposició de la mateixa sessió del
Consell secret la que es cancel·la, cfr. València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1555-1556),
e3-65, f. 100ca i Llotja Nova. Àpoques (1555-1556), j3-28, s.f. Doc. 4 i 5 (1556).
172

Assevera Serrano Morales en el capítol dedicat a Joan Mey, al parlar de les assignacions rebudes
per l’impressor l’any 1555, que «del año siguiente no sólo encontramos ya obras impresas por
su viuda, sino que en el lib. 29 de Lonja Nova, años MDLV-VI, del Archivo Municipal, figura un
asiento en que consta que el sábado 24 de Febrero de 1556, el Administrador de dicha Lonja paga
a Jerónima Galés de Mey quince libras por la pensión de medio año que disfrutaba su marido; y
en la provisión de 19 de junio de 1559, que copiamos en el articulo de la Vidua, se hace referencia a
otra de 27 de Enero de 1556, de la cual resultaba que ya en esta última fecha había dejado de existir
aquel célebre impresor, cuyo fallecimiento hubo de ocurrir á fines del año 1555 ó en los primeros
173
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en Joan Mey, quondam, impressor, en virtut de una provisió feta per los magnífichs
jurats, a XIV del propassat mes de janer, quinze liures reals, a ella degudes per rahó
de aquelles trenta liures les quals la dita fàbrica cascun any li respon los primers dies
de febrer y agost migerament, en virtut de la dessús dita provissió.174 E ha-n’i àpoca,
a XXIIII de febrer MDLVI........XV lliures, [en blanc] sous.
5
1556, febrer, 24. València.
Àpoca de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1555-1556), j3-28, s.f.
Die sabbati intitulata XXIIII mensis febroarii anno a Nativitate Domini MDLVI.175
Sit omnibus notum quod ego, Hierónima Galés et de Mey,176 vidua uxor que
fui honorabilis Joannis Mey, quondam, stampatoris, habitatoris civitatis Valencie,
scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, magnifico Jo[annis ....], civi
dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis177 per magnificos dominos
juratos dicte civitatis, vicesima septima die mensis januarii proxime preteriti anni
presentis et infrascripti178 cuiqui, dedistis et solvistis michi mee omnimode voluntati
realiter numerando quindecim libras179 monete regalium Valencie, michi [debi]tas
de solucione primi diei presentis et currentis mensis februarii, racione et pretextu
illarum triginta librarum dicte monete, quas dicta fabrica Lotgie Nove dare et solvere
tenetur michi anno quolibet primis diebus mensium febroarii et augusti mediatim,
virtute suppra dicte provisionis, ad quam me reffero, latius cerni potest; et quia
expresse et caetera; renuncians.
Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabilis et discretus Michael Adell, notarius, et
Hieronimus Gatielles, scriptor, civitatis Valencie habitatores.
días del siguiente», cfr. José Enrique Serrano Morales, Diccionario de las imprentas que han existido en
Valencia..., op. cit., p. 298. Les dues provisions assenyalades per Serrano Morales estan transcrites en
la corresponent data d’aquest repertori documental.
174

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

Text cancel·lat amb una doble línia, com tots els albarans que ací mostrem de la sèrie «Llotja
Nova».
175

176

Signe notarial de la ferma.

177

Al marge esquerre: «XV lliures [en blanc] sous de la paga del primer del present.»

178

Ratllat: <cuiquidem>.

179

Amb una altra mà i un mòdul més gran d’escriptura.
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6
1556, abril, 24. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Promissio. Michael Vaziero, certo nomine, Hieronime Galés et de
Mey.................................................................................................dicto die.180
7
1556, abril, 24. València.
Subrogació del comitent d’un contracte d’impressió de 400 breviaris per al
Bisbat de Sogorb.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Dictis die XXIIII aprilis anno a Nativitate Domini MºDºLºVIº. Valencie.
Miquael Vassiero, canonicus sedis Sugurbi, sindicus et canonicus et pro[curator]
capituli eiusdem sedis, prout de dicto sindicatu constat publico instrumento per
honorabilem et discretum Petrum Monçonís, notarium civitatis predicte civem
ac predicti capituli scribam, recepto die nono presentium et infrascriptorum
mensis et anni. Quia cum publico instrumento per honorabilem et discretum
Hieronimum Garcia, notarium, Valencie civem, certo sub calendario recepto, inter
reverendissimum Gaufridum de Borja, quondam, episcopum dicte civitatis Sugurbii
et Virginis Marie de Albarrazino, ex una, et honorabilem Joanem Mey, quondam,
impressorem presentis civitatis vicinum, fuit conventum et concordatum quod
per dictum Mey fierent et inprimerentur quadringenta breviaria ad opus dictarum
eclesiarum, et dictus reverendissimus episcopus daret et solveret ei ducentas triginta
quinque libras racione salarii, stipendii et laborum per dictum Mey sustinendorum
in inpressione dictorum breviariorum, et etiam ego, dicto nomine, promisi solvere
quindecim libras, que omnes sumam capiunt ducentarum quinquaginta librarum.
Et cum sicut domino placuit predictus reverendissimus episcopus ab hoc seculo
migravit, et eo vivente dedit et solvit centum viginti quinque libras in solutum rata
predicti salarii, restentque centum viginti quinque libre ad complementum dictarum
ducentarum quinquaginta librarum, et de predicto reverendissimo episcopo nulla
sint bona eo quod intestatus dicessit, et etiam canonici predicti cupiant videre finem
180

Per assentaments anteriors, sabem que és el «XXIIII apprilis».
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predictorum breviariorum; ideo scienter et caetera, thenore presentis et caetera, dicto
nomine, promitto vobis, honorabili Hieronime Galés et de Mey, vidue heredique
predicti Joannis Mey, licet absenti et caetera, notario et caetera, stipulante et caetera,
et vestris solvere omnem illam quantitatem restantem ad complementum dicti salarii
et stipendii dictorum breviariorum per dictum reverendissimum episcopum et me
dicto nomine promissi, estatim illis perfecis, omnibus dilacionibus et caetera, sub
pena viginti solidorum et caetera, ratto et caetera, ad quorum omnium et caetera,
fiat executoria large cum fori submissione et renunciacione et caetera, actum pacto
variacionis judicis et caetera, et renunciacione apellacionis et caetera, ex pacto et
caetera, et cum clausulis juratis non litigandi et caetera, neque inpetrandi et caetera,
cum juramento et caetera, sub pena quadraginta solidorum et caetera, ratto et
caetera, pro quibus et caetera, obligo et caetera, dicti capituli mobilia et caetera,
habita et caetera. Actum Valencie.
Testes honorabiles Joannes Ludovicus Nicholaus Vassiero et Jacobus
Martinus Vassiero, scriptores, Valencie degentes.181
8
1556, juny, 16. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Rearrenda. Joanes Sorita, Hieronime Galés et de Mey...............XVI junii.
9
1556, juliol, 8. València.
Jerònima Galés, impressora, fa subhastar la túnica de setí negre que tenia en
penyora de Joan Garrido, per a cobrar part del deute que aquell tenia per la impressió
d’un llibre.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo182 LºVI die vero intitulata octavo
julii. En presència de mi Loís Joan Vaziero, notari ciutadà de la present ciutat de
València, e de los testimonis dejús scrits personalment atrobats en la casa de mi, dit
181

Al marge: «Pro cancellatione.»

182

Ratllat: <sexto die vero>.
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Loys Joan Vaziero, notari, situada en la present ciutat de València en la parròchia de
Sent Pere, lo honorable en Jaume Mazo, corredor de coll, dix, e relació féu, que ell
havia subastat e corregut axí per lo encant com per altres lochs de la present ciutat de
València, una nazarena marlotada de cetí burell. E la havia liurada, aprés de haver-la
subastada molts dies, segons dit és, a la magnífica [en blanc] Comes, muller de [en
blanc] Comes, cavaller, per set liures com a més de preu donant, com no trobàs qui
li·n donàs més, la qual quantitat ha donat y liurat a la honorable na Hierònima Galés
y de Mey, vídua de mestre Joan de Mey, impressor, la qual donà y liurà a ell, dit
relant, la dita marlota dient-li que la tenia en penyora de Joan Garrido alias Villena,
cavaller, per certa quantitat que li devia de resta de la impressió de certs libres; e li
havia donat facultat pogués vendre e venés dita nazarena fora cort. En testimoni
de les quals cosses requerí hui fos rebuda carta pública per haver-ne memòria en lo
sdevenidor, la qual per mi, dit notari, fonch rebuda dia, loch, mes y any desús dits.
Presents testimonis foren a totes les dites coses los honorables en Nofre Caldero,
velluter, vehí de València e Joan Loís Nicholau Vassiero, scrivent, resident en
València.
10
1556, juliol, 29. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Pro cognitio. Franciscus Pérez, Hieronime Galés et de Mey........XVIIII julii.
11
1556, juliol, 29. València.
Lluís Pérez, doctor en Medicina i mestre d’Arts, ratifica a Jerònima Galés,
impressora, el contracte de lloguer d’un local situat junt a l’Estudi General, en la
parròquia de Sant Andreu, estipulat el 22 de juny anterior.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Predictis loco, die et anno.183
183
Per assentaments anteriors, sabem que és el «Die XXVIIII julii anno a Nativitate Domini
MºDºLºVIº, Valencie.»
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Ludovicus Pérez, in artibus magister et in medicina doctor, Valencie habitator,
scienter et caetera, tenore presentis et caetera, confiteor et caetera, vobis honorabili
Hieronime Galés et de Mey, vidue honorabilis Joannis Mey, quondam, impressoris,
dicte civitatis vicini, licet absenti et caetera, notario et caetera, stipulante et caetera,
et vestris, conductionem illam per me factam et per notarium infrascriptum die
vicessima secunda junii proxime preteriti annique presentis et infrascripti receptam,
de quadam domo sita et possita in presenti civitate Valencie, in parrochia Sancti
Andree, in vico vulgo dicto de la Nau, iuxta Estudium Generale presentis civitatis,
cum confrontacionibus in dicta conductione contentis, feci ad opus vestri, dicte
Hieronime Galés et de Mey, non obstante quod per lecturam dicte conductionis
aliud prima facie demonstretur aud videatur, nam rei veritas est ut predicitur et
superius continetur. Et quia et caetera, renuncio et caetera, et ex causa huiusmodi
recognicionis do, cedo et caetera, quibus juribus et caetera, instituhens et caetera,
intimans et caetera, prout melius et caetera, promittens et caetera, protestor tamen
quod non tenear nech teneri volo vobis nech vestris de evictione aliqua dicte
conductionis nisi precisse et dumtaxat pro factis contractibus et obligacionibus meis
propiis tantum, et non pro aliis nech alias, pro quibus tantum et non alias, obligo et
caetera, mobilia et caetera, habita et caetera. Actum Valencie et caetera.
Testes honorabiles Sebastianus Navarro et Rodericus de Vega, studentes in
medicina, Valencie degentes.
12
1556, agost, 3. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Venditio. Anthonius Sanahuja, Petro de Güere [sic] et alii.....................III augusti.
Apocam. idem et eisdem................................................................................dicto die.
Debito. Idem et eius uxor Hieronime Galés et de Mey...............................dicto die.
[...]
Venditionem. Hierònima Galés et de Mey, Anthonio Sanahuia.............III augusti.
[...]
Debitorium. Petrus de Güere [sic] et alii Anthonio de Sanahuya...........III augusti.
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13
1556, agost, 16. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Apocam. Hierònima Galés et de Mey, Michaeli Vaziero...........dicto die.184
14
1556, agost, 22. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1556-1557), e3-66, s.f.
Item, paguí Hierònyma Galés y de Mey, vídua, muller que fonch de Joan Mey,
stampador, quinze liures reals, a ella degudes de la paga del primer del present
mes de agost, per rahó de aquelles trenta liures que la dita fàbrica de la Lonja Nova
li és tenguda donar e pagar los primers de agost y febrer, segons en una provisió
feta per los magnífichs jurats, a XXVII de janer del present any més largament és
contengut.185 E ha-n’i àpoca, a XXII de agost MDLVI........XXX lliures, [en blanc] sous.
15
1556, agost, 22. València.
Àpoca de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1556-1557), j3-29, s. f.
Die sabbati intitulata XXII mensis augusti anno a Nativitate Domini MDLVI.
Sit omnibus notum quod e[go, H]ierònima Galés et de Mey, vidua uxor que fui
honorabilis Joannis May[sic], quondam, stampatoris, habitatoris civitatis Valencie,
scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, magnifico Laurentio Ortiz,
civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti186 fabrice Lotgie Nove
eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod dedistis et solvistis michi mee omnimode
voluntati realiter numerando quindecim libras monete regalium Valencie, michi
debitas de solucione primi diei presentis mensis augusti, racione et pretextu illarum
184

Per assentaments anteriors, sabem que és el «XVI augusti».

185

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

186

Al marge esquerre: «XV lliures de la paga del primer del present.»
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triginta librarum dicte monete, quas dicta fabrica Lotgie Nove dare et solvere
tenetur michi anno quolibet primis diebus mensium augusti et febroarii mediatim,
virtute suppra dicte provisionis, ad quam me reffero, continetur; et quia et caetera;
renuncians et caetera.
Testes huius rei sunt venerabilis Ludovicus Thomàs, presbiter, et Joannes Ferrer,
scriptor, civitatis Valencie habitatores.
16
1556, setembre, 5. València.
Baldufari del protocol notarial de Lluís Joan Vaziero.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/29, s. f.
Debitorium. Hierònima Galés et de Mey, Martino Nuncio.........V septembris.
Cessionem. Eadem eidem............................................................... dicto die.
17
1556, novembre, 28. València.
Disposició del Consell a favor d’Antonio Sanahuja pel paper per a imprimir la
«Crònica» de Ramon Muntaner.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1556-1557), A-81, f. 174v.
Dictis die et anno.187
Los dits magnífichs jurats, racional e subsíndich,188 ajustats ut suppra, provehexen
que per lo honorable en Hieroni Carrió, mercader clavari comú de la dita ciutat, sien
donades y pagades al honorable en Antoni Sanahuja, librer, trenta lliures moneda
reals de València per tres caixes de paper que aquell ha donat per a la dita ciutat, lo
qual paper ha de servir per a stampar la obra de Ramon Montaner.
Testimonis: los magnífichs micer Pere Johan de Capdevila e micer Francés Garcia
de Trugillo, doctors en cascun dret, habitadors de València.

187
El primer assentament d’aquest dia indica la data: «Die sabbati intitulata XXVIII mensis
novembris anno a Nativitate Domini MDLVI.»
188

Interlineat: «e subsíndich».
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18
1556, desembre, 2. València.
Data de l’administració d’en Jeroni Carví per a Antonio Sanahuja, llibreter.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1556-1557),
O-73, f. 153r i v.
Item doní e paguí a l’honorable en Anthoni Sanauja, librer, trenta liures moneda
reals de València, les quals han provehïdes donar e pagar de la pecúnia de la dita
ciutat; e són per tres caixes de paper que aquell ha donat per a la dita ciutat, lo qual
paper ha de servir per a stampar la obra de Ramon Montener, la qual provisió és
continuada en Libre de Consells de la dita ciutat, e rebuda per lo scrivà de la sala
a xxViii189 de nohembre MDLVI.190 E ha-n’i albarà, a dos de dehembre dit any
MDLVI...................XXXIIII lliures, [en blanc]sous.
19
1556, desembre, 2. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Antonio Sanahuja, llibreter.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 315r.
De l’honorable en Anthoni Sanahuja.
Los jurats. Pagau a l’honorable en Anthoni Sanahuja, librer, trenta lliures moneda
reals de València, les quals et caetera; e són per tres caixes de paper que aquell ha
donat per a la dita ciutat, lo qual191 paper ha de servir per a stampar192 la obra de
Ramon Montener. La qual provisió és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat
e rebuda per lo nostre scrivà a XXVIII de nohembre MDLVI. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die II decembris MDLVI.

189

Provisió recollida en l’assentament anterior a aquest.

190

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

191

Al marge dret: signe de pagat.

192

Al marge esquerre: «XXX lliures, [en blanc] sous.»
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1557
1
1557, gener, 4. València.
Procuració de Jerònima Galés, impressora, a favor de Pedro de Huete, donzell,
perquè la represente en les accions contra Joan d’Arcos, impressor i empleat del
taller familiar.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1557), IV-1/30, s. f.
Proxime dictis loco, die et anno.193

Hierònima Galés et de Mey, vidua honorabilis Joannis Mey, impressoris
quondam, Valencie vicina, sine lesione ac derogacione jurium aliarum procurationum
per me vobis, magnifico Petro de Güete, domicello, factarum, sed ad mayorem
corroborationem et valliditatem illarum, scienter et caetera, tenore presentis et
caetera, facio, constituo et ordino procuratorem meum certum et caetera, ita quod et
caetera, vos eundem Petrum Güete, presentem et caetera, videlicet ad nomine meo
et pro me comparendum coram quibusvis gubernatoribus, baiulis, justiciis et aliis
quibuscunque judicibus et officialibus jurisdictionem exercentibus et instanciam
seu instancias quascunque contra Joannem Darquase, impressorem, famulum
meum, et eius bona faciendum, instandum et requirendum, et si opus fuerit
ipsum incarcerandum et in carceribus mitti et incarcerari instandum, et tandem
omnia alia que necessaria fuerint nomine meo et pro me faciendum, instandum et
requirendum prout et quemadmodum ego facere possem personaliter si adessem,
cum libera et generali administratione circa premissa, et ad littes largo modo, cum
posse substituendi et caetera, promittens et caetera, sub bonorum et jurium meorum
omnium obligacione et caetera. Actum Valencie et caetera.
Testes honorabiles Joannes Ludovicus Nicholaus Vassiero, scriptor, et Martinus
de Segunt, scutifero, Valencie degentes.
2
1557, abril, 24. València.
Procuració de Jerònima Galés, impressora, a favor de Pedro de Huete, donzell,
perquè la represente en tots els assumptes i puga en el seu nom rebre totes les
subvencions del taller familiar.
193
Per assentaments anteriors, sabem que és el «Die quarta januarii anno a Nativitate Domini
MºDºLVIIº.»
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València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1557), IV-1/30, s. f.
Dictis loco, die et anno.194
Hierònyma Galés et de Mey, vidua honorabilis Joannis Mey, impressoris
quondam, Valencie vicini, scienter et caetera, tenore presentis et caetera, facio,
constituo et ordino procuratorem meum certum et caetera, ita quod et caetera, vos
magnificum Petrum Güete, domicellum, dicte civitatis habitatorem, licet absentem
et caetera, videlicet ad nomine meo et pro me petendum, habendum, exhigendum,
recipiendum et recuperandum ab insigne civitate Valencie seu a clavario ipsius,
et a quibusvis universitatibus, generalitatibus, fabricis, collegiis et personis
particularibus, omnes et quascunque pecuniarum quantitates michi debitas et
abinde debendas, tam de salario ordinario quam etiam ex conventione vel de
laboribus aut impressione cuiuscunque libri seu librorum et alias ex alia quacunque
causa, quomodocunque et qualitercunque mihi nomine quocunque pertinentes et
spectantes, et inde apocas et caetera, faciendum et caetera, pecuniasque quascunque
tam a tabula presentis civitatis Valencie quam a banchis magnificorum Onufri
Ludovici Garcia et Jacobi Hieronimi Aliga et Petri Duay, levandum et extrahendum
et caetera, et sirca premissa quascunque confessiones, apocas et cautelas faciendum
et firmandum, et ad littes largo modo, cum posse substituendi et caetera, promittens
et caetera, sub bonorum et jurium meorum omnium obligatione et caetera. Actum
Valencie.
Testes honorabiles Onofrius Caldero, velluterius Valencie vicinus, et Leonardus
No[...]is, scolaris in dicta civitate degens.
3
1557, abril, 26. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés, impressora, de
part de Pedro de Huete, impressor, com a procurador d’ella.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1556-1557), e3-66, s.f.
Item paguí a Pere Güete, donzell, quinze liures reals, a ell degudes com a
procurador de la honorable na Hierònyma Galés y de Mey, vídua, en paga et caetera

194
Per assentaments anteriors sabem, que és el «Die XXIIII aprilis anno a Nativitate Domini MºDºLº
septimo. Valencie.»
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de la impressió de la Corònica del sereníssim rey don Jaume,195 Conquistador. E han’i àpoca, a XXVI de abril MDLVII196 ........XXX lliures, [en blanc] sous.
4
1557, abril, 28. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés, impressora, de
part de Pedro de Huete, impressor, com a procurador d’ella.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1556-1557), e3-66, s. f.
Item paguí al dit Pere Güete, en dit nom de procurador de Hierònyma Galés y
de Mey, vídua, çinquanta liures reals a la dita sa prinçipal degudes en paga et caetera
del que aquella ha de haver per la impressió de la Corònica del sereníssim rey don
Jaume, Conquistador.197 E ha-n’i àpoca, a XXVIII de abril MDLVII198........L lliures, [en
blanc] sous.
5
1557, maig, 23. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés, impressora, de
part de Pedro de Huete, impressor, com a procurador d’ella.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1556-1557), e3- 66, s. f.
Publicat per: Josep Sanchis Sivera, «Bibliología valenciana (siglos xV, xVi y
xVii)», en: Estudis d’història cultural, a cura de Mateu Rodrigo Lizondo, ValenciaBarcelona, 1999, p. 71.
Item paguí a Pere Güete, donzell, procurador de Hierònyma Galés y de Mey,
vídua, trenta liures y nou sous reals al dit son prinçipal deguts a compliment de
LXXXX VIIII lliures, VIIII sous per imprimir cent y nou libres de la Corònica del
sereníssim rey don Jaume, Conquistador, en cada hu dels quals libres y ha setantasis fulls y mig, a rahó de XXVI per cada full.199 E ha-n’i àpoca, a XXIII de maig
MDLVII........DCLXXXVIIII lliures, [en blanc] sous.
195

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

No s’han trobat en el Llibre de Llotja Nova (1556-1557) aquestes referències pel mal estat de part del
llibre, amb fulls que no es podien llegir per la corrosió de la tinta i la destrucció del paper.
196

197

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

No s’han trobat en el Llibre de Llotja Nova (1556-1557) aquestes referències pel mal estat de part del
llibre, amb fulls que no es podien llegir per la corrosió de la tinta i la destrucció del paper.
198

199

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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6
1557, maig, 24. València.
Àpoca de Pedro de Huete, com a procurador de Jerònima Galés.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1556-1557), j3-29, s. f.
Die lune intitulata XXIIII mensis maii anno a Nativitate Domini MºDºLVIIº.
Sit omnibus notum quod ego Petrus Güete,200 domicellus, civitatis Valencie
habitator, tanquam procurator honorabilis Hierònima Galés et de Mey, vidua201 uxoris
honorabilis Joannis Mey, quondam, impressoris, qui dedistis mee procurationem ut
constat instrumento recepto per discretum Ludovicum Joannis Vaziero, notarium,202
die vicesimoquarto mensis apprilis proxime preteriti habens [...] plenum posse in[...]
posendi, scienter et gratis,203 [...] triginta quattuor librarum et novem solidos per
imprimir cent y quatre libres de la «Corònica» del sereníssim Rey en Jaume, Conquistador,
en cada hu dels quals libres y ha setanta-y-sis fulls e mig, a rahó de vint-y-sis sous cada full,
prout latius in dicta provisione, ad quam me reffero continetur; et quia et caetera;
renuncians et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabilis et discretus Michael Adell, notarius, et Joannes
Ferrer, scriptor, civitatis Valencie habitatores.
7
1557, juny, 5. València.
Disposició del Consell per ajuda de costa de la impressió d’una nova compilació
dels «Furs i privilegis de València» i de la «Crònica» del rei En Jaume.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1556-1557), A-81, f. 398v-399r.
Dictis die et anno.204
Los magnífichs jurats, excepto Dassió e subsíndich, ajustats ut suppra, provehexen
que per lo honorable en Hierony Carví, mercader, clavari comú de la dita ciutat, sien
donades e pagades al noble don Pere Luys Sans, [advocat] de la dita ciutat, vint
200

S’ha de destacar que no té la doble ratlla de la ferma notarial.

201

Ratllat: <uxoris>.

202

Al marge esquerre: «XXXIIII lliures, VIIII sous.»

203

Tinta molt esvaïda que impedeix la lectura d’unes deu línies.

El primer assentament apareix amb la data: «Die sabbati quinto mensis junii anno a Nativitate
Domini M·D·LVII.»
204
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lliures205 moneda reals de València; e són per los treballs que aquell ha sostengut en
recopilar e fer un libre de tots los furs, privilegis e poders del magnífichs jurats.
Testes predicti.
Dictis die et anno.
Los magnífichs jurats, excepto Dassió, absent, e subsíndich, ajustats ut suppra,
provehexen que per lo honorable en Hierony Carví, mercader clavari comú de la
dita ciutat, sien donades e pagades al magnífich micer Francés Garcia de Trugillo,
advocat de la dita ciutat, vint lliures; e són per los treballs que aquell ha sostengut
en fer stampar la Crònica del gloriosíssim rey En Jaume primer, Conquistador de
aquesta ciutat e regne, per a trametre al sereníssimo don Carlos, príncep dels regnes
de Castella e infant de Aragó. Lo qual fonch demanat als missatgers tramesos per
la ciutat a besar les mans de sa Magestat, de l’Emperador e Rey, nostre Señor, per sa
benaventurada venguda en Hespanya.
Testes predicti.
8
1557, juny, 5. València.
Data de l’administració d’en Jeroni Carví per a Jerònima Mey, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1556-1557),
O-73, f. 172r.
Ittem pose en compte de datta trenta-cinch liures, les quals per mans mies, de
manament dels magnífichs jurats, són estades donades e pagades a la honorable na
Hierònyma Mey, vídua rel[icta] [d]e·n Joan Mey, quondam, stampador, més les xxV
lliures per bestreta del que aquella havia de haver per stampar una hobra composta
[pe]r lo magnífich Ramon Montaner de la hystòria de alguns reys de Aragó, e les deu
lliures per lo preu de sis raixmes de paper major per stampar lo dit libre, e les quals
XXXV lliures, ab provisió per los dits magnífichs jurats feta a XVI206 de juny MDLVII,
ésser-me admeses en compte de datta.207 E ha-n’i albarà, a V de juny MDLVII............
XXXV lliures, [en blanc] sous.

205

Amb una altra mà.

Error del copista, perquè es tracta de la provisió del Consell del 5 de juny d’aquell any, com es
pot copsar al document anterior.
206

207

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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9
1557, juny, 5. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 342r.
Del mateix Hierony Carví.
Los jurats et caetera metets compte de vostra data trenta-cinch liures reals, les
quals per mans vostres, de manament nostre, són stades donades e pagades a la
honorable na Hierònyma Mey, vídua relicta de Joan Mey, quondam, stampador, ço
és, les vint-y-çinch liures per bestreta del que aquella havia de haver per stampar
una obra composta per lo magnífich Ramon Montaner de la història de alguns reys
de Aragó, e les deu liures per lo preu de sis raxmes de paper major per stampar lo
dit libre e les quals XXV lliures, [en blanc] sous, ab provisió per los dits magnífichs
jurats feta208 a XVI de juny de l’any MDLXII209 és estat provehït ésser-vos admeses en
compte de data, reten-vos210 lo present et caetera.
Datum Valencie die V junii MDLVII.
10
1557, juny, 5. València.
Data de l’administració d’en Jeroni Carví per a Pere Lluís Sans, advocat de la
ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1556-1557),
O-73, f. 169v i 170r.
Item doní e paguí al noble don Pere Luys Sans, altre dels magnífichs advocats de
la dita ciutat de València, vint lliures, les quals han provehïdes donar e pagar de la
pecúnia comuna de la dita ciutat; e són per los treballs que aquell ha sostengut en
recopilar e fer un libre de tots los furs, privilegis e poders dels dits magnífichs jurats,
la qual provisió és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat, e rebuda per lo
scrivà de la sala en calendari de çinch de juny de l’any M·D·LVII, segons en aquella
és pus largament contengut. E ha-n’i albarà,211 a cinch de juny M·D·L·VII·........XX
lliures, [en blanc] sous.
208

Interlineat: «feta».

209

Error del copista, perquè és «VII».

210

Ratllat: <Datum Valencie.>

211

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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11
1557, juny, 5. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pere Lluís Sans, advocat.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 337r i v.
De l’honorable don Pere Luís Sants, altre dels advocats de la dita ciutat.
Los jurats. Pagau al [n]oble don Pere Luís Sants, altre dels magnífichs advocats212
de la dita ciutat de València, vint liures les quals et caetera; e són per los treballs213 que
aquell ha sostengut en recopilar e fer hun libre de tots los furs, privilegis e poders
dels dits magnífichs jurats. La qual provisió és continuada en Libre de Consells de
la dita ciutat e rebuda per lo scrivà de la sala en calendari de V de juny de l’any
MDLVII, segons en aquella és pus largament contengut. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die V junii MDLVII.
12
1557, juny, 5. València.
Data de l’administració d’en Jeroni Carví per a Francés Garcia Trujillo, doctor
en cascun dret i advocat.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1556-1557),
O-73, f. 170v.
Item doní e paguí al magnífich micer Francés Garcia de Trugillo, doctor en
cascun dret e advocat de la dita ciutat, vint lliures reals, les quals han provehïdes
donar e pagar de la pecúnia comuna de la dita ciutat; e són per los treballs que
aquell ha sostengut en fer stampar la Corònica del gloriosíssim rey En Jaume, primer
conquistador de aquesta ciutat e regne, per a trametre al sereníssimo don Carlos,
príncep del regne de Castella e infant de Aragó, lo qual fonch demanat als missatgers
tramesos per la dita ciutat a besar les mans a la Magestat de l’Emperador y Rey,
nostre Señor, de la benaventurada venguda, la qual provisió és continuada en Libre
de Consells de la dita ciutat e rebuda per lo scrivà de la sala a cinch de juny de l’any
present M·D·L·VII, segons en aquella és pus largament contengut. E ha-n’i albarà,214
a çinch de juny any M·D·L·VII.........XX lliures, [en blanc] sous.

212

Al marge esquerre: «És la àpoca a VIII de juliol.»

213

Al marge dret: «XX lliures, [en blanc] sous.»

214

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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13
1557, juny, 5. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Francés Garcia de Trujillo, doctor en dret i
advocat.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1551-1557),
J-93, f. 337v.
Del magnífich micer Garcia de Trugillo, doctor en cascun dret, altre dels advocats
de la dita ciutat.
Los jurats de la insigne ciutat de València a l’honorable en Hieroni Carví,
mercader clavari comú de la dita ciutat, pagau al magnífich micer Francés215 Garcia
de Trugillo, doctor en cascun dret e advocat de la dita ciutat, vint liures reals216 les
quals et caetera; e són per treballs que aquell ha sostengut en fer stampar la Corònica
del gloriosíssim rey217 en Jaume primer, conquistador de aquesta ciutat e regne
per a trametre al sereníssimo218 don Carlos, príncep del regne de Castella e infant de
Aragó, lo qual fonch demanat als missatgers tramesos per la dita ciutat ha besar les
mans a la Magestat de l’Emperador y el Rey, nostre Señor, de la sua benaventurada
venguda. La qual provisió és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat e rebuda
per lo nostre scrivà a V de juny present MDLVII, segons en aquella és pus largament
contengut. E cobrau et caetera.219
Datum Valencie die intitulata V junii MDLVII.220
14
1557, juny, 5. València.
Data de l’administració d’en Jeroni Carví per a pagar les despeses de la impressió
de la «Crònica» de Jaume I.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1556-1557),
O-73, f. 171v i 172r.
Ittem pose en compte de datta vint-y-una lliures, dotze sous y cinch diners reals,
215

Interlineat: «Francés.»

216

Ratllat: <a ell deguts>.

217

Ratllat: <reig>.

218

Al marge dret: «XX lliures, [en blanc] sous.»

219

Ratllat: <Datum Valencie.>

220

Al marge inferior esquerre: «És la àpoca a VIII de juliol.»
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les quals, ab albarans privats fermats de la mà del magnífich racional, he pagat per les
coses següents, ço és, III lliures, XVI sous, per lo argent que entra en un guarniment
de un libre que·s féu per a sa Alteza de la Crònica del rey en Jaume; e XII lliures, [en
blanc] sous per les mans de dits guarniments; I lliura, XVI sous, V, per dos palms
de vellut carmesí per a les cubertes del dit libre, e dos palms de cetí ab los drets [III
lliures], [en blanc] sous, [per bro]dar les [cuber]tes de dit libre, les quals di[tes] [XXI]
lliures, XII sous, V ab provisió feta [per los magnífichs] jurats a V de juny M·D·L·[VII
és] stat provehït ésser admeses en [compte] de datta. E ha-n’i albarà,221 a V de juny
M·D·LVII.........XXI lliures, XII sous, V.
15
1557, juny, 5. València.
Data de l’administració d’en Jeroni Carví per a Felip de la Torre, verguer.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1556-1557),
O-73, f. 172v.
Ittem doní e paguí a l’honorable en Phelip de la Torre, verguer dels magnífichs
jurats, vint-y-çinch liures reals, les quals li han prove[hïdes] pa[gar] de la pecúnia
comuna de la dita ciutat; e són per les mans, seda e or de les cubertes de un libre que
aquell ha brodat de la Crònica del rey en Jaume conquistador, per obs de trametre
aquell al sereníssimo señor don Carlos, infant de Aragó, la qual provisió és rebuda
per lo scrivà de la sala a XXXI de juliol MDLVII, segons appar ab certifficatòria del
magnífich Rational expedida a dos de agost dit any. E ha-n’i albarà,222 a V de juny
MDLVII.
16
1557, desembre, 2. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-187, f. CIXr.
Més,223 a II de dehembre, paguí a Jerònima de Mey, viuda, xixanta sous, dich 3
lliures, [en blanc] sous, e són per l’anprenta [sic] de dos raysmes de inmatges per a la
preycatió de defora. À-y albarà en carta 42....III lliures, [en blanc] sous.
221

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

222

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

223

Al marge superior esquerre: «Vera.»
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17
1557, desembre, 2. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-188, f. 42v.
Publicat per: Francisco M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización
femeninos en la Valencia del Quinientos», en Estudis, 19 (1993), p. 64.
Yo,224 Hierónima de Mey, viuda, impresora, atorgo aver rescibido del señor
mossén Hierony Berenguer, clavari, tres liuras, y éstas per dos raxmas de imágines
de nuestra Señora, a razón de treynta sueldos por raxma. Y por la verdad, hize el
presente de mi mano hoy, segundo de deziembre del año 1557....III libras, [en blanc]
sueldos.
18
1557, desembre, 10. València.
Provisió del Consell perquè siguen pagades a Jerònima Galés trenta lliures per a
la impressió de la «Crònica» de Ramon Muntaner.225
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1557-1558), A-82, f. 128v.
Die veneris Xª mensis decembris anno a Nativitate Domini MºDºLVIIº.
Los magnífichs jurats, subdelegat de racional, Figuerola226 e subsíndich, excepto
Sentpere, absent, ajustats en la cambra de Consell Secret, provehexen que per lo
honorable en Agostí Gonçales, mercader clavari comú de la dita ciutat, sien donades
e pagades a la honorable na Hierònima Galés y de Mey, trenta lliures,227 moneda
reals de València, en paga228 del que aquella ha de haver per lo stampar lo libre de
Ramon Montaner.
Testes en Gaspar Roqua, verguer dels magnífichs jurats, e en Johan Marí, velluter,
habitadors de València.
224

Al marge superior esquerre: «Enpremta. Imatges. Vera.»

Vegeu les notes del document 3 de l’any 1556. És la següent notícia directa que tenim de Jerònima
Galés en els manuals de Consells des que li concediren trenta lliures, mentre ella continua apareixent
en els càrrecs de la Claveria Comuna i en els assentaments de la Llotja Nova, en els mesos següents
−i de forma ininterrompuda− a la mort de Joan Mey.
225

226

Ratllat: <excepto>.

227

Amb una altra mà.

228

Ratllat: <rahó>.
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19
1557, desembre, 14. València.
Data de l’administració d’en Lluís Macip per a Jerònima Mey, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1557-1558),
O-74, f. 172r.
Ittem doní e paguí a la honorable Hierònyma Galés y de Mey, vídua, trenta liures
reals, les quals han provehïdes donar e pagar de la pecúnia comuna de la dita ciutat;
e són en pagament del que aquella ha de haver p[e]r [a] stampar lo libre de Ramon
Montan[er], [l]a qual provisió és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat a x
del present e corrent mes de dehembre del any present MDLVII229 segons en aquella
és pus largament contengut. E ha-n’i albarà,230 a XIIII de dehembre any MDLVII.........
XXX lliures, [en blanc] sous.
20
1557, desembre, 18. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1557-1563),
J-94, f. 29r.
De la honorable na Hierònima Galés y de Mey, vídua.
Los jurats. Pagau a la honorable na Hierònima Galés y de Mey, vídua, XXX
lliures reals les quals et caetera; e són en paga rahó del que aquella ha de haver per lo
stampar231 lo libre de Ramon Montaner. La qual provisió et caetera, en calendari del
X dia del present mes de abril del any present232 MDLVII, segons et caetera. E cobrau
et caetera.
Datum Valencie die intitulata XVIII decembris MDLVII.

229

L’assentament anterior hi correspon.

230

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

231

Al marge dret: «XXX lliures reals.»

232

Interlineat: «present».
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1558
1
1558, gener, 21. València.
Disposició perquè es paguen a Jerònima Galés cent quinze lliures de les cent
setanta que sumen les despeses d’impressió de la «Crònica» de Ramon Muntaner.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1557-1558), A-82, f. 157r.
Die veneris XXIª mensis januarii anno a Nativitate Domini MºDºLVIII.
Los magníchs jurats, racional e síndich de la present ciutat, ajustats en la
cambra de Consell Secret, exepto los magnífichs mossén233 Melchior de234 Mont,
cavaller, e Gaspar Joan de Sentpere, ciutadà, absents del present acte; proveheixen
que per lo clavari comú de235 la dita ciutat sien donades e pagades a la honorable
na Hierònyma Mey, vídua estampadora, cent quinze lliures236 moneda reals de
València, a compliment de cent setanta lliures que munta la stampa del llibre de
Ramon Muntaner, en lo qual hi ha cent trenta-sis fulls que, a rahó de vint-y-cinch
solidos lo full, munten les dites cent setanta lliures.
Testimonis foren presents a les dites coses los magnífich micer Joan Batiste de
Paredes e micer Francés Garcia de Trugillo, doctors en cascun dret, habitadors de
València.
2
1558, gener, 21. València.
Data de l’administració d’en Lluís Macip per a Jerònima Mey, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1557-1558),
O-74, f. 177v.
Ittem doní e paguí a la honorable Hierònyma Mey, vídua [stmapa]dora, cent
quinze liures reals, les [quals] han proveïdes donar e pagar de la [pecú]nia comuna
de la dita ciutat; e són per compliment de cent setanta liures que munta la stampa del
libre de Ramon Montaner, en la qual y ha cent y sis fulls, que a rahó de vint-y-cinch
sous lo full munten les dites cent setanta lliures, la qual provisió és continuada en
233

Ratllat il·legible.

234

Interlineat: «de».

235

Interlineat: «de la dita ciutat».

236

Amb una altra mà.
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Libre de Consells de la dita ciutat e rebuda per lo scrivà de la sala a XXI del present
e corrent mes de janer del any MDLVIII237 segons en aquella és pus largament
contengut. E ha-n’i albarà,238 a XXI de janer any MDLVIII.........CXV lliures, [en blanc]
sous.
3
1558, gener, 21. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1557-1563),
J-94, f. 33v.
De la honorable na Hierònima Mey, vídua, estampadora.
Los jurats. Pagau a la honorable na Hierònima Mey, vídua, estampadora, cent
quinze lliures reals et caetera; les quals et caetera; e són a compliment de CLXX lliures
que munta la stampa del libre de Ramon Muntaner, en lo qual hi ha cent y sis fulls
que, ha rahó de XXV sous lo full, munten les dites CLXX lliures. La qual provisió
és continuada en Libre de Consells de la dita ciutat, e rebuda per lo nostre escrivà a
XXI del present e corrent mes de janer del any present MDLVIII, segons et caetera. E
cobrau et caetera.
Datum Valencie die XXI januarii MDLVIII.
4
1558, febrer, 13.València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-187, f. CXr.
A XIII de febrer, paguí a Jerònima de Mey xixanta sous, dich 3 lliures [en blanc]
sous; y són per dos raxmes de inmàgens de la Verge Maria per a la preycatió. À-y
albarà en carta 44....III lliures, [en blanc] sous.
Més, dit dia, paguí a la dita Jerònima de Mey, impresora, quatre lliures e set sous;
e són per tres raxmes, menys dos mans, de inmages per a la preycatió, a rahó de 30
sous la raxma. À-y albarà en carta 45....IIII lliures, VII sous.

237

L’assentament anterior.

238

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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5
1558, febrer, 13. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-188, f. 44v.
Yo,239 Hierònyma de Mey, atorgue aver rebut del señor Hierony Berenguer,
clavari sobredit, tres liuras, y estes per dos raxmas de imàgens de nostra Señora. Y
per la veritat, fas lo present de mà mia, las quals són per a la preycació del Ospital
per lo regne...III lliures, [en blanc] sous.
6
1558, febrer, 13. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-188, f. 45r.
Yo,240 Hierònyma de Mey, impresora, atorgue aver rebut del señor Hierony
Berenguer, clavari de l’Espital, quatre liuras y set sous, y estes per tres raxmas, mens
dos241 mans, de immàgens per a la preycació, a raó de trenta sous la raxma. Y per la
veritat, fas lo present de mà mia a treze de febrer....IIII lliures, VII sous.
7
1558, febrer, 24.València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-187, f. CXr.
Més, a XXIIII de febrer, paguí a Jerònima de Mey, impresora, trenta-nou sous,
dich 1 lliura, 19 sous; y són per vint-hi-tres mans de ànimes y sant Llàzer a rahó de 1
lliura, 9 sous la mà. À-y albarà en carta....45....I lliura, VIIII sous.

239

Al marge superior esquerre: «Empremta. Imatges. Vera.»

240

Al marge superior esquerre: «Empremta. Vera.»

241

Ratllat: <tres>.

321

CORPUS DOCUMENTAL

8
1558, febrer, 24. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-188, fol.45v.
Yo,242 Hierònyma de Mey, impresora, atorgue aver reebut del señor mossén
Berenguer, clavari del Ospital General, trenta-y-nou sous per vint-y-tres mans de
ànimes y de sent Llàzer, a rahó de vint-y-un diner la mà. Y per la veritat, fiu lo
present de mà mia, huy a 24 de febrer de l’any 1558...I lliura, XVIIII sous.
9
1558, març, 4. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1557-1558),
V-1-187, f. CXIIr.
Més, a IIII del dit, paguí a la viuda de Mey, estampadora, dotze sous; y són per
tantes inmatges per a la predicació243....... [en blanc] lliures, XII sous.

242

Al marge superior esquerre: «Imàgens.»

D’aquest darrer assentament, del 4 de març, no n’hem trobat l’albarà corresponent, i tampoc en
l’assentament que he transcrit n’hi ha notícia amb un número de foli, com en els altres, cosa que
demostraria que existeix.
243
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1559
1
1559, gener, 5. València.
Lluís Torrella, canonge, lloga dues cases en el carrer dels Cavallers a Pedro de
Huete, impressor, per temps de huit anys, per trenta-cinc lliures.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan
Vaziero (1556), IV-1/33, s. f.
Die quinta januarii anno a Nativitate Domini MºDºLºVIIII. Valencie.
Ludovicus Torrella, canonicus metropolitane sedis Valencie, scienter et caetera,
tenore presentis et caetera, loco sive arrendo ac titulo logerii concedo vobis, honorabili
Petro de Güete, impresori, dicte civitatis habitatori, presenti et caetera, et vestris
duas domos dicti mei canonicatus scitas et positas in presenti civitate Valencie, in
vico vulgo dicto de Cavallers, quarum una est scita in cornu sive cantó platee Sancti
Bartholomei, et alia parva ad eius latus, ad tempus et pro tempore octo annorum
defirmo, a die primo octobris anni millesimi quingentessimi sexagessimi inantea
continuo computandorum, in quo die finietur logerium per me factum cuidam
cererio sive specierio, precio, mercede sive logerio triginta quinque llibrarum pro
quolibet anno dictorum octo annorum solvendarum in principio et medio cuiuslibet
anni, videlicet domum maiorem precio viginti octo llibrarum, et aliam parvam
precio septem llibrarum. Hoc autem arrendamentum vobis et vestris facto cum
pactis sequentibus, ço és, que tota hora y quant en lo dit carrer se farà alguna festa, que
tingua facultat de pendre la una de les dos finestres grans de la sala; e més, done licència e
facultat a vós dit Pere de Güete de poder obrir qualsevol portal o portals en los apartaments
de daval per a poder pasar de la una casa a la altra, ab tal emperò pacte e condició que hàiau
de fer un arquet a hon se obrirà lo portal per seguretat de les parets. Et cum dictis pactis et
conditionibus, et non sine eis, aliter nech alias, dictum logerium vobis facto promitens
et caetera, et teneor inde ac teneri volo vobis et vestris de firma et legali evictione
huiusmodi logerii et de omnibus dampnis et caetera, ita quod et caetera, fiat evictio
large et caetera. Pro quibus et caetera obliguo et caetera mobilia et caetera. Et ego
dictus Petrus de Güete, hiis presens, suscipiens et acceptans dictum logerium cum
pactis et conditionibus ac pro tempore et precio supradictis, promito vobis, dicto
admodum reverendo et magnifico Ludovico Torrella, canonico, prefato presenti
et vestris, solvere dictas triginta quinque llibras in terminis supradictis et prout
moris est in presenti civitate et in predio urbano fieri solet, omnibus dilacionibus et
caetera, sub pena viginti solidorum et caetera, ratto et caetera, ad quorum omnium
et caetera, fiat executoria large cum fori submissione et renunciatione et caetera, ac
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cum pacto variacionis iudicis et caetera, et renunciatione appellationis et caetera, ex
pacto et caetera, ac cum clausulis juratis non litigandi et caetera neque impetrandi
et caetera, cum iuramento et caetera, sub pena quadraginta solidorum et caetera,
ratto et caetera, pro quibus et caetera, obliguo et caetera, mobilia et caetera, habita et
caetera. Actum Valencie et caetera.
Testes honorabiles et magnificus Pasquasius Ruvio, in artibus magister et in
medicine doctor, et Joannes Vicentius Sobrevela, scutifero, Valencie degentes.244
2
1559, febrer, 18. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1558-1559), e3-68, s. f.
Item, doní e paguí a la honorable Hierònyma Galés de Güete, muller del magnífich
en Pere Güete, donzell, en virtut de una provisió feta per los magnífichs jurats de la
present ciutat a XXVII de janer MDLVI, quinze liures reals a ella degudes de la paga
del primer dia del corrent mes de febrer; e són per mitat de trenta liures que la dita
fàbrica de la Lonja Nova, cascuns anys li acostuma donar e pagar los primers dies
de febrer y agost migerament.245 E ha-n’i àpoca, a XVIII de febrer MDLVIIII246........xV
lliures, [en blanc] sous.
3
1559, abril, 3. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Joan Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1558-1559),
V-1-189, f. 128v.
A III de abril, paguí al enpremptador sinquanta-quatre sous y nou dinés dich 2
lliures, 14 sous, 9; e són per trenta-sis mans y miga de bulles per a la Senmana Santa.
À-y albarà en carta 46...........II lliures, XIIII sous, VIIII.

Al marge: «Vide ultra in septimo quinterno in prima charta distintionem factam Michaeli
Hieronymo Berenguer que hic veniebat continuanda.»
244

245

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

Aquesta àpoca devia trobar-se en un llibre que no ens ha pervingut, ja que la documentació
conservada en l’Arxiu Municipal de València passa de Llibre de Llotja Nova (1557-1558), cfr. j3-30, a
Llibre de Llotja Nova (1561-1562), j3-31.
246
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4
1559, abril, 3. València.
Albarà de Francés Castelló, prevere, a favor del taller d’impremta.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1558-1559),
V-1-190, f. XXXXVIr.
Yo, Francés Castelló, prevere, fas testimoni com lo magnífich senyor clavari à
pagat a l’empremtador sinquanta-quatre sous y nou diners, dic II lliures, XIIII sous,
VIIII, e són per la empremta de trenta-y-sis mans y miga de bulles de la Semana
Santa. E per la veritat, fa lo present a iii de abril 1559.......ii lliures, xiiii sous, Viiii.247
5
1559, juny, 19. València.
Provisió dels jurats de València on es confirma la concessió de l’ajuda per a
mantenir l’exercici del taller tipogràfic familiar tot atorgant els mateixos drets i
deures a Jerònima Galés i, per casament amb ella, a Pedro de Huete, impressor, qui,
a més, veurà augmentada l’assignació anual a cinquanta lliures.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1559-1560), A-84, f. 51r i v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 301-302.248
Die lune XVIIIIª mensis junii anno a Nativitate Domini MºDºLVIIIIº.
Tots los magnífichs jurats249, racional e síndich de la ciutat de València, ajustats
en la cambra de Consell Secret,250 attés y considerat que, vivint en Johan Mey,
stampador, per ser aquell persona molt àbil en son offici y tenir molt bons arreus,
se li donava per la dita ciutat trenta lliures per ajuda de costa de pagar lo lloguer
247

Al marge superior esquerre: «Empremta. 128.»

Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que
han existido en Valencia..., op. cit., p. 301-302, on afirma que «habiendo buscado en el Manual de
Consells correspomdiente á 1555-56 la provisión á que se hace referencia en este documento, y
en la cual debía constar la fecha del fallecimiento de Juan Mey, sólo se halla, en 27 de Enero, una
provisión sobre asunto distinto, y después siguen dos hojas en blanco, sin duda para continuar las
provisiones de aquel mes que no llegaron á trasladarse al libro. La primera siguiente corresponde
ya al Iº de Febrero.» La provisió del 27 de gener del 1556 es troba transcrita en el present repertori
en el doc. 2 del mencionat any.

248

249
Al marge superior esquerre: «Stampador. És duradora per tota la vida dels dits còniuges e del
darrer de aquells.»
250

Al marge esquerre: «traditum clausum».
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de una casa, segons consta amb provisió rebuda per lo scrivà de la sala a XXVIII de
janer M·D·cinquanta-tres; e com aprés per mort del dit Johan Mey, per la semblant
provisió feta per los magnífichs jurats, a XXVII de janer M·D·LVI·, fonch donada la
mateixa ajuda de costa de trenta lliures cascun any a na Hierònima Galés y de Mey,
muller del dit en Joan Mey, ab què aquella hagués d’estar en la present ciutat per
temps de deu anys ab tots los arreus y apparells de imprimir; attés etiam que enaprés
la dita Hierònima Galés y de Mey se és casada ab en Pedro de Güete; y perquè ses
magnifficències han entés que lo dit en Pedro de Güete se’n volia anar de la present
ciutat ab tots los apparells de imprimir y encara que la dita Hierònima Galés, muller
de aquell, se fos obligada per lo dit temps de deu anys, e però perquè la muller
tostemps hauria de seguir a son marit, per ço, considerat que los dits en Pedro de
Güete y Hierònima Galés, muller de aquell, són persones molt àbils y tenen molts
gentils apparells per al dit son offici y exercici y que, anant-se’n aquells de la present
ciutat a Alcalá, ne redundaria gran perjuhí e dan al beneffici y cosa pública de la
present ciutat, per ço, per evitar que los dits cònjuges no se’n hajen de anar de la
present ciutat, axí com donaven e han donat de ajuda de costa, axí al dit Johan Mey
com a la dita Hierònima Galés y de Mey, trenta lliures cascun any, ses magnifficències
proveheixen que cascun any los sien donades e pagades als dits cònjuges cinquanta
lliures251 moneda reals de València per a ajuda de costa durant la vida de aquells, e
mort l’altre de aquells, al que sobreviurà, en los mateixos terminis mijerament, per lo
magnífich administrador de la fàbrica de la Lonja Nova, ab què los dits cònjuges se
hajen de obligar que estaran per tot lo temps de la vida de aquells en la present ciutat
ab los dits apparells de dita emprempta fent lo d[it] exercici, sots pena de cinchcents ducats, y que hajen de donar per fermança al magnífich en Vicent Honorat
Vidal, ciutadà. E com fos present lo dit en Pedro de Güete, promet hi s’obliga als
dits magnífichs jurats juntament ab la dita Hierònima Galés, muller de aquell, que
aprés fermarà, e sens ella et in solidum de residir en la present ciutat per tot lo temps
de la vida de aquells ab tots los apparells de dita emprempta. E, per ço attendre e
complir, obligaren tots sos béns mobles et caetera, renunciaren als furs de partida,
acció nova e vella constitució et caetera. E la dita Hierònima Galés jura et caetera, e
certifficada et caetera, renunciavit Velleyano dotique et sponsaliis iuribus et caetera, e per
major tuhïció e seguretat de la dita ciutat, donen per fermança e principal obligat
junctament, ab ells e sens ells et in solidum, al magnífich en Vicent Honorat Vidal,
ciutadà de la dita ciutat, lo qual, com fos present, fonch interrogat per lo honorable
rebedor si era consent de fer la dita fermança e principal obligació juntament ab los
dits cònjuges et sens et in solidum en tot lo que dessús és dit sots la damunt dita pena,

251

Una altra mà.
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lo qual dix e respós que, jatsia252 que no haja fermat encara la dita Hierònima Galés,
era content de fer la dita fermança promesa et caetera. Obligà et caetera. Renuncià et
caetera. Sotsmeteren-se axí los principals com la dita fermança al fur e jurisdicció del
dit magnífich racional de dita ciutat e per tal pacte renunciaren al privilegi de la seca
e familiatura del Sant Ofici de la Inquisició.
Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en Phelip de la Serra e
en Miquel Navarro, verguers dels magnífichs jurats, habitadors de València. E quant
a la ferma de la dita Hierònima Galés,253 la qual fermà en València los dits dia e any,
la qual jurà, et caetera, e certifficada et caetera, renunciavit Velleyano dotique et sponsaliis
iuribus et caetera. Foren testimonis los venerables mossén Johan Oliver, prevere, e
Luís de Peraserta, studiant, habitadors de València.
6
1559, setembre, 4. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1559-1560), e3-69, f. 32r.
Item paguí a l’honorable en Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés e de
Huete, cònjuges, vint-y-çinch liures reals a ells degudes de la paga del primer de
agost propassat; e són per rahó de aquelles L lliures que la dita fàbrica de la Lonja
Nova cascun any los acostuma donar e pagar per ajuda de costa, per rahó de son
offici de stampadors, segons en una provisió feta per los magnífichs jurats, a XVIIII
de juny propassat és pus largament contengut.254 E ha-n’i àpoca, a IIII de setembre
MDLVIIII255................L lliures, [en blanc] sous.
7
1559, setembre, [30]. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
252

Ratllat il·legible.

253

Signen per separat.

254

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

255
No es troba aquesta referència perquè el volum corresponent s’ha perdut. La documentació de
l’Arxiu Municipal de València passa del Llibre de Llotja Nova (1557-1558), j3-30, al Llibre de Llotja Nova
(1561-1562), j3-31.
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València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1558-1559),
V-1-189, f. 130v.
Més, è pagat en diverses partides a Jerònima de Mey, vídua, enpresora, nou
lliures, set sous y quatre, dich 9.7.4; són per tota l’anprempta à fet de inmàtgens
y bulletes per a la predicatió del Hospital als receptors que van per lo Regne. À-y
albarà en carta......50.....VIIII lliures, VII sous, IIII.
8
1559, setembre, 30. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1558-1559),
V-1-190, f. Lr.
Yo,256 Hierónyma de Mey, viuda, impresora, confieso aver rescebido del magnífich
señor mossén Hierony Gil, procurador de clavario, nueve257 libras, siete sueldos y
quatro dineros, digo nueve libras, siete y quatro, y éstas rescebí en diversas vezes, en
el principio del año, o desde el mes de junio cinquenta y ocho, hasta mayo cinquenta
y nueve, y esta cantidá rescibí en pago de toda la hazienda que en el sobre dicho año
se hizo en mi casa para el Ospital, y esto entendié[n]dosse y conprehendiéndosse
todos y qualesquier albalanes que de aquel año se hallaren en la hazienda que se
hizo en mi casa, porque rescebí esta cantidad; fue para la predicación del Ospital. Y
por la verdad, hize el pressente de mi mano el postrero del mes de setiembre del año
1559...Viiii libras, Vii sueldos, iiii.
9
1559, octubre, 22. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-191, f. 163.
Més,258 a 22 de octubre 1559, 8 lliures, 9 sous, 6, paghí [sic] a Hierònyma de
Huete, impressora, per imprimir 5 raxmes y 13 mans de bulles de sant Llàzer y de
ànimes y de nostra Señora, a rahó de 30 sous la raxma. À-n’i albarà, en dit llibre en
carta........23.....Viii lliures, Viiii sous, Vi.
256

Al marge superior esquerre: «130.»

257

Ratllat il·legible.

258

Al marge superior esquerre: «Vera.»
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1559, octubre, 22. València.

10

Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-192, f. 22v.
Yo,259 Hierónyma de Huete, impresora, atorgo aver rescebido del señor Bernat
Simon, clavario del Ospital General, ocho libras y nueve sueldos y medio; y son por
la impresión de cinco resmas y treze manos de nuestra Señora y Lázaros y ánimas
o buletas de Lázaros y de nuestra Señora. Y por la verdad, hago el pressente de mi
mano a veynte y dos de octubre del año 1559. Digo a razón de treynta sueldos la
resma...Viii libras, Viii sueldos.

1559, desembre, 17. València.

11

Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General.Compte i raó (1559-1560),
V-1-191, f. 163.
Més,260 a 17 de deembre 1559, 7 lliures, 4 sous, paghí [sic] a Hierònyma Huete,
impressora, per 4 raxmes, 16 mans de ymàgens de nostra Señora y bulletes a raó de
30 sous la raxma. À-n’i albarà, en dit llibre en carta......32.....VII lliures, IIII sous.

1559, desembre, 17. València.

12

Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-192, f. 31v.
Yo,261 Hierónyma de Huete, atorgo aver rescebido del señor Bernat Simon,
clavario del Ospital General, siete libras y quatro sueldos; los quales dineros son por
paga de quatro resmas y diez y seys manos de impresión de imágenes de nuestra
Señora y buldetas de muertos. Y por la verdad, hago el presente de mi mano a diez
y siete de diziembre del año 1559...VII libras, 4 sueldos.262
259

Al marge superior esquerre: «Inpresió, 163.»

260

Al marge superior esquerre: «Vera.»

261

Al marge superior esquerre: «Inpresió, 163.»

Cfr. Franciso M. Gimeno Blay, «Analfabetismo y alfabetización femeninos en la Valencia del
Quinientos», op. cit.; en la p. 100 hi ha una reproducció fotogràfica del document.
262
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1560
1560, febrer, 16. València.

1

Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1559-1560), e3-69, s. f.
Ittem paguí a l’honorable en Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés y de
Huete, cònjuges, stampadors, vint-y-çinch liures reals a ell degudes de la paga del
primer del present mes de febrer; e són per rahó de aquelles çinquanta lliures de la
dita moneda que la dita fàbrica de la Lonja Nova li dóna cascun any al primer de
febrer y agost per rahó del dit offiçi, segons en una provisió feta per los magnífichs
jurats a XVIIII de juny propassat. E ha-n’i àpoca263 a XVI de febrer M·D·LX264.......L
lliures, [en blanc] sous.

1560, març, 4. València.

2

Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-191, f. 163r.
Més,265 a 4 de març 1560, 9 lliures, 6 sous, 6, paghí [sic] a Hierònyma de Huete,
impressora, per 6 raxmes y onze mans de imàgens à imprimit per a la predicació de
l’Espital, a rahó de 30 sous la raxma. À-n’i albarà, en dit llibre en carta........46.....VIIII
lliures, Vi sous, Vi.

1560, març, 5. València.

3

Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General.Compte i raó (1559-1560),
V-1-192, f. 45v.
263

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

Aquesta àpoca no es pot consultar perquè l’any 1560 no es conserva: la documentació de l’Arxiu
Municipal de València passa del Llibre de Llotja Nova (1557-1558), j3-30, al Llibre de Llotja Nova (15611562), j3-31.
264

265

Al marge superior esquerre: «Vera.»
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Yo,266 Hierónyma de Huete, impresora, atorgo aver rescebido nueve libras y diez
y seys sueldos; y son por la impresión de seys resmas y honze manos de imágenes
de nuestra Señora y buletas de ánimas y de sant Lázaro, a razón de treynta sueldos la
resma, las quales he rescebido del señor Bernat Simon, clavario del Hospital General.
Y por la verdad, hago el pressente de mi mano a cinco de março de mil y quinientos
y sesenta años.....VIIII libras, XVI sueldos, VI.
4
1560, abril, 24. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-191, f. 163r.
Més,267 a 24 de abril 1560, 3 lliures, 15 sous, paghí [sic] a Hierònyma de Huete,
impressora, per dos raxmes y mija, a rahó de 30 sous de ymàgens, paghé [sic] Joan
de Fuentes, per la preicació de sant Llàzer. Albarà....54... III lliures, XV sous.
5
1560, abril, 24. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-192, f. 53v.
Yo,268 Hierónyma de Huete, atorgo aver rescebido tres libras y quinze sueldos del
señor Bernat Simó, clavario del Ospital General; y son por la impresión dos resmas y
media de imágenes de sançt Lázaro y de ánimas, las quales tomó Joan de Fuentes. Y
por la verdad, hago el presente de mi mano a veynte y quatro de abril del año 1560...
iii libras, xV sueldos.
6
1560, maig, 14. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
266

Al marge superior esquerre: «Inpresió. 163.»

267

Al marge superior esquerre: «Vera.»

268

Al marge superior esquerre: «Bulles. 163.»
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València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-191, f. 163r.
Més,269 a 14 de maig 1560, 15 sous paghí [sic] a Hierònyma Huete, per la impressió
de 10 mans de bulles de sant Llàzer. À-n’i albarà, en dit llibre, en carta........59..... [en
blanc] lliures, V sous.
7
1560, maig, 14. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1559-1560),
V-1-192, f. 58v.
Yo,270 Hierónyma de Huete, atorgo aver rescebido del señor Bernat Simon,
clavario del Ospital General, quinze sueldos; y son por la imprissión de diez manos
de buldetas de sançt Llàzar. Y por la verdad, hize el pressente de mi mano a catorze
de mayo del año mil y quinientos y sesenta... [en blanc] libras, XV sueldos.
8
1560, agost, 30. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1560-1561), e3-70, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Güete e Hierònyma Galés e de Güete, cònjuges, vint-yçinch liures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de agost; e són
per mitat de L lliures que cascun any la dita fàbrica de la Lonja Nova los acostuma
donar e pagar per rahó de son offici, conforme a una provisió feta per los magnífichs
jurats a XVIIII de juny MDLVIIII.271 E ha-n’i àpoca, a XXX de agost MDLX272...............
XXV lliures, [en blanc] sous.

269

Al marge superior esquerre: «Vera.»

270

Al marge superior esquerre: «Bulles. 163.»

271

Al marge inferior esquerre: «A dita àpoca.»

Una altra vegada no es pot consultar el Llibre de Llotja Nova corresponent a l’any 1560, perquè
la documentació de l’Arxiu Municipal de València passa del j3-30 Llibre de Llotja Nova (1557-1558) a
j3-31 del Llibre de Llotja Nova (1561-1562).
272
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1561
1
1561, gener, 26. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-193, f. CXXVIIIr.
A XXVI del dicho, paguí a Pedro de Huete, ynprensor, çinco lliures y seis dineros;
y son por tres rexmas y siete manos de ymagins de nuestra Señora y de buldetas de
ánimas. Alvarán......carta Liiii......V lliures, [en blanc] sous VI.
2
1561, gener, 26. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-194, f. LIIIIr.
Yo,273 lo sus dit,274 fas fe com lo sobredit clavari à pagat a Pedro de Huete,
impresor, sinch liures y sis diners; y són per tres resmas y set mans de inmàgens de
nostra Senyora y de bulles de les ànimes. Y per la present, fas lo sobredit dia he any
desús dit....V lliures, [en blanc] sous, VI.
3
1561, febrer, 4. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1560-1561), e3-70, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Güete e Hierònyma Galés e de Huete, cònjuges, vint-ycinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de febrer;
e són per rahó de L lliures que la dita fàbrica de la Lonja Nova los acostum [sic] a
donar per ajuda de costa, per rahó de son offiçi de stampadors, segons se conté en

273

Al marge superior esquerre: «Reservas. Vera.»

274

Per l’assentament immediatament superior sabem que és: «Juan Martínez.»
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una provisió feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny MDLVIIII.275 E ha-n’i
àpoca, a IIII de febrer MDLXI276.........................L lliures, [en blanc] sous.
4

1561, febrer, 27. València.

Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-193, f. CXXVIIIv.
A dicho dia, paguí a Pedro de Huete, ynprensor, cinquenta sueldos; y son por
tantos carteles que·nprimió para yr al abcapte por el Reino. Alvarán......carta LXII......
ii libras, x sueldos.
5

1561, febrer, 27. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.

València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-194, f. LXIv.
Yo,277 mossén Joan Sabater, prevere, fas fe com lo señor clavari à pagat a Pedro
de Güete çincuanta sueldos, digo L sueldos, e són per tants cartells que·s feren per a
l’acapte del Regne. E per la veritat, fas lo present yo sobre dit a XXVII de febrer any
1561...ii libras, x sueldos.

1561, maig, 22. València.

6

Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital Genera.Compte i raó (1560-1561),
V-1-193, f. CXXVIIIIv.
A dicho dia, paguí a Pedro de Huete, treinta sueldos; y son por una rexma de
papel de ymágines de sant Lázaro para yr a hazer l’abcapte [sic] por el Reyno.
Alvarán......carta LxxVii.....i libras, x sueldos.
275

Al marge inferior esquerre: «A dita àpoca.»

Una altra vegada no es pot consultar el Llibre de Llotja Nova corresponent a l’any 1560, perquè
la documentació de l’Arxiu Municipal de València passa del j3-30 Llibre de Llotja Nova (1557-1558) a
j3-31 del Llibre de Llotja Nova (1561-1562).
276

277

Al marge superior esquerre: «Cartels.»
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7

1561, maig, [22]. València.

Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-194, f. LXXVIIr.
Yo,278 el suso dicho, hago testimonio como el señor clavario à pagado a Pedro
de Huette [sic] trenta soeldos [sic]; y son por una resma de paper de ymàgens de san
Lázaro para hazer la capta por el reyno. Echo dicho día y año...1 libras, 10 sueldos.
8
1561, maig, 31. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-193, f. CXXXr.
A dicho dia, paguí a Pedro de Huete, ympremsor, treinta sueldos; y son por
dozientos carteles que ynprimió para la cojida de las mandas del Espital. Alvarán......
carta Lxxxiiii......i libras, x sueldos.
9
1561, [maig], [31]. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1560-1561),
V-1-194, f. LXXXIIIv.
Yo,279 Pedro de Huete, otorgo haver recebido del señor Bernad Luis Vidal,
clavario en el Hospital General, treynta sueldos; y son por doszientos carteles que
imprimí para la cogida de las mandas del Hospital. Y por la verdad, hize el presente
de mi mano. Hecho dicho dia y año...I libras, X sueldos.
10
1561, agost, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
278

Al marge superior esquerre: «Bulletas. Vera.»

279

Al marge superior esquerre: «Inpetres. Vera.»
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València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1561-1562), e3-71, s. f.
Item paguí a·n Pere de Güete e Hierònyma Galés y de Güete, cònjuges,
stampadors, vint-y-cinch liures reals a ells degudes de la paga del primer del present
mes de agost; e són per rahó de L liures que cascun any reb per rahó de son offici,
segons se conté en una provisió280 feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny
MDLVIIII. E ha-n’i àpoca, a VII de agost MDLXI...........................L lliures, [en blanc]
sous.
11
1561, agost, 7. València. 281
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1561-1562), j3-31, s. f.
Dictis die et anno.282
Sit omnibus notum quod nos,283 Petrus Güete, domicellus, et Hierònima Galés
et de Güete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate284 recognoscimus vobis, magnifico 285Vicentio Honorato
Vidal, civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie
Nove eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos
dominos juratos dicte civitatis, decimonono die mensis junii286 anni MDLVIIII facte,
dedistis et solvistis michi [sic] mee [sic] omnimode voluntati realiter numerando
viginti quinque libras287 monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi
diei mensis augusti proxime preteriti, racione et pretextu illarum quinquaginta
librarum dicte monete, quas dicta fabrica Lotgie Nove anno quolibet nobis dare et
solvere tenetur primis diebus mensium augusti et februarii mediatim. Et hoc pro
ajuda de costa racione dicti nostri officii prout latius in dicta provisionem, ad quam
nos refferimus, continetur; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
280

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

281

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

En el primer assentament consta la data: «Die jovis VII mensis augusti anno a Nativitate Domini
MDLXI.»
282

283

Ratllat: <ego>.

284

Al marge esquerre: «XXV lliures [en blanc] sous.»

285

Ratllat il·legible.

286

Ratllat: <presenti>.

287

Lletra amb un altre mòdul i una altra mà.
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Testes huius rei sunt honorabiles Andreas Ortiz de Aguilus, studens, et Gabriel
Ribes, librerius, civitatis Valencie habitatores.
12
1561, [agost], [20] València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-195, f. CXXVIIIIv.
Item paguí a Pedro de Huete per la inpressió de 30 mans de ymàgens de sent
Llàzer y ànimes, dos liures, cinch sous. Albarà a 9 carta...II lliures, V sous.
13
1561, agost, 25. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-196, f. VIIIIv.
Yo,288 Pedro de Huete, impressor, otorgo haver recebido del muy magnífico señor
Honorat Joan Figuerola, clavario, quarenta y cinco sueldos; y son de treynta manos
de imágines de sanct Lázaro y de ánimas, que es rexma y media. Y porque es verdad,
hize el presente de mi mano hoy, veynte y cinco de agosto 1561...II libras, V sueldos.
14
1561, [octubre], [1] València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-195, f. CXXVIIIIv.
Item a Jerònima de Huete, per stampar cinch rasmes y miga de ymàgens de sant
Llàzer y de morts, huyt liures, cinch sous......15 carta....VIII lliures, V sous.

288

Al marge esquerre: «Stampar ymages de Sent Llàzer.»
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15
1561, octubre, 1. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-196, f. XVv.
Yo,289 Hierónyma de Huete, atorgo aver rescebido del señor mossén Figuerola,
clavario del Ospital, ocho libras y cinco sueldos; y son por cinco resmas y media de
imágenes de sanct Lázaro y buldetas de muertos que imprime para el dicho Ospital.
Y por la verdad, hize el presente de mi mano el primero de octubre del año 1561...
Viii libras, V sueldos.
16
1561, desembre, 9. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-195, f. CXXVIIIIv.
Item, a VIIII de deembre, el dit, set liures, deset sous y set, per stampar 4 rasmes
y cinch mans de dites ymages...23 carta...VII lliures, XVII sous, VI.
17
1561, desembre, 9. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-196, f. XXIIIr.
Yo,290 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del muy
magnífico señor Honorat Joan Figuerola, clavario del Hospital General, siete libras,
diez y siete sueldos y medio; y son por quatro rexmas y cinco manos de imágines de
nuestra Señora y buletas de ánimas, a razón de treynta sueldos la rexma de manos
y papel, y más de cincuenta carteles que valen treynta sueldos. Y porque es verdad,
hize el presente de mi mano hoy, nueve de diziembre del año 1561...VII libras, XVII
sueldos.

289

Al marge superior esquerre: «Enpremidor.»

290

Al marge esquerre: «Impressor.»
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1562
1
1562, [gener], [8] València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-195, f. CXXVIIIIv.
Item, a dit dia, a Pedro de Huete nou liures quinze sous per lo stampar de sis
rasmes y mija de ymages y bulletes de morts...28 carta...VIIII lliures, XV sous.
2

1562, enero, 8. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.

València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-196, f. XXVIIIv.
Yo,291 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del muy
magnífico señor Honorat Joan Figuerola, clavario del Hospital General de Valencia,
nueve libras quinze292 sueldos, precio de seys rexmas y media de ymágines de
nuestra Señora y buletas de ánimas.Y porque es verdad, hize el presente de mi mano
hoy, ocho de enero del año 1562...VIIII libras, XV sueldos.

1562, febrer, 6. València.

3

Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1561-1562), e3-71, s. f.
Item paguí a·n Pere de Güete, donzell, e Hierònyma Galés y de Güete, cònjuges,
vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de
febrer; e són per rahó de L lliures que la çiutat cascun any los dóna per rahó de l’offici
de stampadors, conforme a una provisió293 feta per los magnífichs jurats, a XVIIII
de juny MDLVIIII. E ha-n’i àpoca, a VI de febrer MDLXII......................L lliures, [en
blanc] sous.
291

Al marge superior esquerre: «Impressor.»

292

Interlineat: «quinze sueldos».

293

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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4
1562, febrer, 6. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1561-1562), j3-31; s. f.
Die veneris VI mensis febroarii anno a Nativitate Domini MDLXII.
Sit omnibus notum quod nos,294 Petrus Güete, domicellus, et Hierònima Galés
et de Güete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate295 recognoscimus vobis, magnifico Vincentio Honorato
Vidal, civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove
eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos
juratos dicte civitatis, decimonono die mensis junii anni MDLVIIII facte, dedistis
et solvistis nobis nostre omnimode voluntati realiter numerando viginti quinque
libras296 monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi diei presentis
et currentis mensis febroarii, racione et pretextu illarum quinquaginta librarum
dicte monete, quas dicta fabrica Lotgie Nove anno quolibet dare et solvere tenetur
nobis primis diebus mensium augusti et febroarii mediatim. Et hoc pro ajuda de costa
racione dicti vestri officii prout latius in dicta provisione, ad quam nos refferimus,
latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes Pujades, fuster, et Martius Pastor,
studens, civitatis Valencie habitatores.
5
1562, juny, 26. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-195, f. CXXVIIIIr.
Paguí, a 26 de juny, per cartels, a l’inpressor 1 lliura, XV sous. À-y albarà a 53
carta......i lliura, xV sous.

294
295
296

Ratllat: <ego>.
Al marge esquerre: «XXV lliures.»
Amb una altra mà.
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6
1562, juny, 27. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1561-1562),
V-1-196, f. LIIIv.
Yo,297 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del señor mossén
Honorat Joan Figuerola, clavario del Hospital General, treynta y cinco sueldos; y
son por paga de cincuenta carteles que para dicho Hospital imprimí. Y porque es
verdad, hize el presente de mi mano hoy, veynte y siete de junio año 1562....I libras,
xV sueldos.
7
1562, agost, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1562-1563), e3-72, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés y de Huete, cònjuges,
stampadors, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer del present
mes de agost; e són per rahó de L liures per lo salari del dit offiçi de stampadors
segons se conté en una provisió298 feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny
MDLVIIII. E ha-n’i àpoca, a VII de agost MDLXII299...........................L lliures, [en
blanc] sous.
8
1562, setembre, 28. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General, Compte i raó (1562-1563),
V-1-197, f. 114r.

297

Al marge esquerre: «Cartells.»

298

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

Potser correspon al Llibre de Llotja Nova (1561-1562), j3-31 de l’Arxiu Municipal de València, però
passa de l’assentament de «Die veneris XXXIª mensis julii anno a Nativitate Domini MºDºLXIIº»
a l’assentament de «Die mercurii XIIª mensis augusti anno a Nativitate Domini MºDºLXIIº», i
d’aquest ja al de «Die lune Vª mensis octobris anno a Nativitate Domini MºDºLXIIº».
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Item més,300 a xxViii de setembre, paguí a Pedro de Huete, estampador, setantasinch sous per dos ragmes y miga de bulletes de sant Làzer. Ymágenes. Albarà en
carta xVi........iii lliures, xV sous.
9
1562, setembre, 28. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1562-1563),
V-1-198, f. 16r.
Yo,301 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del señor
Francisco March, clavario del Hospital General, tres libras y quinze sueldos; y son
de dos rexmas y media de sanct Lázaros y buldetas de ánimas. Y porque es verdad,
hize de mi propia mano el presente hoy, veynte y ocho de setiembre año 1562...III
libras, xV sueldos.
10
1562, octubre, 23. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1562-1563),
V-1-197, f. 114v.
Item, a XXIII de dit, paguí a mestre Pedro de Huete, enprentador, quinze lliures,
seys sous y mig; y són per bulles y ymages, axí de sant Làzer com de l’Espital, per a
la predicatió. Albarà en carta XVIII........XV lliures, VI sous VI.
11
1562, octubre, 23. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1562-1563),
V-1-198, f. 18r.
Yo,302 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del señor
mossén Francisco March, clavario del Hospital General, quinze libras, seys sueldos
300

Repetició: «més».

301

Al marge superior esquerre: «Buldas.»

302

Al marge superior esquerre: «Impresor.»
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y medio; y son de diez rexmas de imágines de nuestra Señora y de sanct Lázaro y
buletas de nuestra Señora y sanct Lázaro. Y porque es verdad, hize el presente de mi
mano, hecho a veynte y tres de octubre año 1562...XV libras, VI sueldos, VI.
12
1562, octubre, 24. València.
Disposició del Consell per la qual s’atorga a Honorat Olzina el privilegi de la
impressió per sis anys de l’obra «Libro de las historias», de Paulo Iovio.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1562-1563), A-87, f. 159r i v.
Die sabbati XXIIIIª mensis octobris anno a Nativitate Domini MºDºLXIIº.
Tots los magnífichs jurats e racional de la insigne ciutat de València, ajustats en
la cambra de Consell Secret, attés e considerat que lo honorable en Honorat Olzina,
librer, à sostengut molts treballs en la traducció e impressió de la segona303 part de la
Istòria de Paulo Jovio dels anys304 ·M·D·XVII· [sic] fins l’any M·D·LVIII, per rahó de la
qual impressió à despès pus de cinch-centes lliures, per ço, donen e atorguen al dit
en Honorat Olzina, librer,305 privilegi que dins sis anys ninguna persona puixa fer
empremptar dins la present ciutat dit libre, ni fer portar empremptats de altra part
per a vendre aquells dins la dita ciutat, sots pena de perdició axí dels tals libres com
dels motles ab que s’imprimiran.
Testimonis foren presents a les dites coses los magnífics mossén Pere Benavent,
cavaller, e micer Senct Johan de Aguirre, doctors en cascun dret, habitadors de
València.

303

Interlineat: «segona part de la».

304

En l’original: «dels any».

305

Interlineat: «librer».
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1563
1563, febrer, 10. València.

1

Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1562-1563), e3-71, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés y de Huete, cònjuges,
vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de
febrer; e són per rahó de L lliures per lo salari de servir lo offici de stampadors de
la present çiutat, per ajuda de costa del dit offiçi. E ha-n’i àpoca306 a x de febrer
MDLXIII307......................L lliures, [en blanc] sous.

2
1563, maig, 28. València.
Disposició del Consell a favor de Llorenç Palmireno, de qui el taller Mey imprimí
obres.308
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1562-1563), A-87, f. 509r.
Die veneris intitulata XXVIII maii anno a Nativitate Domini MºDLXIIIº.
Tots los magnífichs jurats,309 racional e syndich, ajustats en la cambra de Consell
Secret, provehexen que per lo honorable en Balthazar Julià, mercader, clavari
comú de la dita ciutat, sien donades e pagades al mestre Lorens Palmireno quinze
lliures,310 moneda reals de València, per los treballs que aquell ha sostengut en fer
dos comèdies estos dies propassats en lo Studi General de la present ciutat.
Presents foren per testimonis a les dites coses los honorables en Felip de la Torre
y Gaspar Roca, verguers dels magnífichs jurats, habitadors de València.

306

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El Llibre de Llotja Nova corresponent als anys 1562-1563, j3-32 de l’Arxiu municipal de València, no
es pot consultar pel seu mal estat.
307

Vegeu Francisco de A. Carreres y de Calatayud, «Notas para la biografía de Lorenzo Palmireno»,
tom Vii, p. 362-364.
308

309

Al marge: «Palmireno».
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3
1563, agost, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1563-1564), e3-72, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés y de Huete, cònjuges,
stampadors, vint-y-cinch liures, [en blanc] sous reals a ells degudes de la paga del
primer del present mes de agost; e són per rahó de L lliures per lo salari del dit
offiçi de stampadors, segons se conté en una provisió feta per los magnífichs jurats
a XVIIII de juny M·D·LVIIII·. E ha-n’i àpoca311 a VI de agost M·D·LXIII..........L lliures,
[en blanc] sous.

4
1563, agost, 7. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1563-1564), j3-33, s. f. 312
Dictis die et anno.313
Sit omnibus notum quod nos, Petrus Güete, domicellus, et Hierònima Galés
et de Mey, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate314 recognoscimus vobis, magnifico Melchior Miquel, civi
dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie [No]ve eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod315 virtute provisionis per magnificos dominos
juratos dicte civitatis, XVIII die [mensis] junii anni MDLVIIII facte, [de]distis et
solvistis nobis nostre omnimode voluntati realiter numerando viginti quinque
libras316 monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi diei presentis
et currentis mensis augusti, racione et pretextu illarum quinquaginta librorum dicte
monete, quas dicta fabrica Longie Nove dare et solvere tenetur nobis anno quolibet
311

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

312

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

En el primer assentament se’ns informa de la data: «Die sabbati VIIª mensis augusti anno a
Nativitae Domini M·D·LXIII.»
313

314

Al marge esquerre: «XXV lliures.»
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Ratllat: <dedistis et solvistis nobis>.
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primis diebus mensium augusti et febroarii mediatim. Et hoc pro ajuda de costa
racione dicti nostri officii prout latius in dicta provisione, ad quam nos refferimus,
latius cerni potest et caetera; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Thomás de Velasques et Joannes de Arcos,
impressores, civitatis Valencie habitatores.
5
1563, octubre, 9. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1563-1564),
V-1-200, f. 17r.
Yo,317 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del señor Miguel
Hierónymo Assió, clavario del Hospital del presente año 1563, tres libras y seys
sueldos; y son de dos rexmas y quatro manos de Lázaros y buldetas de muertos. En
fe de lo qual hize el presente de mi mano, a 9 de octubre del año 1563......IIII libras,
x sueldos.
6
1563, octubre, 18. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1563-1564),
V-1-199, f. CXXIIIr.
Item, a xViii de dit, paguí a Pedro de Huete tres libras, seys sueldos por dos raixmes
y quatre mans de bulles de sant Llàzer y imatges per a la preycaçió. Albarà a carta
xVii....iii lliures, Vi sous.
7
1563, desembre, 24. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Felip Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1563-1564),
V-1-199, f. CXIIIIr.
317

Al marge esquerre: «Buletes.»
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Item, a XXIIII de dit, paguí a Joan de Mey,318 imprimidor, quatre lliures, deu sous
per dos raxmes de imatges y xixanta cartells...Albarà a carta XXVI....IIII lliures, X
sous.
8
1563, desembre, 24. València.
Albarà de Felip Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1563-1564),
V-1-200, f. 26r.
Yo,319 Phelipe de Mey, hijo de Joan de Mey, hago fe como el dicho señor clavario
ha pagado a mi padre, Joan de Mey, quatro libras y media; y son por imprimir dos
raxmas de ymágines y sesenta carteles. Y por la verdad, hago el presente albarán
de mano mía, por estar malo mi padre.320 A XXIIII de diziembre año MDLXIII......III
libras, Vi sueldos.

318
El impressor està mort ja fa molts anys, per tant, es tracta d’un error i possiblement fou la seua
vídua, Jerònima Galés, que, de vegades, és identificada com a Joana Mey, o fou el seu fill, Joan Felip
Mey, que signarà l’albarà.
319

Al marge esquerre: «Enprimidor. 114.»
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Potser es refereix a Pedro de Huete.
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1564
1
1564, febrer, 10. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1563-1564), e3-72, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Huete, donzell, e Hierònyma Galés y de Huete, cònjuges,
vint-y-cinch liures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de
febrer; e són per rahó de L lliures, [en blanc] sous per lo salari de servir lo offiçi de
stampadors de la present çiutat, per ajuda de costa del dit offiçi. E ha-n’i àpoca321 a x
de febrer M·D·LXIIII....L lliures, [en blanc] sous.
2
1564, febrer, 10. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1563-1564), j3-33, s. f.322
Dictis die et anno.323
Sit omnibus notum quod nos, Petrus Güete, domicellus, et Hierònima Galés
et de Güete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate324 recognoscimus vobis, magnifico Melchior Miquel, civi
dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos juratos
dicte civitatis, die325 XVIIII mensis junii anni MDLVIIII facte, dedistis et solvistis nobis
nostre omnimode voluntati realiter numerando viginti quinque libras326 monete
regalium Valencie, nobis debitas de solucione proximi diei presentis et currentis
mensis febroarii, racione et pretextu illarum quinquaginta librarum dicte monete,
quas dicta fabrica Lotgie Nove nobis anno quolibet facit et solvere tenetur primis
321

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

322

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

En el primer assentament consta la data: «Die jovis Xª mensis februarii anno a Nativitate Domini
MºDºLXIIIIº.»
323
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Al marge superior esquerre: «XXV lliures, paga del primer del present.»
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Interlineat: «die».
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diebus mensium augusti et februarii mediatim. Et hoc per ajuda de costa racione dicti
nostri officii, prout latius in dicta provisione, ad quam nos refferimus, latius cerni
potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes d’Arcos et Adrianus Yeles, stampatores,
civitatis Valencie habitatores.
3
1564, maig, 17. València.
Provisió del Consell per la qual es concedeix a Llorenç Palmireno el pagament
de les despeses d’impressió de l’obra «Rhetorice», de la qual el taller Mey imprimirà
tres reedicions més, a part de la que ara és objecte d’ajuda.327
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1563-1564), A-88, f. 333v.
Dictis die et anno.328
Los dits magnífichs jurats,329 racional e síndich, ajustats ut suppra, proveheixen
que per lo magnífich administrador de la fàbrica de la Lonja Nova sien donades e
pagades a mestre Lorens Palmireno, mestre del Studi General de la present ciutat,
quinze lliures330 moneda reals de València, ço és, set lliures y deu sous en continent e
set lliures y deu sous aprés que haurà acabat de imprimir hun compendi que ha fet
de retòrica, axí per una comèdia que aquell ha fet en lo Studi General de la dita ciutat
estos dies propassats, com per ajuda de costa de imprimir dita obra.
Testes predicti.
4
1564, juny, 14. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Llorenç Palmireno, escriptor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1563-1564), e3-72, s. f.
Ittem paguí a·n Lorens Palmireno, bachiller en arts, set liures y deu sous reals; e
són per rahó de aquelles XV lliures, [en blanc] sous a ell provehïdes donar axí per
327
Vegeu Francisco de A. Carreres y de Calatayud, «Notas para la biografía de Lorenzo Palmireno»,
op. cit.

El primer assentament d’aquest dia: «Die mercurii intitulata XVII maii anno a Nativitate Domini
MºDºLXIIIIº.»
328

329

Al marge superior esquerre: «Palmireno.»
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Amb una altra mà.
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una comèdia que ha fet estos dies propassatss en lo Studi General com per ajuda
de costa de imprimir un compendi de retòrica, conforme a una provisió feta per
los magnífichs jurats a XVII de maig propassat. E ha-n’i àpoca331 a XIIII de juny
M·D·LXIIII....CL lliures, [en blanc] sous.
5
1564, juny, 14. València.
Àpoca de Llorenç Palmireno, escriptor.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1563-1564), j3-33, s. f.

Dictis die et anno332.

Sit omnibus notum quod ego, Laurentius Palmireno, in artibus bachallaceus
[sic], civitatis Valencie habitatoris, scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco
vobis,333 magnífifico Melchiori Miquel, civi dicte civitatis, tanquam administratori in
anno proxime ultima die mensis maii proxime preteriti fabrice Lotgie Nove, eiusdem
civitatis, absenti et vestris, et virtute provisionis per magnificos dominos juratos dicte
civitatis decima septima die mensis maii proxime presenti facte, dedistis et solvistis
michi mee omnimode voluntati realiter numerando septem libras et decem solidos334
monete regalium Valencie, et sunt de illis quindecim libris cum ea provisione michi
solvere, axí per una comèdia que he fet stos dies propassats en lo Studi General de dita ciutat
com per ajuda de costa de imprimir un compendi de retòrica que he fet, prout latius in dicta
provisione, ad quam me reffero, continetur; et quia et caetera; renucians et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes predicti.

6
1564, juliol, 2. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1563-1564),
V-1-199, f. CXXVv.

331

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

En el primer assentament consta la data: «Die mercurii XIIIIª mensis junii anno a Nativitate
Domini MºDºLXIIIIº.»
332

333
Al marge: «VII lliures, X sous de aquelles XV lliures, [en blanc] sous. Provisió a XVII de maig
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Item, a II de juliol, paguí a Pedro de Huete, impresor, trenta sous per imprimir
cent cartells per a la colecta de les mandes. Albarà a carta 56....I lliura, X sous.
7
1564, juliol, 4. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1563-1564),
V-1-200, f. 56v.
Yo335, Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver rescebido de vuestra
merced, señor Hierónymo Assión [sic], treynta sueldos; y son por cien carteles que
imprimí para la colecta de las mandas del Hospital General. Y porque es verdad,
hize el presente de mi mano hoy, dos de julio del año 1564......I libras, X sueldos.
8
1564, agost, 2. València.
Provisió del Consell a favor de Pere Borbó, llibreter, per les despeses de la
impressió dels «Furs» del 1564.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1564-1565), A-89, f. 79v-80r.
Die mercurii secunda mensis augusti anno a Nativitate Domini MDLXIIII.
Los magnífichs jurats,336 racional e síndich, excepto Garcia, absent, ajustats en
la cambra de Consell Secret, provehexen que per lo honorable en Miquel Hieroni
Perelló, mercader, clavari comú de la dita ciutat, sien donades e pagades a l’honorable
en Pere Borbó, librer, dotze lliures337 moneda reals de València; e són per ajuda de
costa de imprimir los Furs fets en les Corts celebrades per sa Magestat en la vila
de Monçó en lo present any M·D·LXIIII· conforme a la stampa dels Furs fets per
sa Magestat en lo any·M·D·LII·. E com fos present lo dit en Pere Borbó, prometé hi
s’obligà als dits magnífichs jurats e síndich de la dita ciutat, presents e acceptants
en nom de la dita ciutat e universitat de aquella, de stampar e o fer stampar els dits
Furs338 per a huyt de setembre primer vinent. E vendre cascun volum de aquells a
rahó de sis sous sense ligar. E més, promet y se obligà fer les rúbriques, e lo corregir
335

Al marge esquerre: «Impresor. 125.»
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Amb una altra mà.
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de aquelles cometten al magnífich micer Francés Garcia, doctor en cascun dret, altre
dels advocats de la dita ciutat.
Testimonis foren presents a les dites coses los magnífichs micer Pere Benavent,
cavaller, e micer Ambrós Roqua, doctors en cascun dret, habitadors de València.
9
1564, agost, 3. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pere Borbó, llibreter.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1563-1568),
J-95, f. 60r i v.
De Pere Borbó, librer.
Los jurats. Pagau a l’honorable en Pere Borbó, librer, dotze liures reals, les quals
et caetera; e són per aiuda de costa per imprimir los Furs fets en les Corts celebrades
en Monçó per sa Majestat en lo present any MDLXIIII conforme la stampa dels Furs
de l’any MDLII. La qual provisió et caetera, en calendari de II de agost MDLXIIII,
segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die III augusti MDLXIIII.......................XII lliures, [en blanc] sous.339
10
1564, agost, 8. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1564-1565), e3-73, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Güete, donsell, e Hierònyma Galés y de Güete, cònjuges,
stampadors, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer del
present mes de agost; e són per rahó de L liures per son salari de servir lo dit offiçi
de stampadors.340 E ha-n’i àpoca, a VIII de agost MDLXII...........................L lliures, [en
blanc] sous.

339

Al marge inferior dret. Al marge inferior esquerre no apareix el signe de pagat.
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11
1564, agost, 8. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1564-1565), j3-34, s. f.
Die martis VIII mensis augusti anno a Nativitate Domini MDLXIIII.341
Sit omnibus notum quod nos, Petrus Güete, domicellus, et Hierònima Galés et
de Güete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter342 et gratis
confitemur et in veritate recognoscimus vobis, magnifico Onofrio Josepho Ferrer,
civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove
eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos
juratos dicte civitatis, decimonono die mensis junii anni MDLVIIII facte, dedistis
et solvistis nobis nostre omnimode voluntati realiter numerando vigintiquinque
llibras343 monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi diei presentis
et currentis mensis augusti, racione et pretextu illarum quinquaginta llibrarum dicte
monete, quas dicta fabrica Lotgie Nove dare et solvere tenetur nobis anno quolibet
primis diebus mensium augusti et febroarii mediatim, per ajuda de costa racione dicti
nostri officii prout latius in dicta provisione, ad quam nos referimus,344 cerni potest;
et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabilis Joannes Ourrigue, notarius, et Petrus Torres,
studens, civitatis Valencie habitatores.
12
1564, desembre, 3. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-202, f. XXXVr.
Yo,345 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del señor mossén
Bernegal, clavario del Hospital General, tres libras, tres sueldos; y son de dos rexmas
341

Text cancel·lat. Hi ha dues mans: l’una en la intitulació i l’altra en el text.
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y dos manos de imágines de sanct Láçaro y buletas de muertos, en fe de lo qual
hize el presente de mi mano hoy, tercero de deziembre del año 1564.... III libras, III
sueldos.
13
1564, desembre, 8. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-201, f. CCLXXXr.
Primo, a VIII de deembre, paguí a Pedro de Uhete [sic], estampator, tres lliures e
tres sous; e són per dos raxmes y dos mans de buletes y inmàgens de sent Llàzer per
a la preicació de sant Llàzer. À-y albarà, carta XXXV...........III lliures, III sous.
14
1564, desembre, 24. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-201, f. CCLXXXr.
Item, a XXIIII de dit, paguí a Pedro de Uete, estampador, quatre lliures y deu
sous; e són per tres raxmes de inmàgens de sant Llàzer y deu de nostra Senyora per
la preicació de defora. À-y albarà cartes XXXXI....IIII lliures, X sous.
15
1564, desembre, 31. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-202, f. XXXXIr.
Yo,346 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del magnífico
mossén Bernegal [sic], clavario del Hospital General, quatro libras y media; y son
por una rexma de ymágines de sanct Lázaro y dos rexmas de imágines de nuestra
Señora. Y porque es verdad, hize el presente de mi mano hoy, postrero de diciembre
del año 1564.... IIII libras, [en blanc] sueldos.
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Al marge esquerre: «Imágines.»
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1565
1
1565, gener, 3. València.
Provisió del Consell per a Domingo Aler, llibreter, per a les despeses d’impressió
del llibre «Summa de la religión christiana», d’Edmund Auger, i li atorgaran el
privilegi d’editar-lo i distribuir-lo.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1564-1565), A-89, f. 205r.
Die mercurii tertio mensis januarii anno a Nativitate Domini M·D·LXV.
Los magnífichs jurats347 de la insigne ciutat de València, excepto lo magnífich
en Melchior Sobirats, ciutadà, lo qual era absent, ajustats en la cambra de Consell
Segret, donen licèntia a l’honorable en Domingo Aler, librer, que puxa stampar hun
libre nomenat Cathazismo o summa de religió christiana, compost per mestre Emundo
Auger, de la Companya del nom de Jesús, e que ninguna persona348 no puxa stamparla, ni vendre, ni portar-la de altres parts, sots pena de deu liures y perduda dita obra,
duradora dita licèntia per temps de deu anys contadors de huy avant.
Testimonis foren presents a les dites coses lo magnífich micer Ambrós Roqua,
doctor en cascun dret, e en Batiste de la Torre, verguer dels magnífichs jurats,
habitadors de València.
2
1565, febrer, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1564-1565), e3-73, s. f.
Ittem paguí a·n Pere de Güete, donsell, e Hierònyma Galés y de Güete, cònjuges,
vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes
de febrer; e són per rahó de L lliures per ajuda de costa per servir lo dit offiçi de
stampadors de la dita çiutat.349 E ha-n’i àpoca, a VII de febrer MDLXV.....L lliures,
[en blanc] sous.
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Al marge superior esquerre: «Domingo Aler, librer.»
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Ratllat il·legible.

349

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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3
1565, febrer, 7. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1564-1565), j3-34, s. f.
Dicto die et anno.350
Sit omnibus notum quod nos, Petrus Güete, domicellus, et Hierònyma Galés
et de Güete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate recognoscimus vobis, magnifico Onofrio Josepho Ferrer, civi
dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos juratos
dicte civitatis, die XVIIII mensis junii anni MDLVIIII facte, dedistis et solvestis nobis
nostre omnimode voluntati realiter numerando vigintiquinque351 llibras monete
regalium Valencie, nobis debitas de solucione, primi diei presentis et currentis
mensis februarii, racione et pretextu illarum quinquaginta llibrarum dicte monete,
quas dicta fabrica Lotgie Nove nobis anno quolibet facit et solvere tenetur primis
diebus mensium augusti et febroarii mediatim. Et hoc per ajuda de costa racione dicti
nostri officii prout latius in dicta provisione, ad quam nos referimus, continetur et
latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes de Arcos et Thomás Velasco,
stampatores, dicte civitatis Valencie habitatores.
4
1565, febrer, 18. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-201, f. CCLXXXr.
Item, a XVIII de febrer, paguí a Pedro de Uete [sic], estampador, tres lliures; e són
per mil ymàgens de nostra Senyora y huytanta cartells per a la demanda. À-y albarà,
carta LII.....III lliures, [en blanc] sous.

350

En el primer assentament: «Die mercurii VII mensis ffebruarii anno a Nativitate Domini MDLXV.»
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Amb una altra mà.
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5
1565, febrer, 18. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-202, f. LIIv.
Yo,352 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del señor
mossén Bernegal, clavario del Hospital General de Valencia, tres libras; y son por
mil imágines de nuestra Señora para la predicación de Tortosa y ochenta carteles
para la demanda. Y porqu·es assí, f[a]s lo presente de mi [man]o hoy, diez y ocho de
hebrero del año 1565.... IIII libras.
6
1565, març, 1. València.
Procuració de Pedro de Huete, impressor, i Miguel Aguilar, mercader, a favor
de Prudenci Verdejo i Pere Navarro, ciutadans de València, perquè els representen
davant la Inquisició de la ciutat de Saragossa amb unes cartes requisitòries de la
Inquisició atorgades per la de València.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Francesc Vaziero (1565), 2.264, s. f.353

352

Al marge superior esquerre: «Estampador.»

En el protocol precedent, de l’any 1563, del notari de Lluís Francesc Vaziero, hi he trobat alguns
documents interessants, com ara l’assentament d’una àpoca entre «Alfonsus de Huete, mercator
librorum vicinus et habitator ville de Medina del Campo tunc de presenti Valencie» i Antonio
Sanahuja, «librero dicte civitatis Valencie» de «triginta libras monete regalium Valencie», cfr.
València. Arxiu del Regne, Protocols, 2.265, amb data del 8 de maig de 1563. Aquest document, cal
destacar-lo per una coincidència, si més no, amb la figura de l’impressor Pedro de Huete. Recordem
una pregunta que es feia José Enrique Serrano Morales: «¿Seria este Pedro, pariente de un Alfonso
de Huete, librero de Medina del Campo en 1557[...]?», en Reseña histórica en forma de diccionario de
las imprentas que han existido en Valencia..., op. cit., p. 214. A Antonio Sanahuja i Pere Borbó, a més
de trobar-los el mateix any, els trobem en altres protocols notarials i en nombroses ocasions en
àpoques i procuracions amb uns altres llibreters, autors o diversos mercaders, artesans o prohoms
valencians. En aquest mateix protocol destacarem la carta de poder datada el 30 de novembre
de 1563 d’Antonio Sanahuja per a Juan León Arriero, veí de Salamanca, perquè «por mí y en mi
nombre podáys pedir, demandar, haver e recebir e obrar y recaudar de una parte del honorable
Estevan Luis, fundidor, natural francés, tres libras que aquell me deve por las causas y razones
contenidas en hun albarán firmado de su propia mano y de otra parte de Cristóval Adrián, tirador
de empremta», cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols, 2.265. O en un altre protocol de Lluís
Francesc Vaziero, datat el 27 de juliol de 1566, quan féu una àpoca amb Joan Artés, «stampator,
Valencie degens per quique libras, sex solidos, unum denarium regalium Valencie», cfr. València.
Arxiu del Regne, Protocols, 2.266.
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Iam dictis loco, die et anno.354
Sepan quantos esta carta de poder vieren como nosotros Miguel Aguilar,355
mercader, y Pedro de Huete,356 stampador, habitadores de la ciudad de Valentia, con
esta presente carta damos y otorgamos todo nuestro poder, libre lenero y bastante
según que nosotros havemos y tenemos e según que de drecho más valer y tener
pueda, a vosotros los magnífficos Prudentio Verdejo y Pedro Navarro, ciudadanos,
habitadores de la dicha ciudad, qu·estáys ausentes, bien ansí como si fuéssedes
presentes, y a qualquiera de vosotros por si y por el todo, así que la conditión del
que primero pusiere la mano en el negocio no sea mejor que la del que después
la pusiere, ni por el contrario más lo que por el uno fuere empeçado,357 por el otro
pueda ser proseguido y acabado, es a saber, para que por nosotros358 en nuestro
nombre, podáys parecer y parescáys ante los muy reverendos y magníficos senores
inquisidores contra la herética pravedad y apostasía en la ciudad de Çaragoça y su
partido, y ante aquellos dar y presentar unas cartas requisitorias, por nosotros y
qualquier de nosotros obtenidas, de los muy reverendos y muy magníficos señores
inquisidores de la presente ciudad de Valencia y su distrito y por dicha razón
pedir la cautión y seguridat convenientes y necessarias, y todo quanto en dichas
letras y requisitorias es contenido tácitamente y expressa, y todos los otros autos y
diligentias que menester sean, como nosotros mismos hazer podríamos presentes
siendo. Y para todo lo que dicho es y para cada una cosa o parte della, otro tal e
cumplido poder e bastante como nosotros le havemos y tenemos para todo lo que
dicho es. E para cada una cosa e parte dello, lo demás cedimos y transportamos
con todas sus incidencias y dependentias, annexidades y connexidades, con libre,
franqua y general administratión, otro tal y tan cumplido poder bastante aquell [sic]
mismo lo damos, cedimos y traspassamos a vos los dichos nuestros procuradores,
relevándovos de toda carga de satisdatión y fiadoría, sola cláusula del drecho que es
dicha en latín de iuditio sisti et iudicatum solvi cum todas sus cláusulas acostumbradas.
Prometemos e nos obligamos de haver por firme e valedero todo quanto por vos
fuere echo, por razón de lo qual obligamos nuestras personas y bienes muebles y
rahizes havidas y por haver en todo lugar, de todo lo qual otorgamos esta carta de
poder ante el scrivano y notario público y testigos dejusso scritos, que es echa y por
nosostros otorgada en la ciudad de Valencia al primero dia del mes de março anyo
354

Es pot llegir en el baldufari: «Procuracionem. Petrus de Huete Petro Navarro.......I marcii.»
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Signe de ferma.
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Signe de ferma.
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En l’original: «empecado».
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En l’original: «mi sotros»; a més, està interlineat «sotros».
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del nacimiento de nuestro salvador Jesuchristo, mil y quinyentos sesenta y cinquo
anyos. A la qual fueron presentes por testigos lamados [sic] y rogados, es a saber, a la
firma del dicho: Miguel Aguilar, en el dicho dia firmante, los reverendo Hierónimo
Abril, rector de la Yglesia de Canales y Jayme Maçons (?), mercader, habitadores
de Valencia; y a la firma del dicho: Pedro de Huete, en el mismo dia firmante, los
honrrados Domingo Aler, librero, y Bartholomé Fuertes, stampador, habitadores en
la dicha ciudad de Valencia.
7
1565, agost, 1. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-201, f. CCLXXXr.
Item, lo primer de agost, paguí a Pedro de Huete, estampador, trenta-sinch sous
e són per sent sinquanta cartells per a la colecta de la preycació. À-y albarà, carta
LxxViii.....i lliures, xV sous.
8
1565, agost, 1. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1564-1565),
V-1-202, f. LXXVIIIr.
Yo,359 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del señor
mossén Nicholao Bernegal, clavario del Hospital General, treynta y cinco sueldos; y
son por ciento y cincuenta carteles que imprimí para la collecta. Y por que es verdad,
hize el presente de mi mano hoy, primero de agosto.... I libras, XV sueldos.
9
1565, agost, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1565-1566), e3-74, s. f.
Ittem paguí a l’honorable en Pere de Huete, donsell, e Hierònyma Veles [sic] y
359

Al marge superior esquerre: «Impressor.»
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de Huete, cònjuges, stampadors, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga
del primer del present mes de agost; e són per rahó de L liures per servir lo dit
offiçi, segons se conté en una provisió feta per los magníffichs jurats a XVIIII de
juny MDLVIIII.360 E ha-n’i àpoca, a VII de agost MDLXV...........................L lliures, [en
blanc] sous.
10
1565, agost, 7. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1565-1566), j3-35, s. f.
Dicto die VII mensis augusti anno a Nativitate Domini MDLXV.
Sit omnibus notum quod ego, Petrus Güete, domicellus, et Hierònyma Galés
et de Güete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate recognoscimus vobis, magnifico Christoforo Pérez de
Almaçan, civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie
Nove361 eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos
dominos juratos dicte civitatis, decimonono die mensis junii anni MDLVIIII
facte, dedistis et solvistis362 nobis nostre omnimode voluntati realiter numerando
vigintiquinque363 llibras monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi
diei presentis et currentis mensis augusti, racione et pretextu illarum quinquaginta
llibrarum dicte monete, quas dicta fabrica Lotgie Nove, dare et solvere tenetur
nobis anno quolibet primus diebus mensium augusti et febroarii mediatim, per
ajuda de costa racione dicti nostri officii prout latius in dicta provisione, ad quam nos
referimus, latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Petrus Ordunyes, batifulla, et Gabriel Ribes,
librerius, civitatis Valencie habitatores.
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Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

361

Al marge esquerre: «XXV lliures de paga del primer del present.»
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11
1565, setembre, 10. València.
Àpoca firmada per Honorat Olzina, llibreter, pel dot d’Àngela Serafina Mey, de
sis mil sous dels huit mil establerts pels capítols matrimonials.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1565), IV-1/40, s. f.
Die decimo septembris anno a Nativitate Domini M.D.LX quinto, Valencie.
Noverint universi quod ego, Honoratus Olzina, librerius, Valencie vicinus,
scienter et gratis confiteor et in veritate recognosco vobis, honorabili Petro de Huete,
impresori Valencie vicino, licet absenti ut presenti et vestris, quod dedistis et solvistis
mihi egoque a vobis habui et recepi mee omnimode voluntati numerando sex mille
solidos regalium Valencie, in solutum ratta illorum octo mille solidorum, quos cum
nuptialibus instrumentis per notarium infrascriptum receptis die vigessima secunda
septembris anni a Nativitate Domini M·D·LX primi fuerunt constituti in et pro364
dote Angele Serafine Mey, tunch domicelle,365 in diversis vicibus et sub diversis
formis receptis, intellectis et comprehensis in presenti apoca quibusvis chirographis
et cautelis racione premissa factis. Et quia et caetera. Actum Valencie et caetera.
Testes huius rey [sic] sunt honorabilis et discretus Hieronymus Llobera, notarius,
et Rafael Perpinyà, studens, Valencie cives.
12
1565, setembre, 14. València.
Concòrdia entre Pedro de Huete, impressor, i el representant de Luis Zapata,
autor del llibre «Carlo Famoso», per a la impressió del dit llibre.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Francesc Vaziero (1565), 2.264, s. f.
Dictis loco, die et anno.366
In Dei nomine et caetera. Nos Ferdinandus de Naveda,367 naturalis ville de Belforado,368
regni Castelle, in presenciarum Valencie repertus, tam nomine meo propio quam nomine
procuratorio admodum illustris don Ludovici Sapata, domini villarum de Albuiyol,
364

Ratllat: <per>.
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Ratllat: <nuptis>.

Es pot llegir en el baldufari: «Concordiam. Procurator Ludovici Sapata, ex una, et Petrus de
Huete, ex alia.......XIIII septembris.»
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suarumque terrarum, prout de mea procuratione constat publico instrumento per discretum
[en blanc], notarium in curie Sue Magestatis residentem recepto sub die [en blanc], mensis
julii proxime preteriti, simul et in solidum, parte ex una, et Petrus de Huete, domicellus,
dicte civitatis habitatoris, parte ex altera, scienter et caetera; thenore presentis et caetera;
confitemur una pars nostrum alteri et caetera; ad invicem et vicissim presentibus et caetera;
fecisse, conuevisse, portasse et concordasse inter nos, partes predictas, capitula tenoris
inmediate sequentis:
Lo que se concierta y capitula entre Ferrando de Naveda, natural de la villa de
Belforado, de Castilla, estante en esta ciudad de Valencia, en su nombre propio y en
nombre [de] [Ludo]vici Ça[pa]ta, [señor de la] villa de [Albuiyol y su tierra, de la
una parte, y Pe]dro de Güete, impressor, vezino de la dicha ciudad de Valencia, de
la otra, es lo siguiente:
I. Primeramente, que el dicho Fernando de Naveda, [...] nombre, le da ha
imprimir un libro, que el dicho señor don Luis Çapata compuso, que se intitula
Carlo Famoso, el qual ha de imprimir sin atrancar ni trastoquar hoja, ni cobla, ni haya
error que [...] por manera que todo baya muy verdadero e conforme al original que
se le hentregue.
ii. Item que haya de imprimir del dicho libro dos mil cuerpos, y que para ello el
dicho Ernando [sic] de Naveda le haya de dar recaudo de todo el papel que fuere
necessario para la dicha impressión.
iii. Item que por cada resma de papel que [...] sueldos [...] y lo que en ello montare
se lo page en esta manera: los quinientos reales luego de contado y todo lo demás
que montare echa de [cuen]ta quinze días después que se [acabe la] impressión.
iiii. Item que, acabada la impressión, el dicho Pedro de Huete, la haya de dar y
entregar, antes que le pague, cien libros de los impressos para los imbiar a la corte, y
los otros haviéndole [pagado] lo restante.
V. Item que el dicho Pedro de Güete le haya de dar impresso [todos] los dichos
libros para el postrero de disiembre deste presente [año] de la fecha desta carta [...].369

369
La tinta és molt corrosiva i en algunes parts del document ha esvaït la línea, i en altres ha foradat
el paper, la qual cosa n’impedeix una lectura correcta, només paraules soltes i línies inconnexes. Per
aquesta raó, he optat per no transcriure-les ací, tan sols anotar les darreres línies: «Testes honorabilis
Franciscus Bayarri, scriptor, et Johannes Francesc, fusterius, Valencie degentes.»
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13
1565, setembre, 22. València.
Còpia notarial d’una procuració entre Pedro de Huete i Jerònima Galés,
impressors i cònjuges.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Francesc Vaziero (1565), 2.264, s. f.
Die XXII septembris anno a Nativitate Domini MDLXV. Valencie.370
Petrus de Huete, domicellus, Valencie habitator, scienter et caetera. Tenore
presentis [...] procuracionem et caetera. Itaque et caetera vos magnificam Phelipam
Gallés et de Huete, uxorem meam carissimam, presentem, et caetera; videlicet
ad nomine meo et pro me petendum, habendum, exigendum, recipiendum et
recuperandum et caetera; a quibusvis universitatibus collegis et personis [...]
quibuscumque omnes [...] pensiones censualium et violarium [...] debitas et [...] que
gratis [...] nomine [...].371
14
1565, octubre, 20. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1565-1566),
V-1-203, f. CLVIIIIv.
A xx de octubre, paguí a Pedro de Huete,372 empremtador, huyt liures XXX sous,
ço és per una rasma de imatges de sanct Làzer, e XXIII sous per cartels, són per als
preycadors. À-y albarà a carta VII....II lliures, XIII sous.
15
1565, octubre, 20. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1565-1566),
V-1-204, f. VIIv.

Es pot llegir en el baldufari: «Procuracionem. Petrus de Huete Filipi Hieronimi Goles [sic] de
Huete...XXII septembris.»
370

De nou, la tinta està molt esvaïda i impedeix una correcta lectura i transcripció del text. Anotem,
tanmateix, la línia dels testimonis: «Testes [honorabilis] [...] Johan, scriptor, et Johannes Lopes,
falcader, Valencie degentes.»
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Yo,373 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del magnífico Miguel
Hierónymo, clavario del Hospital General, treynta sueldos de una rexma de
ymágines de sanct Lázaro y veynte y tres sueldos de los carteles que imprimí para
las demandas. Y porque es assí, hize el presente de mi mano hoy, veynte de octubre
del año 1565....II libras, XIII sueldos.
16
1565, desembre, 8. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1565-1566),
V-1-203, f. CLXr.
Paguí, a Viii de deenbre, a Pedro de Huete374 xxx libras por una altra rasmada
de sanct Làzer feta. À-y albarà a carta IX....I lliura, X sous.
17
1565, desembre, 8. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1565-1566),
V-1-204, f. VIIIIv.
Yo,375 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recibido del señor mossén Garcia,
clavario del Hospital General, treynta sueldos; y son por una rexma de ymágines de
Lázaros. Y porque es verdad, hize el presente de mi mano hoy, ocho de deziembre
del año 1565....I libra, X sueldos.

373

Al marge superior esquerre: «Impressor. 159.»
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Al marge superior esquerre: «Vera.»
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1566
1
1566, gener, 11. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1565-1566),
V-1-203, f. CLXv.
Item, a xi de giner 1566, paguí a Pedro de Huete376 1 lliura, X sous; e són per una
rayma de ymatges de nostra Senyora, segons appar ab albarà en llibre de albarans a
carta x....1 lliura, x sous.
2
1566, gener, 11. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1565-1566),
V-1-204, f. Xv.
Yo,377 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del noble
señor Miguel378 Hierónymo García, clavario del Hospital General, treynta sueldos; y
son por una rexma de imágines de nuestra Señora. Y porque es assí, hize el presente
de mi mano hoy, onze de enero del año 1566....I libra, X sueldos.
3
1566, febrer, 4. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1565-1566), e3-74, s. f.
Ittem paguí als honorables Pere de Huete, donsell, e Hierònyma Gonçales y de
Huete, cònjuges, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes per lo salari de stampadors
de la present çiutat e per ajuda de costa del dit offiçi; e són per mitat de L lliures

376

Al marge superior esquerre: «Emprentador. Vera.»

377

Al marge superior esquerre: «Impressor. 160.»

378

Ratllat:<García>.
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conforme a una provisió feta per los magnífichs jurats a XVIIII de juny MDLVIIII.379
E ha-n’i àpoca, a IIII de febrer MDLXVI......................L lliures, [en blanc] sous.
4
1566, febrer, 4. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1565-1566), j3-35, s. f.
Dictis die et anno.380
Sit omnibus notum quod nos, Petrus Huete et Hierònyma Gonçález [sic],
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur
et in veritate recognoscimus vobis, magnifico Christoforo Pérez d’Almaçan, civi
dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove381 eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos juratos
dicte civitatis, decimonono die mensis junii anni MDLVIIII, facte dedistis et solvistis
nobis nostre omnimode voluntati realiter numerando vigintiquinque382 libras
monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi diei mensis febroarii,
presentis racione illarum quinquaginta librarum dicte monete, quas dicta fabrica
dare et solvere tenetur anno quolibet primis diebus mensium febroarii et augusti
mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri officii prout in dicta provisione, cui
nos refferimus latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabilis Michael Joannes Piquer, scriptor, et Franciscus
Lentischville (?), operarius, civitatis Valencie habitatores.
5
1566, febrer, 22. València.
Diligències per a ajudar Llorenç Palmireno en la creació de comèdies que després
seran impreses.383
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1565-1566), A-90, f. 315r.
379

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El primer assentament d’aquest dia indica: «Die lune quarta mensis februarii anno a Nativitate
Domini MDLXVI.»
380

381

Al marge esquerre: «XXV lliures de la paga del primer del present.»

382

Amb una altra mà.

Vegeu Francisco de A. Carreres y de Calatayud, «Notas para la biografía de Lorenzo Palmireno»,
op. cit.
383
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Dictis die et anno.384
Los dits magnífichs jurats385 e racional, ajustats ut suppra, provehexen que per lo
magnífich en Cristòfol Peres Dalmau, ciutadà, administrador de la fàbrica de la Lonja
Nova en l’any present de la dita ciutat, sien donades e pagades a mestre Lorencio
Palmireno, mestre de Gramàtica del Studi General de la present ciutat, deu lliures
moneda reals de València; e són per los treballs que ha sostengut en compon[dre]
una comèdia e presentar aquella en lo S[tu]di General de la present ciutat.
Testimonis: en Jaume Plaça, verguer dels magnífichs jurats, e en Hieroni Linches,
velluter, habitadors de València.
6
1566, abril, 18. València.
Àpoca de Pedro de Huete, impressor, a favor de Pedro de Acineaga de quarantaun sous que resten de la impressió del llibre «Carlo Famoso».
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1566), IV-1/42, s. f.
Die XVIII aprilis anno a Nativitate Domini MDLXVI Valencie.386
Petrus de Huete, impressor, vehí de València, gratis et caetera, ferma àpoca ab
lo magnífich Pedro de Arciniega Lavalle, present, e conf[esant] [haver] hagut en
diverses partides tota e qualsevol quantitat a ell deguda per rahó e causa de la
impressió de mil i cinch-cents libres intitulats Carlo famosa [sic], [mesos] e compressos
en la dita quantitat XXXI sous que lo d[it paga] de retura per cinch libres que falten a
compliment dels [mil cinch-cents libres] [...] lo dit Arciniega [...] [haver] agut y rebut
del dit [Pedro de] Huete los dits mil y cinch-cents libres e cancel·lant ad invicem y
havent per cancel·lado [sic] lo acte fet entre aquells rebut per Francés Vaziero, notari
a [en blanc] del mes de giner propasat [...] y altre qualsevols actes fets per [dita]
causa.
Testes el il·lustríssim don Hernando de Toledo y Joan de Medran387 y Joan Sancho
López, scrivent, habitadors de València.
384
En el primer assentament podem veure: «Die veneris XXIIª mensis februarii anno a Nativitate
Domini M·D·LXVI.»
385

Al marge superior esquerre: «Lorenço Palmireno.»

En el «Prothocolli mei Ludovici Nicholay Vaziero, notarii publii Valencie. Anno a Nativitate
Domini millessimo quingentessimo sexagessimo sexto», cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols,
2.262, no consta aquest assentament.
386

387

Ratllat: <habitadors de V>.

367

CORPUS DOCUMENTAL

7
1566, agost, 11. València.
Inventari «post-mortem» d’Honorat Olzina, llibreter i consogre de Jerònima
Galés, impressora, del qual són beneficiaris, a més d’ella mateixa, Pedro de Huete,
marit seu, Bartolomeu Macià, llibreter, i Damiana Gombau, muller d’aquest.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1566), IV-1/42, s. f.
Die XI augusti anno a Nativitate Domini M·D·LXVI Valencie.388
Com la confectió de l’inventari als hereus, tudors y curadors, marmessors y
altres persones qui tenen béns [de quondam defunct] e altres persones qui regeixen e
administren aquells, com se regixca e done gran benefici a aquells, perquè per discurs
de temps no·s puixen perdre, [latitar ni amagar], e de aquells dits béns e drets puixen
donar bon compte e rahó, e encara perquè los dits hereus no sien tenguts ni obligats
ultra les forces de la heretat e facultat del tal defunct, per tal, nosaltres, Berthomeu
Macià, llibrer, tudor y curador dels béns y persones de Joan Batiste, Joana y Hieroni
Olzina,389 fills y hereus dels béns y herència del que quondam foren del honorable
Honorat Olzina, quondam, llibrer; y Pedro de Huete, impressor,390 y Hierònima Galés
y de Huete, cònjuges, tudors e curadors de Honorat y Escolàstica Olzina, néts d’ells,
fills y hereus del dit honorable Honorat Olzina, segons consta de la dita tutel·la y
cura ab lo últim testament rebut per lo discret Vicent Honorat Domingues, notari,
[...] a V[II] dels presents mes y any, e aprés mort de aquell per lo mateix notari en
lo present dia publicat, presehint lo señal de la sancta e vera +, convocats alguns
domèstichs e familiars [en la] casa del dit defunct, e los testimonis dejús scrits,
havem jurat fer e fem inventari, reportori e capbreu dels béns que havem al present
trobat e trobam ésser e pertànyer a la dita herènçia, los quals són del sèrie immediate
següents.391
388
En el Protocol de Lluís Nicolau Vaziero de l’any 1566, conservat en l’Arxiu del Regne, passa del
dia 7 d’agost al 13 d’agost; per tant, no consta aquest assentament, cfr. València. Arxiu del Regne,
Protocols, 2.262.
389

Interlineat: «Olzina.»

390

Interlineat: «impressor».

Es tracta d’un detallat inventari de la casa del llibreter que inclou, pel que he pogut llegir, en 15
folis, un gran nombre de roba, llits, cuirs, estovalles, cadires, torns, olles, quadres, graelles, caixes,
taules, vels, llençols, un arcabús i, fins i tot, els «estants» de la botiga del llibreter; però l’estat del
document no en permet la lectura, la tinta ha desfet una gran part del paper del protocol i sols se’n
poden llegir fragments solts o entreveure alguns dels articles inventariats o algun dels testimonis
(a més de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, que apareixen diverses vegades durant els dies
que durà la catalogació dels béns) que estigueren en la confecció del inventari, com assenyala el
391
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[...]

E com fos ora tarda e no·s pogués continuar més en lo dit inventari, per ço,
los dits Berthomeu Maçià, Pedro de Huete y Hierònima Galés y de Huete, [t]udors
e curadors dessús dits, deixaren e cessaren de continuar dit inventari, e porrogaren
dita continuació p·als dies aprés següents, protestant que per a fer e continuar aquell
temps algú no·ls precórrega ni·ls puixa precórrer, los quals, en continent, farien lo
dia següent, si tinguessen plena notíçia dels béns y drets de la dita herència. Per
ço, com al present no sàpiam quins altres béns [...], dihuen que, informats y tenint
plena notíçia de aquells, los continuaran en lo present inventari, protestant que en
lo interim no·ls precórrega temps algun. Les quals coses foren fetes en la ciutat de
València, a onze dies del mes de agost any de la Nativitat del nostre senyor Déu
Jesochrist M·DLXVI. Se[signe]nyal de nosaltres: Berthomeu Maçià, llibrer, Pedro de
Huete, impressor, y Hierònima Galés y de Huete, tudors y curadors sobredits qui les
presents coses lloam, conçedim y fermam.
392

Presents testimonis foren a les dites coses los honorables Francés Ramos, llibrer,
y Joan Sancho López, scrivent, habitadors de València.

Postmodum vero die intitulata secunda octobris anni millessimi quingentessimi
sexagessimi sexti, los dits Pedro de Huete, Hierònima Galés y de Huete, Berthomeu
Maçià y Damiana Gombau, cònjuges, tudors curadors sobredits, continuant
lo dit inventari,393 per aquells començat, dels béns recahents en dita herèntia del
dit Honorat Olzina, quondam, llibrer,394 com fins a hui no hajen pogut acabar395 de
continuar aquell, los quals són lo següents:396
document: «Francés Ramos, librer.» La confecció de l’inventari, que durarà molts dies, com ho
demostra el darrer assentament datat el «die II octobris anno a Nativitate Domini MDLXVI», acaba de
descriure els béns de la casa amb aquestes paraules: «Item cent y dos librets de forma de octau tots
vells que no poden aprofitar sinó per a jabó; e més quaranta y dos peces de llibres tots vells per a
vendre a pes. Item dos rexmas de menuderias.»
Es dóna pas, tot seguit, a l’inventari de llibres, que es degué fer a part, perquè es conserva amb
un altre tipus de paper que no ha patit tant l’efecte de la tinta ferrogàl·lica. Només l’inventari dels
llibres permet una lectura prou completa.
Com la manipulació és poc recomanable, i l’estat de conservació precari, ha decidit l’Arxiu de la
Diputació a no reproduir-lo digitalment, transcric ací el que he pogut llegir en un únic intent.
392
En l’«inventari, capbreu e memorial dels béns recahents en dita herència» fet cambra a cambra,
i que està al final de les clàusules, hi ha una relació dels estris d’enquadernar llibres que m’ha
paregut pertinent reproduir ací.
393

Ratllat: <d’els>.

394

Ratllat: <los quals són los següents>.

395

Ratllat: <aquell>.

Al marge esquerre: «[...] discreto Vicentio Domingues ordinatus», i, a sota, el text ratllat: <Dictus
Pedro de Huete, Hierònyma de Mey, Berthomeu Maçià y Damiana Gombau, cònjuges, continuant
lo dit inventari de la dita casa de Olzina, trobaren los béns següents [...].>
396
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Die II octobris anno a Nativitate Domini MDLXVI, Valencie.
Primo deu premses [de] fusta, ço és, huyt de manilles, entre grans y chiques, y
dos de Alemània.
Item catorze397 rodetes de ferro per a les cubertes, quant lliguen libres.
Item tres abecedaris de coure y de ferro ab sos mànechs de fusta tornejats.
Item quatre o398 cinch de ferros de foguejar cubertes, ab sos mànechs de fusta.
Item ocho planches, ço és, cinc399 de coure y tres400 de fusta.
Item tres punchons de ferro, un martell y unes tisores.
Item tres pedres de picar, tres martells grans de picar libres, dos telerets de ligar
libres, y un tauller ab ses parts.
Item altres dos taullers mijancers vells tots buyts, per ço, com lo que estava dins
aquells eren libres y estan ya escrits en son lloch.
Item sis grosses y huyt dotzenes de gafets per a libres.
Item tres coltelles de tallar libres.
Item una cadir[a] de espart alta.
Item un cadell de fil per a cusir libres.
Item una escala ab cinch escalons.
Item un c[arr]onet de f[usta] p[er a] parar a la porta y una post de plegar.
Item un almari en la paret ab ses portes.
Item los estants de la botiga y de la càmara de d’alt, que són setze posts e stants
afixos en la paret per a tinir los libres.
Item dos casses en lo carrer de Cavallers, affronten ab cases de mestre [...] Jaume
de Oliva, calceter, y de l’altra part ab cases de Pedro López de la Vaca, notari, les
quals són tengudes sots directa senyoria demunt dit, Berthomeu Maçià, ab sens de
nou sous pagadors al clero de Sent Nicolás,401 de les quals restan a pagar deu mília
sous e les quals són tingudes a recens de docents sous,402 que·s poden quitar per preu
de tres mília sous al magnífich en Miquel Martínez, cirurgià.
Item cent y dos librets, de forma de octavo, tots vells, que no poden aprofitar sino
per a jabó, e més, quaranta y dos peces de llibres, tots vells per a vendre a pes.
Item dos raxmes de menudèncias.403
397

Ratllat: <dotze>.

398

Ratllat: <dotzenes>.

399

Ratllat: <quatre>.

400

Ratllat: <una>.

401

Ratllat il·legible.

402

Ratllat il·legible i després: <dels quals>.

403

Ratllat: < Testes Lois Borau y Baltasar Cerador (?), porters de la Diputació.>
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Libros [...] en [estants] [...]

-

[A]
62 Avencerrajes.404
1 Augustinus, De civitate Dei.
2 Aulus Gelius, fol.
1 Asconius Paedianus.
14 Ausiàs March, en octavo. València.405
1 Avicena, De animalibus.406
2 Alciolus Donatus, Super ethicas.
2 Apotelesmata astrologiae christianae per Ciruelum, en f.
1 Averrois, Commentaria in topica et elenchos.
1 Albertus Magnus, Super ethicas.
1 Aphonius Sophista, Progimnasmata, en 8º.
5 Arithmetica de Roca.
6 Alivio de caminantes, impressión de Alcalá, en 12º.
1 Apianus Alexandrinus, fol., París, anno 1521.
1 Antonius Sebastianus Minturnius, Poeta. Venècia, 15[59]
2 Antonius Curdubensis, De indulgentiis, en 4º. Salamanca.
2 Antonius Curdubensis, De secretis, en 4º. Salamanca.
2 Antonius Curdubensis, De arma fidei, en 8º. Alcalá.
18 Artes de servir a Dios, en 8º. Çaragoça.
11 Avisos christianos, en 8º. Çaragoça.
16 Anatomía del hombre, fol., Toledo.
3 Antonius Musa, De simplicibus, en 16º.
2 Antonius Musa, De pillulis, en 16º.
2 Antonius Musa, De morbo gallico, en 16º.
31 Arcadias de Sanazaro. Çaragoça.
1 Antonius Carthaginensis, De febribus, fol.
2 Antonius Polius, In quartum Antonii, en 8º. Çaragoça.
1 Archidiaconus, Super decretum, fol., Lugduni, 1558.
1 Articellas, Petri Pomarii, en 8º.
21 Artes para bien morir, de fray Montañés, en 8º. València.
1 Avisos christianos.
[...] Apophtegmata, Escoteni.

404

Ratllat: <[...] Apocalipsi, enquadernació [...].
1 Andeas Alciacis, De rescriptos, viejo.>

405

Ratllat: <1 Abomeron Abiazuar, enquadernado, viejo.>

406

Ratllat: <Ambrossius, De oficiis, enquader en pergamí.>
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[...][Albertus] Magnus, De animalibus.
[...], secunda.
[...]
[...] Argonautica [d’] Apoloniis Rodii.
[...] Anatomia y flobotomia.
[...] Amatus Lusitanus, en tres tomos, cada uno en fol., Lugduni.
[...] Andreas Vessalius, en 16º. Lugduni.
[1 Antonius] Musae, Examen.
18 Alvarus Gómez, De militia principis.
2 Augustinus, De civitate Dei, fol.
[...] [Al]beytería, Burgos.
12 Agonía de la muerte, fo., castellano.
1 Araneus latine, 8º.
1 Alciatus, Super primum et secundum codicis.
[B]
4 Bucolica Mantuani.
2 Budeus, De transitu.
1 Boetius, De philosophia, en 8º.
9 Baculus clericalis.
4 Blasii, Serenis [sic], impressión de Alcalá, en 8º.
1 Blanquerna, en romance, fol.
1 Baldus, Super codicem, fol., Lugduni, 1564 una pieça.
4 Batalla de Ronces Valles.
1 Bosuetus, De piscibus.
15 Breviarios romanos, en 16º, viejos. Lugduni.
3 Breviarios romanos de tres liciones, en 8º. Salamanca.
1 Breviarium praedicatorum, en 16º.
1 Bartholomaei Cameranii, in 4º.
2 Boscanes, 16.
1 Boecius, De consolacione, fo.
C
[...] [Claudius] Guillandus, Super Evangelia, en fol.
[...] [Catena Aurea] super Psalmos.
[...] [Chronica], Antonii Florentini, viejo.
[...] Cayda de príncipes.
[...] [Commen]tarios in linguam graecam, Budaei, fol.
[...] [Curationum] de Amato Lusitano, picoli.
[...] [Co]piae, fol.
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[...] De locis theologicis, fol.
[...] [Cancion]ero de Monte Mayor, en 16º. Çaragoça.
[...] [Co]rona beatae Mariae Virginis.
[...] [Ce]lestinas, en 8º.
[...] Carlo Magno de Castilla.
[...] Confessionario de mastre [sic] Franco.
[...] [Co]loquios matrimoniales. Barcelona.
[...] [Com]temptus mundi, en 8º. Barcelona.
[...] [Catálo]gos de los libros vedados, en 4º. Valladolid.
[...] [Comed]ia de Preteo y Tibaldo, 8. Toledo.
[...] Caroleas, en 8º, impressión de Valencia.
[...] Caelum philosophorum per Antonium Campensem. León.
[...] [Conc]ordia evangelistarum, en 8º. Valladolid.
[...] [Canci]onero de galanes. Barcelona.
[...] [Caro]lus super missalem, fol.
[...] [Confe]ssionarios de Sanct Hierónymo, 8º.
[...] [Com]pendio del exercitatorio spiritual, en 16º. València.
[...] [Confe]ssionarios de Ciruelo, en 8º. Burgos.
[...] Ciceró, De adivinatione, en 4º. París.
[...] Ciceró, Pro Marco Marcelo, en 8º.
[...] Ciceró, Pro Tito Annio Milone, en 8º.
[...] [Com]pendium Titelmani. Barcelona.
[...] Cartas de Indias de los padres de la Compañía. Barcelona.
[...] Christopatia. Toledo.
[...] [C]hrónica de Tarafa, 8º, Barcelona.
[...] [Chr]ónicas del rey don Alonso, fol., Valladolid.
[...] [Chró]nica de Carbonell, fol., Barcelona.
[...] [Commentaria] Eutymius super evangelia [...], 8º. París.
2 Confutatio cavillationum Antonii [Constantii], en 4º. París.
20 Chrónica troyana.
164 Concilium Tridentinum.
1 Chrónica de España abreviada por la reyna d’España.
3 Cavallero de la Cruz.
2 Confessionario de fray Francisco de Victoria, en 16º.
1 Corona florida.
2 Calculator, in fol.
5 Coloquios de Pero Mexía.
1 Chirurgia de Guido.
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3 Carolea primera y segunda parte, y una primera parte.
2 Conciliatio locorum Sacrae Scripturae, en 8º. París.
1 Castro, De justa pugnitione haereticorum, en 8º.
2 Controversias, Alberti Pigii, en 4º. Venecia. 407
3 Calepinos, fol., Lugduni, novum.
2 Commentaria Caesaris, en 16º. Lugdunis.
2 Ciceró, De finibus bonorum et malorum, en 8º.
2 Ciceró, De officiis, in 8º. Lugduni.
9 Cavallero determinado, 8º. Çaragoça.
6 Cavallero determinado, primera y segunda parte, fol.
2 Chrònica de Ramon Montaner.
3 Confessionarios de Segura.
1 Corpus Iuris canonici, 8º. Lugduni.
D
2 Doctrina de Cordero, en 8º.
[...] [Dio]nysius Carthux[anus], Super genesim, fol.
1 [Dio]nisius, Super psalmos, fol.
1 [Dion]ysio, Super evangelia, fol.
[...] [Dionys]ius Carthusiensis, Super Job.
[...] [Dialec]tica Cirueli.
[...] [Déci]mas de Pérez, en 8º.
[...] [Don] Joan Hernández de Heredia.
[...] [De]fecerunt.
[...] [Dial]ecticae Trapesunzii.
[...] [Diá]logos de la vida solitaria, en 8º.
[...] [Dia]logus de tribus virtutibus theologalibus, 8º.
[...] [Dia]logus de immortalitate animi.
[...] Don Álvaro de Baçán.
[...] [Diá]logos del secreto.
[...] [Diá]logos del cuerpo, en 16º.
[...] [Do]minical, Alberti Patavini, 8º. París.
[...] [D]ioscórides, en 8º. Lugduni.
[...] [Dia]lectica Aristotelis, versión de Boecio. León.
[...] [Dia]lectica Titelmani, 8º. León.
[...] [D]octrina christiana de Joan Bernat Díez de Luco, 8º. Castilla.
[...] [Dio]nisius Carthusianus, De fide catholica, 8º.
[...] [Dio]nisius Carthusianus, In ecclesiasticen, 8º. París.

Ratllat: <València.>
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[...] [Di]ccionarios antiquíssimos, en 16º.
[...] [Di]ccionarios impressos en casa de Anton Sanahuja.
[...] Doctrinas de communione.
[...] Devocionarios, en 16. València.
[...] Domini praepo., super feudis. Lugduni.
[...] Dominici a sancto Geminiano super sextum decretalium, fol., Lugduni.
[...] De conscribendis epistolis, 8º. Lugduni.
[...] [Diálogo] de Diego Núñez de Alva.
[...] [Dio]scórides, viegíssimos.
[...] [Dicc]ionarios chicos, impressión de Castilla.
[...] [Diana] de Gil Polo.
1 De e[...]a famae.
1 Dictionarius Antonii, 4º. Anvers.
2 [D]ioscórides, en 16º. Lugduni.
2 Dispensarium, Velerii Cordi, en 16º. Lugduni.
2 Dioscórides de Laguna. Castilla.
1 Descriptio Africae, Ioannis Leonis, en 8º.
1 De conscribendis epistolis de Erasmo, viejo.
3 Diornales romanos, 16.
E
60 Epistolas [...], Pere Jaume, [...] doze ya gastadas.
1 Eusebius, De historia eclesiastica e Cronicon, fol.
1 Epistola Plinii secundi, en fol.
1 Expositio origenis super epistolas Pauli ad romanos.
1 Epitomes in copiam verborum, en 8.
1 [Exerci]tatorio espiritual.
[...] [Epísto]las de Ortiz.
[...] [Epis]tolae Plinii, las quatro todas mojadas.
[...] [Ethic]as de Aristotelis.
[...] [El]ementa iuris civilis.408
[...] [Ex]positio hymnorum Antonii Nebrisensis.
[...] [E]xercicios de humildad, en 8º. Barcelona.
[...] [E]pitome in prosodiam, en 16. Barcelona
[...] Euthymius, Super psalmos. París.
[...] [Epis]tolae Plinii, cum commento, fol., París.
[...] [Epis]tolae Ovidii, 8º. Lugduni.
[...] [Epis]tolae Sadoleti, en 8º. Lugduni.

Ratllat: <[...] de la consciència>.
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[...] [Epis]tolae clarorum virorum, 8, Lugduni.
[...] Exercitamenta medicinae, fol. León.
[...] [E]spejo de bien bivir.
[...] [Epis]tolae familiares, en 8º. León.
[...] [E]spejo de la vida humana.
[...] Epidimias de Galeno.
[...] [E]spejos de bien morir.
[...] [E]conomia Sacrae Ecclesiae. Lugduni. 8º.
[...] [E]phimerides Joannis Stadii, en 4º. Coloniae.
[...] [Epis]tolae Manardi.
[...] [Epístolas] de Guevara, primera y segunda parte, en Envers.409
[...] [Epis]tolae familiares, en 16º. Lugduni.
[F]
10 Flores de [Aristòtil]
9 Fueros de Valencia.
11 Flor de virtudes.
76 Fábulas de Ysopo, en 4º. Alcalá.
1 Francisci Floridi Sabini, De iure civili.
44 Flosculus sacramentorum.
9 Fray Pedro de Alcántara, en 16º. Castilla.
8 Flores anotomiae [sic], en 8º.
16 Flores de enamorados.
2 Fray Pedro de Aranda, De la información de la Tierra Sancta.
3 Flos [s]anctorum, fol., Medina.
1 Facisculus medice [sic], fol.
2 Fray Miguel de Salinas de Pronunciación, 8º.
1 Familiaris clericorum liber.
6 Figurae Bibliae, in 16º. Lugduni.
2 Fray Domingo Biota, Compendio de servir a Dios.
2 Fastos de Ovidio.
4 Figure sentenciarium, 8º.
G
2 Gregorius de Arminius, In primum sententiarum.
9 Grammaticas de Martino, en 8º.
8 Grammaticas de Trapesunzio.
4 Grammaticas, Susembrot, en 8º.
[...] Gesta romanorum.

Ratllat il·legible.

376

COL·LECCIÓ DOCUMENTAL (1537-1613)

410

[...] [Guilielmi] Philandri castigationes in Quintilianum, 8º.
[...] [Ga]briel Vieri, Super tertium sententiarum, viejo.
[...] [G]losa de don Jorge Manrique, en 4º.
[...] Guía del cielo, fol. Alcalá.
[...] [G]ramaticae Semperii.
[...] [Gu]ilielmus Parisiensis, De septem sacramentis, picoli.
[...] [G]alenus, De compositione secundum locos, 16º.
[...] [G]alenus, De offibus, 16º.
[...] [G]alenus, Ars parva.
[...] [G]alenus, De sanguinis missione.
[...] [G]alenus, De anatomicis administrationibus.
[...] [G]uía de confessores.
[...] [G]rammatica Elenardi graece cum commento Antisignani, in 4º. Lugduni.
[...] [G]rammatica Elenardi, en 8º. Lugduni.
[...] [G]alenus, De temperamentis, en 16º. Lugduni.410
[...] [G]alenus, De constitutione artis medicae, 16º. Lugduni.
[...] [G]alenus, De naturalibus facultatibus, 16º.
[...] [G]alenus, De elementorum facultatibus, 16º.
[...] [G]alenus, De victu et ratione in morbis acutis, 16º.
[...] [G]alenus, De arte curativa cum commento Acathi (?), 16º.
[...] [G]alenus, De simplicium medicamentorum facultatibus, 16º.
[...] [G]alenus, Ars medica, 16º.
[...] [G]alenus, De locis affectis.
[...] [G]alenus, De elementis, 16º.
[...] [G]alenus, [...]avibus et [...]ndo, 16º.
[...] [G]alenus, De febribus cum commento G[...]di, 16º.
2 Galenus, De morborum et symptomatum, [1]6º.
1 Galenus, De facilibus et parabilibus, 16º.
1 Galenus, De sanitate tuenda.
2 Galenus, De arte curativa cum commeto Acathii (?).
2 Galenus, De diebus decretoriis.
2 Galenus, De crisibus.
2 Galenus, De pulsibus.
2 Gregorius Giraldus, De Dei gentium historia, fol., Lugduni.
H
11 Horas, 8º, en romance.
1 Historia del Gran Capitán.

Ratllat: <[...] [G]alenus, In artem parvam, 16º. Lugduni.>
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1 Homylia Royardi, in fol.
1 Historia imperial de Indias.
8 Honcala, In Genesim, fol.
26 Horas, latinas, en 8. Barcelona.
1 Horas, en romance, en 16º. León.
8 Horatius, en 16º. León.
19 Historia del rey Canamor, fol., Toledo.
1 Horas, latín, en 12º. Salamanca.
13 Horas de la Passión, en 8º.
1 Historia del emperador Carlo Magno.
1 Historia imperial, fol.
2 Horas, latinas, viejas.
1 Historia de Herodiano.
1 Horas, en valenciano.
2 Horas praedicatorum, en 16º.
2 Homilias Echii, en 8º. Lugduni.
[...] Historia pontifical, 2ª parte. Castilla.
1 Horatius, en gótica, fo.
[...] Herbaris de Fuccio [sic], 16.
[...] Himnos cum commento Antonii Nebrissensis.
1 Henrici Susonis, Opera, 8º.
i
[...] I[...]os, fol., Valencia.
[...] [Ia]ume Ro[i]g, en 8º.
[...] I[...]ens, fol.
[...] I[...]r provinciarum.
[...] [Iu]lio [...]no, 8º.
[...] [Io]annis Chrysostomi, Super Esaiam.
[...] [Io]an de Ortega, De aritmética.
[...] [I]sopetes, en fol.
[...] [Io]annis Vigueri Granatensis, fol.
[...] [I]magen de la muerte.
[...] [I]uvenalis, 8º.
[...] [Io]annis Picardi, en 4º.
[...] [I]nstitutiones principis christiani, Erasmi.
[...] [Io]annis Canonici, Super octo libros physicorum, fol.
[...] [Io]annis Herculani, Expositio in primam fen Avicenae.
[...] [I]nstituciones iuris civilis, en 8º.
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[...] [I]sagoges, Theodoreti, en 8º.
[...] [Io]annes d’Iziar, en 4º. Çaragoça.
[...] [I]nformación de las biudas, en 8º. Medina.
[...] [I]ason, De sanitate tuenda, en 4º. Amiens.
[...] [Iul]ii Pauli, Receptarum sententiarum. París.
[...] [Ioannis] Driedi, De libero arbitrio, fol., París.
[...] [Iason], De actionibus, fol., Lugduni.
[...] [Ioan]nes Antonius, De appelationibus, Lugduni.
[...] [Ioan]nes de [Im]ola, Super Clementis, fol. Lugduni.
[...] [Ioan]nes de [Im]ola, Super secundam infortiati, fol.
1 Ioannes Baptista, P[...].
1 Introductio ad veram sapientiam.
2 Iosephus, De bello iudaico, fol., Lugduni.
1 Ysagoge, Syleni, 16.
L
1 Ludovici Celii Rodigini, 8º.
3 Laurentius Valla, los dos viegísimos.
4 Logicae, Fabri, 8º.411
1 Lógica de Ocamp [sic].
1 Libro de cozina, en 4º.
1 Lemesio, Super psalmos. París.
1 Logica Aristotelis cum commento de Fabro, fol., todo mojao.
8 Laconica exercitatio ad mortem per fratrem Franciscum Zianium [sic].
12 Lucanos, en 8º.
1 Lucretius cum commento, fol.
1 Legenda sanctorum, en 4º, Lugduni.
1 Las siete partidas del sabio rey don Alonso, fol., León.
49 Lunarios, 8º. Valencia.
1 Libro de agricultura.
1 Lascaris, Grammatica.
1 Libro de los mysterios del rosario.
2 Lucretius.
2 Lucii Apulii, A[sinus] aureus, viegíssimo.
2 Los quatro libros de Amadís, en dos tomos, 8º. [...]mes.
1 Lexicon graecum cum commetariis Budaei, fol.
[...] Leonardi Botali, en 16º.
4 Los nueve libros de las Hávidas en poesía castellana.

Ratllat: <1 Lucubraciones Laurentii.>
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[...] Las siete partidas de Castilla de Montalvo, fol., Cast.
[...] Libro de medallas, primera y segunda parte.
[...] Libros de música, en francés.
[...] Las ávidas de Arbolanche.
[...] Libro de los misterios del rosario.
[...] Logica, Fabro, fo.
M
[...] [Mi]chael Verinus.
[...] Magalonas.
[...] [M]arqués de Pescara.
[...] [M]editationes de Sanct Augustín.
[...] [M]athematica Cirueli, fol.
[...] [M]eneses, De juramentis.
[...] [M]agister sententiarum, en 8º. París.
[...] [M]otetes de la flor.
[...] [M]issales cistercienses, 8º. París.
[...] [M]issales del Carmen, Lugduni.
[...] [M]arco Aurelio, 8º. Alcalá.
[...] [M]issale praedicatorum, en 4º. Lugduni.
[...] [M]issale romanum, en 4º. París.
[...] [M]emorial del christiano por fray Luís de Granada.
[...] [Mestre] Pere Antoni, 2ª parte.
N
1 Nicolaus de Lyra, Super psalmos et super Matheum.
1 Nestorii Novariensis, viejo.
1 Noveno libro de Amadís, fol.
1 Nicolai Mirepsi.
8 Nicandros, con comento de mestre Pere Jaume.
2 Nizolius, in fol.
833 Nebrixas, 8º.Valencianas y castellanas.
O
1 Opera Hilarii, in fol.
2 Opera divi Ambrosii, fol.
1 Opera origenis, fol.
1 Opera Bedae, fol.
1 Opera Tertuliani, fol.
1 Opuscula Dionysii Carthusiani, fol.
1 Opera Anselmi, fol.
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8 Orlando furioso, en 4º.
1 Opera Athanasii, fol.
6 Olivante de Laura.
2 Oratore ad Quintum fratrem Ciceronis, en 8º.
5 Orationes Buteonem, picoli.
7 Officios de Sanct Ambrosio, en 8º.
1 Offrendi [sic] Cremonensis in libros de anima.
48 Orationes Ciceronis pro Archia poeta, 8º.
3 Orationes del Concilio.
1 Opera Bernardi, fol., París.
2 Oliveros de Castilla.412
[...] Opera Gregorii.
3 Opera Hippocratis, fol. Lugduni.
4 Opera Argenterii, 8º, Lugduni.
1 Opera Fernelii, 8º, Lugduni.
1 Opera Artis, fol., Lugduni.
1 Oratio de horologiis, in 4º, Lugduni.
[...] Opera Ciceronis, in 8º, Lugduni.
[...] Opera Xenophontis. Castilla.
[...] Originis et [...] tertius et quartus thomus.
[...] Officios de muertos.
[...] Officios de Ciceró, 16º.
P
[...] Proçés de les Olives.
[...] Philo Iudaei, en 8º.
[...] [P]hysica, Vatablo, in fol., París.
[...] [P]hysica de Aristotelis per Argilopoliis. León.
[...] decem preceptis, Venecia.
[...] Pauli Orosii, Historia.
[...] Paulus Egineta, viejo.
[...] Practica Matthaei Gradi, fol.
[...] Practica de Montañana, fol.
[...] Practica Joannis Arculani.
[...] Proverbios, de Séneca.
[...] Petrus Pe[...] in orationes Ciceronis.
[...] Practica Herculani, in fol.
[...] Pronóstico de Vega, fol. Salamanca.

Ratllat: <1 Officis de Ciceró.>
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[...]
3 Physica Titelmani. León. 8º.
1 Polybio, Historiae graece et latine, fol.
1 Pupilla oculi.
1 Paulus de Castro, Super veteris digesti, una pieça, fol., Lugduni.
4 Plinius, De animalibus, 8º. París.
1 Pratica Catiniria.
2 Pratica Gordoni.
1 Pratica de Taranto.
1 Petrus de Palua, Super evangelis.
1 Petrus Martinus, In libros de celo.
1 Philosophia Aristotelis per Perionium.
2 Pratica Phylonii, 8. León.
3 Philosophia Aristotelis, 8º, Argilopolo.
2 Plini, De natural hystoria, 16, Lugduni.
3 Pratica de Altomar, 8, León.
1 Pratica, Savanerola, 8, Lugdini.
5 Pratica de Guido, 8, Lugdini.
2 Pratica T[...], 8, Lugdini.
3 Palacios, In tres libros de anima, fol., Castilla.
Q
3 Quadripartita Ptolomei, fo.
1 Questiones Joannis S[...]li, vieio.
4 Quintiliano, fo.
26 Quarenta cantos.
1 Questiones divi Augustini.
2 Questiones del testado, en romance.
R
13 Recebimiento de la reyna, 4º.
2 Repositorio de Montalvo, 4º.
35 Remedio de pecadores.
5 Rethorica de Aristóteles
4 Regulae cançellariae, 16.
20 Repo[...] de ca[...], 16, Valladolid.
[...] Rodolphus Agricola, De inventione, 8º. León.
[...] Risa y Planto de Demócrito y Eráclito, fol.
[...] R[ufo] y Molinaei, Pro Pontifice Maximo, 8º. París.
[...] Rethorica Trapesunzii, 8º. París.
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[...] Rexmas de papel blanco del [...].
[...] Rationale divinorum officiorum, 8º. Lugduni.
[...] Roberti Britani, De agricultura, 4º.
[...] Regalis institutio fratris Alphonsi Orosco.
[...] Regla de la Companyía.
[...] Rondoleti, Pratica, in 8º. Lugduni.
[...] Ratio a[cc]entum de Robles.
S
[...] Sytaxis [sic] de Erasmo.
[...] Sylvas de romances, 16.
[...] Sentencias de Ciceró, 16.
[...] Salustius cum commento.
[...] Sentencias, con comentarios de San Buenaventura.
[...] Salustius, 8º.
[...] [Summa Armillas].
[...] [Sanctus] Thomas, primera parte, viejo.
[...] [Summa] fratris Joannis de Ja[...], fo.
[...] Summa Rolandina.
[...] [Speculum] iudiciales, Guillermi Durandi, viejo.
[...] S[...]us [...], De substancia orbis, fo.
[...]
66 Summa de doctrina christiana, de Cordero, 8º.
2 Sedulius, Super epistolas Pauli, fol., Basileae.
1 Sermones fratris Gasparis Legionensis, 4º. Salamanca.
103 Sangrías artificiales, 8º.
4 Sermones fratris Pico, latín, fo., Çaragoça.
17 Sanctus Thomae, In Periermanias, fo., València.
1 Super Clementinas, Zabar., fo., Lugduni.
11 Summa Angelica cum commento, 8º. Lugduni.
2 Summa Angelica, 8º. Lugduni.
1 Sermones anime fidelis, 8º.
4 Sermones dormi secure, 8º. Lugduni.
3 San Joan Climaco, en romance. València.
1 Sanctorale, Joannis Fero (?), 8º. Lugduni.
1 Sermones [...]onei, fo., Colonie.
1 Sentenciae, Thome Bec[...].
1 Summa Sancti Thome cum opusculis. Lugduni.
2 Summa Conciliorum. Lugduni.
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1 Sanctiones Ecclesie de Jover, fo., París.
9 Sylva de varia lectión. Lugduni.
1 Sphera Orentii, 8º. Lugduni.
6 Summa de fray Luis de Granada, castellà.
1 Simancas, Institutiones catholice, fo., castellà.
2 Sanctus Thomas, In politicas, fo.
1 Séptimo libro de Amadis, fo.
5 Sebastiano Cerlio, 3ª y 4ª parte. Toledo.
T
1 Thomas Vualdensis, De sacramentis, fo.
1 Tusculane, Questiones Ciceronis, 8º.
2 Thomas Vualdensis, De sacramentis, viejo.
2 Tito Livio, 8º.
1 Tito Livio, fo.
3 Tragedie Senece.
3 Thesoro de pobres.
1 Thesoro de misericordia.
2 [Tertulianus], Adversus judaeos, 8º.
2 Tratado de los cuidados de los presos.
10 Titelman., Super misteria misse, 16, Lugduni.
[...] Taulerius, De vita e passione Christi. Lugduni.
[...] Tragedias de Eurípides, en griego.
5 [Testamentum Novum] cum figuris, 8º. Lugduni.
[...] Terentius, 8º. València.
[...] Thomas Linacrus, De structura latini sermonis.
[...] Thomas Linacrus, Rudimenta gramatices.
[...] [Tib]aldo y Preteo.
[...] Terencio, en 16.
[...] Tabule Joannis Stadii, fo., Colonie.
V
[...] Valerius Maximus cum commeto, fo.
[...] Ugo Cardinalis, Super epistolas Pauli, fo.
[...] V[...]sani, Super Ypocratem.
[...] Viaies para Sión.
[...] Vega, De justificatione, fo.
[...] Vita Christi de fray Luis de Granada, 16.
[...] Valerius Cordus, Super Diascoridem, 16, Lugduni.
[...] Vocabularios de Anthonio. Barcelona.
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[...] Vita Christi, San Buenaventura. Valencia.
[...] Vita beati Chrisostomi, fo., París.
[...] Vincentii Lusitani, Motetes, fo., [...]s.
[...] Victoria, De sacramentis. Castilla.
[...] Vita christi de fray Luis de Granada, 8º.
[...] Vega, De urinis.
[...] Vocabulario de Anthonio, 4º. Amiens.
[...] Virgilios, 8º, Lugduni.
Finis
[Ar]cas de libros viejos para vender a la libra [...] y más libros, algunos
imperfec[tos], que no pueden servir sino para [vender a la] libra.
Menudencias
Mano y media de cartillas.
Media rexma de psalterios, muy viejos.
Siete manos de coplas de Martín Pineda.
Dos manos de catálogos de los libros vedados.
Dos manos de Flosculus sacramentorum.
Una mano de oraciones.
Una mano de otras menudencias.
Una rexma de Methodus confitendi et baculus cleric[orum].
Una rexma de doctrinas.
Una rexma de confessionarios llamados Guía de para [...].
Una rexma de devocionarios, en valenciano.
Tres rexmas de ymágenes.
Más otra media rexma de diversas menude[ncias].
Finis
+ Memorial de los libros enquadernados que se hallaron en casa de Honorat
Ulzina, [en] tiempo de su fallescimiento, assí en cuero como pargamino. 1566 a 13
de octubre.413
[A]
8 Ausiàs March, pargamino.
1 Anatomia, Realdi Columbi, pargamino.
1 Ausonio Gallo, pargamino.
1 Asconius Paedianius, pargamino.
1 Adrianus, De sermone latino, pargamino.
1 Apuleius, Asinus auri, pargamino.
1 Apologia pro filiabus et nepotibus beatae Annae, pargamino.
413

Ratllat: <Die II octobris anno Domini MDLXVI. Valencie.>
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1 Aulus Gelius, pargamino.
3 Animadversiones, Petri Rami, pargamino.
2 Arma fidei, pargamino.
2 Andreas Muñóz, en 16º, pargamino.
1 Alciati, Paradoxa, pargamino.
1 Aristóteles, De demonstrationes, pargamino.
1 Arte de canto llano y amonestación de pecadores, pargamino.
2 Antoni Poli, Annotationes, in 4º et [...] Antonii, pargamino.
1 Annotationes, Petri Mosselani, pargamino.
1 Annotationes magistri Petri Antonii Beuterii ad Sacram Sripturam.
4 Antich Roca, Arithmetica, pargamino.
1 Antonius Musa, De simplicibus, en 16º, pargamino.
2 Alivio de caminantes, pargamino.
1 Anathomia et phelbotomia [sic], pargamino.
2 Artis notariae, pargamino.
1 Antoni Rubei, Lex unica, pargamino.
1 Andreas Altiatus, De rescriptis, pargamino, viejo.
1 Ambrosius, In apocalypsim, pargamino.
1 Ambrosius, De officiis, pargamino.
1 Abomeron Abinzuar, pargamino, viejo.
1 Abecedario spiritual, segunda parte, pargamino.
1 Aymon, Super Esaiam, pargamino.
1 Alcuynus, Super psalmos, pargamino.
B
1 Buen plazer, pargamino.
1 Boscán, pargamino.
1 Biblia figurada, in 4º. León, pargamino.
1 Baculus clericalis, pargamino.
1 Breviario romano, usado, 8º, en cuero.
6 Breviarios romanos, en 16º, en cuero.
2 Breviarium carthusiense, 8º, viejo, en cuero.
1 Bos[uet]us, De piscibus, pargamino.
[4] Boëtius, De consolatione, pargamino.
1 Bedae tomis secundus et tertius, cuero.
1 Brevario de las plagas, pargamino.
C
[...] Chrónica de España por Tarafa, pargamino.
[...] Chrónica de Nebrixa, pargamino.
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[...] [C]onfutatio cavillationum, pargamino.
[...] Confesionario del Hierónymo, pargamino.
[...] Cartas de Indias de los padres de la Compañía, pargamino.
[...] [C]opia verborum Erasmi, pargamino.
[...] [C]omptemptus mundi, pargamino.
[...] [C]hrysostomus, Super genesim, pargamino.
[...] [C]hrysostomus, Super psalmos, pargamino.
[...] [C]orona florida, pargamino.
[...] [C]hrysostomus, Super Vetus Testamentum, pargamino.
[...] [C]laudianus, pargamino.
[...] [C]oncordia evangelistarum, pargamino.
[...] [C]órdova, De indulgentiis, pargamino.
[...] Consilium Coloniense, 8º, pargamino.
[...] [C]onciliatio Sacrae Scripturae, pargamino.
[...] [C]avallero determinado, pargamino.
[...] [C]ompendio del exercitatorio spiritual, pargamino.
[...] [C]ommentaria Caesaris, en 16º, pargamino.
[...] [C]ancionero de enamorados, pequeño, pargamino.
[...] [C]onfessionario de Ciruelo, pargamino.
[...] [C]omedias de Timoneda, pargamino.
[...] [C]icero, De officiis, pargamino.
[...] [C]artas espirituales, una primera parte, de don Yñigo de Bolea,
pargamino.
[...][C]hrysostomus, un tomo, Super epistolas Pauli, pargamino.
D
[...] [Do]minical Ioannis Ferri, pargamino.
[...] [Dia]lectica Trapesunzii, pargamino.
[...] [Dialectica] in epistolas Pauli, pargamino.
[...] [De] vita beatae Mariae, pargamino.
1 Doctrina cordis de Sanct Buenaventura, pargamino.
1 De iure patronatus, pargamino.
2 Diálogo de Luciano de los Dioses, pargamino.
1 De senectute et Somnium Scipionis de Ciceró, pargamino.
2 De republica Christi, pargamino.
1 Dialogus Sanctae fidei, pargamino.
6 De misericordia Dei libellus, pargamino.
1 De figuris sententiarum, pargamino.
1 De conscribendis epistolis, pargamino.
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1 Dialogus de immortalitate, pargamino.
1 Diascorides cum figuris, in 8º, pargamino.
2 Diana de Gil Polo, pargamino.
7 Diana de Pérez, pargamino.
1 Diálogo de Diego Núñez d’Alva, De la vida del soldado, pargamino.
1 Defecerunt, viejo, pargamino.
2 De evangelica libertate, pargamino.
1 Dialogus de eucharistia, pargamino.
1 De claris oratoribus ad Brutum de Cicero, pargamino.
1 De Maria Magdalena epistolae, pargamino.
1 Doctrina de Cordero, con otros tres tratadillos, pargamino.
1 Don Joan Fernández de Heredia, pargamino.
1 De vita et laudibus beatae Mariae, pargamino.
1 Dionysii Carthusiani, Sermones, pargamino.
1 Dionysius, Super prophetas, pargamino.
1 Dionysius, Super libros regnum, pargamino.
3 Diurnales romanos, en 16º, cuero.
2 Diurnales carmelitanos, en 16º, cuero.
5 Devocionarios, en 16º, cuero.
2 Decadae, Tito Livii, tres tomos, y son ellos quatro, pargamino.
1 Dialectica Titelmani, pargamino.
1 Dionysius Carthusianus, Super evangelia, ligat., viejo.
E
1 Echius de primatu Petri, fol., viejo.
1 Ethicas de Aristotelis per Argilopilum, pargamino.
1 Epistolae Longolii, pargamino.
2 Epistolae Ovidii, pargamino, las más viejas.
1 Enarraciones Sancti Thome super Evangelia, pargamino.
1 Epistolae familiares, en 16º, pargamino.
[...] Espejo de la conciencia, pargamino.
1 Excitaciones animi in Deum, pargamino.
[...] Epistolae ad Atticum, pargamino.
[...] Epitome in prosodiam, pargamino.
[...] Epistolae Petri Bembi, pargamino.
[...] Epitome Ioannis Textoris, pargamino.
[...] Elementa iuris, pargamino.
[...] Epistolae Plinii, pargamino.
[...] Epistolae A[ngeli] Policiani, pargamino.
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[...] Epistolae Francisci Phidelphi, pargamino.
[...] Epitome in copiam, pargamino.
[...] Epistolae Ovidii cum commento, pargamino.
[...] Eramus contra Sutorem, pargamino.
[...] [E]spejo de la vida humana, pargamino.
[...][E]statutos generales de los frayles menores de observancia, pargamino.
[...] [E]sphera de Sacrobosco, pargamino.
F
[...] Familiaris clericorum, pargamino.
[...] Fabulae Isopi grece et latine, pargamino.
[...] Fray Pedro de Alcántara, De la oración, en 16º, pargamino.
[...] Femelius, De naturali parte medicinae, pargamino.
[...] Fratris Balthasar de Julio (?), pargamino.
[...] Figurae sententiarium, pargamino.
[...] [F]lores doctorum, pargamino.
[...] [F]losculus sacramentorum, pargamino.
[...] F[aventi]a Susini, pargamino.
[...] [Flo]res Aristotelis, pargamino.
[...] [Fa]retra divini amoris, pargamino.
[...] [Fer]nelius, una parte no más de la Medicina natural, pargamino.
G
[...] [Gra]mmatica, Linaeri, pargamino.
[...] [Ga]briel Biel, in 4um, Sententiarum, pargamino.
[...] [Gra]mmatica de Antonio, pargamino.
[...] [G]alenus, De sanguiniis missione, pargamino.
[...] [Ga]lenus, De natura humana; De elementis; De bono et malo succo,
pargamino.
[...] [Gale]nus, De anatomicis administrationibus; De bono et malo succo,
pargamino.
[...] [Gale]nus, De [sani]tate tuenda, pargamino.
2 Grammática griega, de Ledesma, pargamino.
1 G[...], De eucharistia, pargamino.
2 Grammatica Trapesunzii, pargamino.
1 Galenus, Pronostica, pargamino.
1 Galenus, De morborum symptom, pargamino.
1 Galenus, De arte curativa ad glauconem, pargamino.
1 Grammatica Urbani, pargamino.
1 Guía de confessores, pargamino.
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1 Gesta romanorum, pargamino.
1 Galenus, In pronostica, pargamino.
1 Galenus, De simplicium medicamentorum, pargamino.
1 Guerra de Alemania, pargamino.
H
1 Horas, viejas, en pergamino.
2 Horas, en romance, pequeños, cuero.
1 Homeliae Echii, en quatro cuerpos, en 8º, París, pargamino.
1 Henrici Cordi, In Dioscoridem, pargamino.
1 Hieronymus Cardanus, Contradicentium medi[corum], pargamino.
2 Historia de Aurelia y Ysabela, pargamino.
9 Horas, en romance, cuero.
1 Hipolitus de Marsilio, pargamino.
28 Horas, en romance y latín, en 8º, las cinco doradas, cuero.
26 Horas, latín y romance, en 16º, las dos doradas, cuero.
20 Horas, latinas, en diez y seys, viejos, enquadernación de Francia, cuero.
13 Horas, chicas, cuero.
3 Horas, viejas, en 16º, cuero.
1 Hipoliti Marsili, Questiones, pargamino.
1 Hugo de Prato, Sermones de sanctis, pargamino.
i
2 ioannes de Vigo, fol., pargamino.
2 ioannes de Anania, Super quintum sententiarum, pargamino.
2 iacobus de Valencia, Super cantica canticorum, pargamino.
1 Ioannes Rubeus, In legem unicam [...], pargamino.
2 Itinerarium provinciaru[m, pargamino.]
1 ioannes Sermoneta, pargamino.
1 inquiridion confessorum, pargamino.
1 Instituta, en romance, pargamino.
2 Jau[me] Roig, pargamino.
1 Ioannes de Iziar, pargamanino.
[...] Ioannes [Jacob]us, Super epistolas Pauli, pargamino.
[...] Ioannis Petri Valeriani praeludia quaedam, pargamino.
1 Ioannes Chrysostomus, Super Esaiam, pargamino.
1 Ioannes [Jacob]us, Super Epistolas Paulis, pargamino.
[...] I[sidor]o [...] [evangelistas], pargamino.
1 iacobus de Valencia, Super psalmos, pargamino.
1 Indulgencias de Roma, pargamino.
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[...] Imágines de la muerte, pargamino.
[...] Información de la biuda christiana, pargamino.
[...] Inchiridion iuris, pargamino.
[...] Inchiridion iudicum ecclesiasticorum, pargamino.
[...] Iacobus Sadoletus, In psalmos, pargamino.
[...] Isidorus, De summo bono, pargamino.
L
[...] [L]ucii Marinei Siculi, Grammatica, pagamino.
[...] [Le]ngua de vida, pargamino.
[...] [L]ucianus, viejo, pargamino.
[...] [L]ucanus, el uno viejo, pargamino.
[...] [Lo]gica Porphyrii, pargamino.
[...] [Lo]gica Aristotelis per Boëtium, pargamino.
[...] [Lu]cubrationes Laurentii Vallae, pagamino.
[...] [Le]mmesius, Super psalmos, pargamino.
[...] [Lo]gica Aristotelis, impressión de Valencia, pargamino.
[...] [L]aurentius Valla, viejo, pargamino.
[...] [P]ieças de leyes enquadernadas en cuero, viejas.
M
[...] [M]ethodus Gripaldi (?), pargamino.
[...] [Me]taphysica, vieja, pargamino.
[...] [Mi]sse familiares, pargamino.
[...] [Ma]thematica, de Ciruelo, pargamino.
[...] [M]onte Calvario, pargamino.
[...] [Ma]gister sententiarum, de los antiguos el uno, pargamino.
[...] [Me]thodus confessionis, de los antiguos, pargamino.
[...] [Ma]nual de Quaresma, pargamino.
[...] [Me]ditationis confessorum, viejas, pargamino.
[...] [Me]morial, de fray Luis de Granada, pargamino.
[...] [Me]thodus Gripaldi (?), pargamino.
[...] [Me]ditationes Sancti Bernardi, cuero.
[...] [Marsil]ii Ficini, De generatione, pargamino.
[...] [Missa]le romanum, en enviscido.
[...] M[...]ane primus tomus, viejo.
[...] Mathematica de Ciruelo, pargamino.
N
1 Nicandus [sic] Petri Iaume, pargamino.
1 Novellarum institutionum Iustiniani, pargamino.
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O

1 Orationes in Verrem, viejas.
1 Orlando furioso, pargamino.
1 Orationes Lupi, pargamino.
3 Olivantes de Laura, pargamino.
1 Opusculum de evangelica libertate, pargamino.
1 Opera Anselmi, pargamino.
1 Opera Ambrosii, pargamino.
1 Opuscula Chrysostomi, pargamino.
1 Opuscula Sancti Augusti, in tres pieças, pargamino.
1 Orator ad Quintum fratrem, pargamino.
1 Orationis Ciceronis, viejas, pargamino.
1 Officio de muertos, pargamino.
1 Opera Bedae, pargamino.
1 Oratio de mastre [sic] Núñez, pargamino.
1 Orationes in Verrem, pargamino.
1 Ovidius, De arte amandi, pargamino.
1 Oliverius Textoris, pargamino.
1 Officium monasticum, usado, en cuero.
1 Orationes Mariae Magdalenae, pargamino.
1 Opera Ioannis Gerson, ligat en posts, viejo.
2 Orlando Furioso, viejo, pargamino.
1 Onophryus Paganinus, De pontificis, viejo.
P
1 Philosophia Aristotelis per Argilopilum, pargamino.
1 Pratica Catinaria, pargamino.
1 Practica criminalis Thomae Grammatici, pargamino.
1 Petrus Rebufus, De privilegiis, pargamino.
2 Procés de les olives, pargamino.
1 Pràctica mercantívol, per en Joan Ventallol, pargamino.
1 Philosophiam Aristotelis per Gruchium, viejos, pargamino.
1 Panormitanus, pargamí.
2 Processionarios, antiquíssimos, pargamino.
1 Psalterium, pargamino.
1 Petrus de Palude, Super quartus sententiarum, pargamino.
1 Philippus Detius, De regulis iuris, pargamino.
1 Precationes Bibliae, pargamino.
[...] Philibertus Bonetius, Probationibus, pargamino.
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[...] Petrarca, De la vida solitaria, pargamino.
[...] Prosòdia de mestre Oliver, pargamino.
[...] Practica Herculani, pargamino.
1 Philippus Francus, viejo, pargamino.
1 Petrus [...]artus, Super quatuor libros metheorum, pargamino.
1 Proverbia Raymundi, pargamino.
[...] Particiones Ciceronis, pargamino.
[...] Petrarca, en 16º, pargamino.
[...] Poligranus, una parte del Dominical y otra del Quadragesimal,
pargamino.
[...] Pepinus, De adventu, pargamino.
[...] Pere Anton, Primera parte de la Crónica, pargamino.
[...] Philoponus, In libros de anima, pargamino.
[...] Physica, Pauli Veneti, pargamino.
Q
[...] [Q]uestiones tusculanae, pargamino.
[...] [Q]uintilianus cum commento, pargamino.
[...] [Q]uadragesimal, Nicolai Herbarii (?), pargamino.
[...] [Q]uarenta cantos, pargamino.
[...] [Q]uestiones, Alberti de Gandano, pargamino.
R
[...] [R]oyardi, un tomo de las Homilias, pargamino.
[...] [Ra]ymundus R[uffo], Pro pontifex, pargamino.
[...] [R]etorica, Vives, pargamino.
[...] [R]etratos del Viejo Testamento, en 4º, pargamino.
[...] [R]odolphus Agricola, pargamino.
[...] [Regla] de la Compañía del Nombre de Dios, pargamino.
[...] [R]etorica Cassandri, pargamino.
[...] [R]azionamiento y soliloquio con el alma, pargamino.
[...] [R]emedio de pecadores, pargamino.
[...] [R]egulae cancellariae, pargamino.
[...] [R]etorica ad Herennium, pargamino.
[...] [Rationem ra]dicis quinae, Vessalii, en 16º, pargamino.
S
[...] [Sil]va de varia lición, pargamino.
[...] [Salus]tius, pargamino.
[...] [Suet]onius Tranquillus, viejo, pargamino.
[...] [Silva] de varios romances, pargamino.
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[...] [Sum]ma angélica, pargamino.
[...] [Sen]tentiae Aristotelis, pargamino.
1 Sermones de Sanct Vicente, en tres pieças, pargamino.
4 Sangrías artificiales, pargamino.
1 Sanct Buenaventura, en 4 partes, pargamino.
1 Sermones Sancho Porta, De tempore, viejo, pargamino.
1 Summula magistri Joannis Amag. (?), viejos, en posts.
1 Salaya, In octo libros Physicorum, viejos.
1 Sebastianus Serlius, tertio y quarto, De architectura.
1 Sancti Thomae, Parva naturalia, pargamino.
1 Sermones animae fidelis, pargamino.
2 Especuli iudicialis tertia pars, pargamino.
2 Sphera mundi, pargamino.
52 Suetonius Tranquillus, pargamino.
1 Suplementum Chronicarum, pargamino.
1 Speculum cum additionibus, tertia et quarta pars, pargamino.
1 Sermones Polygrani, en quatro pieças, en 8º, Coloniae, pargamino.
1 Sanctorale de Niça, pargamino.
1 Summa de doctrina christiana, de Cordero, pargamino.
1 Synonymorum Sylva, pargamino.
1 Summa Thomae de Garbo, pargamino.
1 Syntaxis de Erasmo, pargamino.
1 Speculum Vitae Christianae, pargamino.
T
4 Theophilactus, In epistolas Pauli, pargamino.
1 Titelmanus, De mysteriis fidei, pargamino.
1 Tractatus sacerdotalis, in 16º, pargamino.
1 Titelmanus, De missa, pargamino.
1 Tabulae regis Alfonsi, en cuero.
1 Tito Livio, pargamino.
1 Titelmanus, In cantica canticorum, pargamino.
1 Triumphos de Petrarca, en italiano, viejo.
1 Titulorum omnium iurium tam civilis quam canonicus.
1 Tractatus iuris super malefitiis, Alberti de Gondino, pargamino.
2 Taulerius, De Passione Christi, pargamino.
1 Thesoro de contemplación, pargamino.
1 Tractado de las indulgéncias y reliquias de Roma, pargamino.
1 Terentius, pargamino.
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1 Tractado útil y provechoso, pargamino.
[...]
V
1 Vivas [sic], De racione dicendi, pargamino.
1 Victoria, De sacramentis, pargamino.
1 Vita Christi per Perionium, pargamino.
1 [Vives,] De corruptis disciplinis, pargamino.
2 [Vocab]ularios de Antonio, pargamino.
[...] [V]erdadera información de la Tierra Sancta, pargamino.
[...] Viajes del príncipe, pargamino.
[...] Vitruvius, De architectura, pargamino.
[...] [V]ocabularium iuris, pargamino.
Finis
Los libros que se hallaron en casa de Honorat Ulzina, rosidos y cor[tados], [en ti]
empo de su fallescimiento, 1566.414
A
[...] [Au]lo Gelio.
[...] [A]mati Lusitani Centuriae, 1ª, 2ª, 3ª, 4ª, 5ª, 6ª, parte.
[...] [Arit]mética de Antonio Roca.
[...] [Art]es de Antonio.
[...] [Aus]iàs March.
[...] [Aris]totelis, Ethicae.
[...] [Apare]jo del bien morir.
[...] [Ar]cadia de Samazaro.
[...] [Aris]tóteles, De demostratione.
[...] [Apul]eius, De Asino Aureo, viejo.
[...] [A...]teria.
[...] [Antolo]gía iudiciaria, ioannis Angli, viegíssima.
B
[...] [Ba]culus clericalis.
[...] [Bre]viario de Sanct Pedro, doradas las hojas.
[...] [Bu]daeus, In pandectas, ligat en cartones viejos.
C
[...] [Co]lloquios matrimoniales, 8º.
[...] [Com]entario de la guerra de Alemania por don Luis de Ávila.
[...] [Can]cionero o Flor de enamorados.
[...] [Comp]tentus mundi, romance valencià.
414

Ratllat: <a 13 de agosto del año>.
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[...] [Conci]lio tridentino.
[...] [C]lero determinado.
[...]
[...], viegíssimo, ligat en pargamí.
[...] Codlibeta [sic] divi Thomae, viejo.
1 Cavallero de la Cruz, segunda parte.
D
25 devocionarios.
1 Don Álvaro Baçán.
1 Declaración de los praeceptos de Dios.
7 Dianas, de Pérez.
3 Don Joan Fernández.
7 Doctrinas de Cordero.
1 Discorsi, de Nicolao Macabello [sic].
1 De detractione famae Cordubensis, ligat pargamí.
1 Diana, de Gil Polo.
E
5 Exercitatorio de la vida espiritual.
1 Epistolae, Angeli Politiani, viejas.
4 Epistolae Ovidii.
1 Epistolae Ciceronis.
3 Espejo o arte de bien morir.
1 Epitome in copiam.
1 Expositio himnorum.
F
1 Fray Luis de Granada, plegado.
2 Flosculus sacramentorum.
1 Flores Bibliae, 16º.
2 Fray Pedro de Alcántara, De la oración, 16º.
G
2 Galenus, De offibus, 8º. València.
H
1 Horas, en latín, pequeñas, doradas
2 Horas, en latín, pequeñas.
2 Horas de la passión.
1 Hávidas, de Arbolache.
5 Horas, en 8º. Castilla.
2 Horetas, de mastre [sic] Corella.
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4 Iaume Ro[i]g.
1 Ioan [...].
[...]
[...], ligat.
[...] Epistolae, ligat.
[...] cum commento, viegíssimo.

i

L
[...] Lo[gica] Porphyrii per Jacobum Streb[...] Parisiensem.
M
- [...] [M...] et super Bibliam.
O
[...] Octo partes Erasmi cum commento.
[...] Oratorio de religiosos.
[...] [O]nofrius Bu[...]ii, Brevis enarratio.
[...] [O]fficium de nomine Iesu.
P
[...] [P]linius, De naturali historia, en quatro pieças, picoli.
[...] [P]edraza.
[...] [P]salterium, 8º, en castellà.
R
[...] [Re]pertorios o lunarios.
[...] [Regla] de la confradía del sagrado nombre de Dios, 8º.
[...] [Rem]edio de pecadores, en 16º.
S
[...] [Sum]ma, de Cordero.
[...] [Sum]ma confessorum.
[...] [San]gria artificial.
[...] [S...] pharmacopeia, en 16º.
[...] [Summa] de fray Luís de Granada.
[...] [Silva] de varia lición.
T
[...] [Tra]gicomedia de Calisto y Melibea.
[...] [Terencios], chicos.
[...] [Terent]ius , 8º. València.
[...] [T]omos in Ioannem et Albertus de Padua, Super evangelia, junts ligats
en posts.
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V
[...] [Vita] Christi de Sanct Buenaventura.
[...] [Vi]ctoria, De principiis ecclesiae tribulationibus.
[...] [Va]lerio, De las historias.
[...] [Vita christi] de fray Luis de Granada.
Finis415

Aquestos són los béns, drets e actions que al present, nosaltres, dits Pedro de
Huete, Hierònyma Galés, cònjuges, Berthomeu Maçià y Damiana Gombau, cònjuges,
en lo dit nom trobam recaure e pertànyer en béns de la dita herència, tutel·la e cura.
Protestam, emperò, que si416 en lo sdevenidor e de hui avant aparrà alguns417 altres
béns, drets e coses e actions a les dites herèntia, tutel·la e cura pertanyents aquells
puga, hi·m sia llíçit e permés en lo present inventari continuar e o de aquells dits béns,
drets e coses altre inventari fer e fermar, per haver-ne memòria en lo sdevenidor, les
quals coses foren fetes en la çiutat de València, a dos dies del mes de octubre, any
de la Nativitat de nostre Señor Déu Jesochrist MDLXVI. S[signe]enyal de nosaltres,
Pedro de Huete, Hierònima Galés y de Huete, Berthomeu Maçià y Damiana Gombau,
cònjuges sobredits, qui les presents coses lloam, conçedim y fermam.
Presents testimonis foren a les dites coses los honorables Lloys Garçia y Balthasar
Caçador, porters de la Diputaçió de la present ciutat y regne de València.418
8
1566, agost, 19. València.
Testament de Jerònima Galés, impressora, per mitjà del qual es fa hereu universal
Felip Mey i tutor dels fills i filles Pedro de Huete, marit seu.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1566), IV-1/42, s. f.
Die XVIIII augusti anno a Nativitate Domini MDLXVI Valencie.419
Com a cascú sia lícit y permés, ans y aprés, son darrer testament fer y ordenar
415

Ratllat il·legible.

416

Ratllat: <de hui avant>.

417

Ratllat: <béns>.

En un altre document, a part, hi ha els llistats dels llibres que, per una part, Bertomeu Macià i la
seua dona, i, per l’altra, Pedro de Huete i Jerònima Galés, prenen de dot; també hi ha el pagament
de l’heretat d’Olzina l’11 d’octubre de 1561.
418

419
En el protocol de Lluís Nicolau Vaziero de l’any 1566, conservat en l’Arxiu del Regne, passa del
dia 7 d’agost al 13 d’agost; per tant, no consta aquest assentament, cfr. València. Arxiu del Regne,
Protocols, 2.262.
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sos darrers codicils, per ço, en lo santíssim nom de Jesús y de la sacratíssima Verge
Maria, mare sua, de tots los pecadors special advocada, yo, Hierònima Galés y de
Mey, muller en segones núpties del magnífich en Pedro de Huete, impressor, y en
primeres de Joan Mey, stant malalta e de malatia detenguda, de la qual tem morir,
emperò, en mos bo e sa enteniment e memòria, e ab paraula clara e manifesta,
recordant-me a vint-y-quatre de nohembre del any MDLXII420 haver fet e ordenat en
poder y mà del notari dejús scrit lo meu últim e darrer testament y en aquell haver
ordenat llargament de la mia ànima e béns, e com ab lo discurs421 del temps422 me
ocórrega y convinga423 mudar algunes coses de la manera que estaven en lo dit meu
testament, per ço, convocats los notari e testimonis dejús scrit, fas y ordén los meus
últims e darrers codicils, última e darrera voluntat mia en la forma següent:
Primerament, recordant-me ab lo dit e precalendat meu testament haver dexat
elegi[da] la mia sepultura en la sglésia parrochial de Sent Andreu, per ço que al
temps que fiu dit testament estava e habitava en los llímits de la dita parròchia, e
hara estiga e habite ab mon domicilli e capmajor en la parròchia del gloriós Sent
Pere, per ço revoque la electió de la sepultura per mi en lo dit meu testament feta,
com si feta no fos, e de nou elegeixch sepultura al meu cos ésser feta en la devota
e insigne Seu de València, en la capella e sepultura de la magnífica na Hierònima
Àngela Almenar, vulgarment dita la capella de [en blanc], la qual és construhïda a
les spatles del cor de la dita Seu, puix la dita señora es contenta acollir lo meu cos
en dita sepultura, la qual vull ésser feta en lo modo y forma contengudes en lo meu
testament y dexant-ho a voluntat del dit magnífich en Pedro de Huete, molt amat
marit e marmesor meu.
420
Cercat en el corresponent protocol de l’any 1562 de Lluís Nicolau Vaziero, l’únic volum que
es conserva, no he localitzat el mencionat testament en aquesta data de 24 de novembre de 1562,
ja que passa en el dit volum de l’assentament del 23 al 26 de novembre de 1562, vegeu València.
Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1562), IV-1/36. També he
intentat localitzar el testament en els protocols del notari Arcís Nicolau Ferrer, perquè és qui, en el
present protocol de Lluís Nicolau Vaziero, consta «dejús scrit», és a dir, és el notari anomenat en
l’assentament del 20 d’agost i, per tant, immediatament posterior al del testament de la impressora
Galés. Nogensmenys, no es registrà allí el testament en la data assenyalada, 24 de novembre de
1562, cfr. València. Arxiu de la Diputació, Duquessa d’Almodovar. Protocols: A. N. Ferrer (1548-1575),
e.5.1, v.76. I tampoc està consignat en el protocol corresponent d’un altre notari, Vicent Honorat
Domínguez, també citat en el present volum de l’any 1562 del notari Lluís Nicolau Vaziero, en
assumptes relacionats amb la impremta de la família Mey, cfr. València. Arxiu del Regne, Protocols,
4.187. Aquest volum passa de l’assentament del 20 de novembre al 2 de desembre de 1562. Tot i que
està en mal estat de conservació, he pogut observar que en aquest darrer protocol hi ha diverses
àpoques dels llibreters Honorat Olzina i Bertomeu Macià.
421

Ratllat il·legible.

422

Ratllat: <se ha>.

423

Ratllat: <convinga>.
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Item, recordant-me ab dit testament haver fet hereu primo loco al dit magnífich
en Pedro de Huete, marit meu, durant la vida de aquell tansolamant, e aprés òbit de
aquell, a Felip Mey,424 fill meu e del dit Joan Mey, legítim e natural, e com425 nostre
señor és estat servit donar al dit en Pedro de Huete, marit meu, tal augment en sa casa
que la mia herèntia no li farà fretura, per ço, revoque e he per revocada la institutió
de herència feta primo loco en la persona del dit magnífich Pedro de Huete, marit
meu molt amat, e fas e instituheix hereu meu propi e universal e encara general al
dit Felip Mey, fill meu e del dit Joan Mey, legítim e natural, si al temps de la mia mort
viu serà, y si no, als germans de aquell que lo dit temps li sobreviuran, a fer dels dits
béns y herèntia mia a ses pròpies, planes e llíberes voluntats. E noresmenys, dexe
en tudor y curador dels dits fills meu[s] al dit magnífich en Pedro de Huete, marit
meu, molt amat, donant-li ple e bastant poder de regir y administrar les persones
e béns dels dits fills meus e de cascú de aquells, e finalment, tot aquell poder que a
semblants tudors e curadors se acostuma e pot donar, pregant-li molt carament vulla
acceptar la dita cura e tutel·la, e mirar per los dits fills meus com jo de aquell molt
confie. Totes les altres coses en lo dit meu testament dispostes e ordenades resten en
sa força e valor. Actum Valencie et caetera.
Testes honorabiles Martín Vadenas, Francés Bayarri y Joan Sancho López, scrivents,
los quals interrogats dixeren que sí et caetera.
9
1566, setembre, 17. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1566-1567), e3-75, s. f.
Item paguí als honorables en Pedro de Huete e Hierònyma Galés y de Huete,
cònjuges, stampadors, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes de la paga del primer
del present mes de agost; e són per rahó de aquelles L lliures que la dita çiutat los
acostuma de donar cascun any per ajuda de costa conforme a una provisió feta
per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny MDLVIIII.426 E ha-n’i àpoca, a XVII de
setembre MDLXVI.....L lliures, [en blanc] sous.

Ratllat: <per los respectes que al temps que fiu dit testament me mogueren, eren que lo dit marit
meu sustentava>.
424

425

Ratllat: <hereu meu>.

426

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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10
1566, setembre, 17. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1566-1567), j3-36, s. f.
Dictis die et anno.427
Sit omnibus notum quod nos,428 Petrus Huete et Hierònyma Galés, coniuges,
stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et in veritate
recognoscimus vobis, magnifico Arcisio de Montpalau,429 civi dicte civitatis, tanquam
administratori anno presenti fabrice Longie Nove eiusdem civitatis, absenti et
vestris, quod virtute430 provisionis per magnificos dominos juratos dicte civitatis,
decimonono die mensis junii anni MDLVIIII, facte dedistis solvistis nobis nostre
omnimode voluntati realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium
Valencie, nobis debitas de solucione primi diei mensis augusti proxime preteriti,
racione illarum quinquaginta librarum dicte monete, quas dicta fabrica nobis
dare et solvere tenetur anno quolibet primis diebus mensium februarii et augusti
mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri officii prout in dicta provisione, cui
nos referimus, latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes de Arcos et Didacus de Nàgera,
stampatores, civitatis Valencie habitatores.
11
1566, novembre, 9. València.
Carta de poder de Pere Borbó, llibreter, a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Francesc Vaziero (1566), 2.266, s. f.
Die VIIII novembris anno a Nativitate Domini MDLXVI. Valencie.
Sepan quantos esta carta de poder vieren como yo, Pedro Borbón,431 librero,
vezino de la ciudad de Valencia, conosco y hotorgo que doy y otorgo todo mi poder
complido, libre, lenero e bastante, según que yo lo he e tengo, e que mejor e más
cumplidamente lo puedo y devo dar y otorgar, y de drecho más valer y tener pueda,
427
En el primer assentament es pot llegir: «Die martis XVII mensis septembris anno a Nativitate
Domini MDLXVI.»
428

Ratllat:<ego>.

429

Ratllat: <Cristòphol Pérez d’Almaçan.>

430

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

431

Signe de ferma.
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al magnífich Pedro de Huete, donzell, habitador de Valencia, presente y acceptante,
es a saber, para que por mí y en mi nombre podáys pedir, haver, cobrar, recibir e
recaudar, pidáys, hayáys, recibáys e recaudéys de Johan Bellit, vellutero, vezino
de Murcia, todos aquellos ciento y cinquenta reales castellanos que aquell [sic] me
deve, por qualquiera causa, título, vía, manera o razón y de lo que ansí recibiéredes
y cobráredes, podáys dar y otorgar, deys y otorguéys, qualquiera carta o cartas
de pago, de recibimiento y de finiquito, por y ante qualquier notario y scrivano
público, las quales por vos dadas y otorgadas sean tan firmes, valederas y bastantes
como si yo mismo las diesse y otorgasse. En todas aquellas cláusulas, obligaciones,
renunciationes y otras qualesquier solemnidades a mi bien vistas, y si necessario
fuere sobre la dicha cobrança y otras cosas susodichas venir a contienda de juhisio,
podáys parecer y parescáys ante qualesquier justícias, juezes, alcaldes, regidores y
corregidores de los reynos y señorios del rey nuestro Señor, ansí en juhizio como
fuera del, podáys hazer y hagáys todos los requerimientos, pedimentos, juramentos
en [mi alma que convengan desehazer y pedir] [...].432
12
1566, novembre, 16. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1566-1567),
V-1-205, f. 118v.
Item, a 16 de dit, paguí quatre lliures a Jerònima de Uete [sic] e són per la impresió
de les imàgens de sant Llàzer. À-y albarà, carta 43....IIII lliures, [en blanc] sous.
13
1566, desembre, 1. València.
Antoni Sanahuja, llibreter, confirma deure tres-centes lliures a Pedro de Huete i
Jerònima Galés, impressors i cònjuges, i es compromet a pagar-les en quatre anys.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1566), IV-1/42, s. f.
Die prima433 decembris anno a Nativitate Domini MDLXVI Valencie.434
432
El document no es pot continuar llegint perquè la tinta ha esvaït el text; només al final podem
donar constància dels testimonis: «[Fue]ron por testigos lamados [sic] y rogados los honrados
Johan Stevan, brunetero, y Luys Garcia, torcedor de seda, habitadores de Valencia.»
433

Ratllat il·legible.

434

En el protocol de Lluís Nicolau Vaziero de l’any 1566, conservat en l’Arxiu del Regne, passa del
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Anthonius Sanahuja, presbiter,435 scienter et caetera, tenore presentis et caetera,
confiteor me debere vobis, honoralibus Petro Huete et Hierònima Galés et de
Huete, coniugibus,436 curatoribus heredum Honorati Olzina et Angele Serafine
Mey, quondam, coniugium, presentibus, ad opus dicte precio [...] solvere [...]437
intra quatuor annos a die presenti inantea continue computandos in tribus equis
solucionibus sive terciis, videlicet nunch ad sexdecim menses, centum libras, et
abinde in alios sexdecim menses alias centum libras, et restantes centum libras intra
quatuor annos a die presenti inantea computandos, omnibus dilacionibus et caetera,
sub pena decem solidorum et caetera, ratto et caetera, ad quorum omnium et caetera.
Fiat executoria large et caetera, cum foris et peticione et caetera, et renunciatione et
caetera, cum pactis, variationis iamdictis et caetera, et renunciacione apellacionis et
caetera. Ex pacto et caetera, cum clausulis juratis non litigandi et [...]que in [...] et
caetera, cum [...] juramento et caetera, sub pena viginti solidorum et caetera, ratto
et caetera, pro quibus et caetera, obligo et caetera, mobilia et caetera, lata et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes reverendus Ferdinandus Ysaci, magister cantus sedis Valencie, et Petrus
Zorilla, mercator.
14
1566, desembre, 1. València.
Executòria entre Antonio Sanahuja, llibreter, i Pedro de Huete i Jerònima Galés,
impressors i cònjuges, sobre les tres-centes lliures i uns llibres.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1566), IV-1/42, s. f.
Predictis loco die et anno.438
Petrus Huete et Hierònima Galés, coniuges, curatores filiorum et heredum
Honorati Olzina et Angele Serafine Mey, uti constat ultimo, dicti Olzina, testamento,
dia 29 de novembre al 9 de desembre; per tant, no consta aquest assentament, cfr. València. Arxiu
del Regne, Protocols, 2.262.
435

Ratllat il·legible.

Interlineat i continuant el text al marge esquerre: «Hièronima Galés et de Huete, coniugibus [...]
orfes heredum Honorati Olzina et Angele Serafine Mey [...].»
436

Una part de l’encapçalament i del text no es pot llegir a causa de l’acció corrosiva de tinta amb
un gran component ferrogàl·lic.
437

438
«Die prima decembris anno a Nativitate Domini MDLXVI Valencie.» En el protocol de Lluís
Nicolau Vaziero de l’any 1566, conservat en l’Arxiu del Regne, que com ja he anotat, passa del dia
29 de novembre al 9 de desembre, no consta aquest assentament, cfr. València. Arxiu del Regne,
Protocols, 2.262.

403

CORPUS DOCUMENTAL

die [...]439 Vicentium Domingues, notarium Valencie, VIII augusti proxime preteriti
[...] recepto, et post dicti testatoris mortem per dictum notarium die XI predictorum
die et anni publicato, fecerunt venditionem Anthonio Sanahuja, presbitero et librerio,
presentis et suis, de diversis libris tam [...] sive ligatis quod sine ligare, dicto precio
CCC librarum regalium Valencie et caetera, fiat large cum evictione et [...] clausulis
et [renuntiationibus] in similibus penis predictis, et precedente licentia magnifichi
justicie in civilibus; quas et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes reverendus Ferdinandus Ysaci, magister cantus sedis Valencie, et Petrus
Zorilla, mercator, Valencie degentes.
Septe dictis loco, die et anno.440
Dictus reverendus Anthonius Sanahuja, bibliopolla sive librer, scienter et caetera,
confesus fuit debere dictis Petro de Huete et eius uxori dictis nominibus presentibus,
et ad opus dicte nostre predictarum CCC librarum, precio dictorum librorum, quas
solvere promisit intra quatuor annos a die presentis inantea computandos in tribus
e[quis] sive tertiis [...] ad septemdecim mensis centum libras, et abinde in alios XVI
menses alias C solidos, et restantes C solidos intra quatuor annis, a die presenti
inantea computandis, omnibus dilationibus et caetera; fiat executoria et caetera; et
aliis clausulis et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes proxime dicte juxta continet.
15
1566, desembre, 16. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1566-1567),
V-1-206, f. 43v.
Digo yo,441 Hierónyma de Huete, que atorgo aver rescebido del señor Baltasar
Granolles, clavario del Ospital, quatro libras y media por manos de mossén Miguel
Tensa; y son por la impresión y papel de immágines de sanct Lázaro. Y por la verdad,
hago el presente de mi mano a 16 de diziembre 1566....IIII libras, [en blanc] sueldos.

439

Una part del document no es pot llegir a causa de l’acció corrosiva de la tinta ferrogàl·lica.

440

És: «Die primo decembris anno a Nativitate Domini MDLXVI Valencie.»

441

Al marge superior esquerre: «Imàgens de sant Llàzer.»
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1567
1
1567, febrer, 14. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1566-1567), e3-75, s. f.
Ittem paguí als honorables Pedro de Huete e Hierònyma Galés y de Huete,
cònjuges, stampadors de la present çiutat, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes
per la paga del primer del present mes de febrer; e són per rahó de aquelles L lliures
que la dita çiutat los acostum [sic] a donar cascun any per ajuda de costa, conforme
a una provisió feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny MDLVIIII.442 E ha-n’i
àpoca, a XIIII de febrer MDLXVII......................L lliures, [en blanc] sous.
2
1567, febrer, 14. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1566-1567), j3-36, s. f.
Die veneris XIIII mensis februarii anno a Nativitate Domini MDLXVII.443
Sit omnibus notum quod nos,444 Petrus Huete et Hierònyma Galés, coniuges,
stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et in veritate
recognoscimus vobis, magnifico Arcisio de Montpalau, civi dicte civitatis, tanquam
administratori anno presenti fabrice Longie Nove445 eiusdem civitatis, absenti et
vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos juratos dicte civitatis, facte
XVIIII die mensis junii anni MDLVIIII, dedistis et solvistis nobis446 nostre omnimode
voluntati realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie,
nobis debitas de solucione primi diei presentis mensis februarii, racione illarum
quinquaginta llibrarum dicte monete, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur
anno quolibet primis diebus mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de
442

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

443

Ratllat: <Dictis die et anno.>

444

Ratllat: <ego>.

445

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

446

Ratllat: <michi>.
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costa racione dicti nostri officii prout in dicta provisione, ad quam me refero, latius
cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Anthonius Sánchez et Philippus Mey,
stampatores, civitatis Valencie habitatores.
3
1567, febrer, 25. València.
Àpoca de 3 lliures, 14 sous i 1 diner signada per Pere Martí, apotecari, als tutors
i curadors dels fills i béns d’Honorat Olzina per medicines per a la botiga.
València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Protocols: Lluís Joan Vaziero
(1567), 19.851, s. f.
Die XXV februarii anno a Nativitate Domini MºDºLXVIIº Valencie.
Noverint universi quod ego, Petrus Martí,447 apothecarius, civitatis Valencie
civis, scienter et gratis confi[te]or et in veritate recognosco vobis, honorabilibus Petro
Huete, impressori, et Bartholomeo Macià, m[ercatori] librorum, et aliis tutoribus e[t
cu]ratoribus filiorum et heredum honorabilis Honorati Olzina, quondam, mercatoris
librorum licet, absentibus ut presentibus, et vestris quod per manus vestri, dicti
Bartholomei Macià, dedistis et solvistis mihi egoque a vobis habui et recepi mee
omnimode voluntati nume[rand]o tres libras, quatu[o]rdecim solidos, unum
de[na]rium, et sunt ad con[pl]ementum iu[...]m quatuor librarum, septem
solidorum, sex denariorum mi[h]i debitarum ex medio mentis per dic[t]um
quondam, Honoratum Olzina a botigia mea receptis et in quibus dandis et solvendis
Ludovicus Joannes Vasiero, notarius infrascriptus, et procurator vestrorum
condempnatus fuit per magnificum justiciam in civilibus presentis civitatis Valencie
die vicessima decembris anni proxime lapsi millessimi quingentessimi sexagessimi
sexti registrateque in libro Condempnationum dicte curie sub dicto calenda[ri]o.
Et quia hec est rei ver[i]tas renu[n]tio scienter omni except[ion]i pecunie predicte
non numerate et per me a vobis non habite et non recepte, ut predicitur, et doli.
In cuius te[sti]monium facio vobis fieri pe[r] notarium infrascriptum presens apoce
instrumentum, quod est actum Valencie die vicessima quinta februarii anno a
Nativitate Domini millessimo quingentessimo sexagessimo septimo. Sig[signe]num
mei Pe[tr]i Marti, predicti qui hec ut supra [co]ntinetur [co]ncedo ut firmo.
Testes huius rei sunt honorabiles Franciscus Ba[...]r et Joannes Sancho, scriptores,
Valencie degentes.
447

Signe notarial de la ferma.
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4
1567, agost, 18. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1566-1567), e3-76, s. f.
Ittem paguí als honorables Pedro de Huete e Hierònyma Galés y de Huete,
cònjuges, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes per la paga del primer del present
mes de agost; e són per rahó de aquelles L lliures que la dita çiutat los dóna cascun
any per ajuda de costa de l’offici que tenen de stampadors de la dita çiutat.448 E ha-n’i
àpoca, a XVIII de agost MDLXVII......................L lliures, (en balanc) sous.
5
1567, agost, 18. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1567-1568), j3-37, s. f.
Dictis die et anno.449
Sit omnibus notum quod nos,450 Petrus Huete et Hierònyma Galés, coniuges,
stampatores, civitates Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et in
veritate recognoscimus vobis, magnifico Cosme Serra, civi dicte civitatis, tanquam
administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove eiusdem civitatis, absenti et vestris,
quod virtute provisionis per magnificos dominos juratos dicte civitatis, decimonono
die mensis junii anni MDLVIIII facte, dedistis et solvistis nobis nostre451 omnimode
de voluntati realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie,
nobis debitas de solucione primi diei presentis et currentis mensis augusti, racione
illarum quinquaginta librarum, dicte monete, quas dicta fabrica nobis dare et solvere,
tenetur anno quolibet primis diebus mensium febroarii et augusti mediatim,452 per
ajuda de costa racione dicti nostri officii prout in dicta provisione, ad quam nos
refferimus, latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.

448

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El primer assentament informa de la data: «Die lune XVIII mensis augusti anno a Nativitate
Domini MDLXVII.»
449

450

Ratllat: <ego>.

451

Ratllat: <michi mee>.

452

Interlineat: «mediatim».
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Testes huius rei sunt venerabiles Onofrius Josephus Gasset et Anthonius
Çanahuja, presbiter, civitatis Valencie habitatores.
6
1567, octubre, 6. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-207, f. 117v.
Item, a VI de dit, paguí a Pere de Ute [sic], inpresor, sis lliures, deu sous; e són per
dos raixmes de inmàgens de sent Llàzer y quatre-cents cartells per a la preycació de
defora. À-y albarà, carta 41....VI lliures, X sous.
7
1567, octubre, 27. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de La Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-208, f. 41r.
Yo,453 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco haver recebido del muy
magnífico señor Phelippe Penarroja, clavario del Hospital General, seys libras; y son
por dos rexmas de Lázaros y quatrozientos carteles. En fe de lo qual hize el presente
de mi mano hoy, veynte y siete de octubre del año 1567....VI lliures, X sous.
8
1567, desembre, 29. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-208, f. 44v.
Yo,454 Pedro de Huete, impressor, otorgo y conozco, haver recebido del magnífico
señor Phelipe Penarroja, clavario del Hospital General, seys libras, quinze sueldos;
y son de dos mil y quinientos imágines de sanct Lázaro y dos mil de nuestra Señora.
Y porque es verdad, hize el presente de mi mano hoy, veynte y nueve de diziembre
del año 1567....VI lliures, XV sous.
453

Al marge superior esquerre: «Estampador.»

454

Al marge superior esquerre: «Estampa.»
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9
1567, desembre, 30. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-207, f. 118v.
Item, a 30 de dit, paguí a Pere de Ute [sic], inpresor, sis lliures, quinze sous; e són
per 1500 inmàgens de sant Llàzer y dos mil imàgens de nostra Señora per a l’acapte
de la capta. À-y albarà, carta 45....VI lliures, XV sous.
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1568
1
1568, gener, 28. València.
Disposició del Consell a favor de les comèdies de Llorenç Palmireno.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1567-1568), A-92, f. 234r.
Publicat per: Juan Beneyto Pérez, «Regulación del trabajo en la Valencia del 500»,
en Anuario de Historia del Derecho Español (1930), núm. 5, p. 273-274.
Dictis die et anno.455
Los dits magnífichs jurats,456 comendatari de l’offici de racional e syndich,
ajustats ut suppra, provehexen que per lo magnífich administrador de la Lonja Nova
sien donades e pagades a mestre Lorens Palmireno, mestre de Gramàtica del Studi
General de la present ciutat, deu liures moneda reals de València; e són per los
treballs que ha sostengut en compondre una comèdia y fer representar aquella en lo
Studi General de la present ciutat en lo diumenge propassat, que·s comptaven XXV
del present.
Testes predicti.
2
1568, febrer, 7. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1567-1568), e3-76, s. f.
Ittem paguí a·n Pedro de Huete e Hierònyma Galés, cònjuges, vint-y-cinch lliures
reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de febrer; e són per rahó
de aquelles L lliures per ajuda de costa de l’offici de stampadors que tenen en la
present çiutat.457 E ha-n’i àpoca, a VII de febrer MDLXVIII...........................L lliures,
[en blanc] sous.

El primer assentament d’aquest dia duia la data: «Die mercurii XXVIII januarii anno a Nativitate
Domini MºDºLXIIIº.»
455

456

Al marge superior esquerre: «Mestre Lorenç Palmireno.»

457

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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3
1568, febrer, 7. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1567-1568), j3-37, s. f.
Dictis die et anno.458
Sit omnibus notum quod nos,459 Petrus Huete et Hierònyma Galés, coniuges,
stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et in veritate
recognoscimus magnifico Cosme Serra, civi dicte civitatis, tanquam administratori
anno presenti fabrice Lotgie Nove460 eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod virtute
provisionis per magnificos dominos juratos die XVIIII mensis junii MDLVIII [sic]
facte, dedistis et solvistis nobis nostre461 omnimode voluntati realiter numerando
vigintiquinque libras, monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi
diei presentis et currentis mensis febroarii, racione illarum quinquaginta librarum
dicte monete, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet primis
diebus mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri
officii prout in dicta provisione continetur, ad quam nos refferimus; et quia et caetera;
renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes de Arcos et Anthonius Sánchez,
impressores, civitatis Valencie habitatores.
4
1568, març, 27. València.
Provisió del Consell per la qual s’atorga al taller familiar dels Mey ajuda per
a les despeses ocasionades per la impressió de cartells relatius a sant Vicent Ferrer,
patró de la ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1567-1568), A-92, f. 299v.
Publicat per: Juan Beneyto Pérez, «Regulación del trabajo en la Valencia del 500»,
en Anuario de Historia del Derecho Español (1930), núm. 7, p. 272.

458
El primer assentament informa: «Die sabbati VII mensis februarii anno a Nativitate Domini
MDLXVIII.»
459

Ratllat: <ego>.

460

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

461

Ratllat: <michi mee>.
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Dictis die et anno.462
Los dits magnífichs jurats,463 comendatari de l’offici de racional e síndich,
ajustats ut suppra, provehexen que per lo clavari comú de la dita ciutat sien donades
e pagades a Pedro de Huete, impressor, tres liures moneda reals de València, per lo
paper e impressió de quatre-cents cartells, que de manament dels dits magnífichs
jurats, ha imprimit per a publicar, axí en la present ciutat y regne com en la Ysla de
Mallorca, com sa Sanctedad ha manat y statuhït que la festa del gloriós Sanct Vicent
Ferrer, fill y patró de aquesta ciutat, sia tenguda y guardada per certes indulgències
otorgades ab la bulla de sa Sanctedad.
Testes Jaume Plaça y Hierony Bellit, verguers.
5
1568, abril, 2. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1563-1568),
J-95, f. 255r i v.
De Pedro de Huete, impressor.
Los jurats. Pagau a l’honorable en Pedro de Huete, impressor, tres liures reals;
les quals e u són per lo paper e impressió de quatre-cents cartells que, de manament
nostre, ha imprimit per a publicar axí en la present ciutat e regne com en la Isla de
Mallorca, com sa Sanctedat ha manat y statuhït que la festa del gloriós Sant Vicent
Ferrer, fill y patró de aquesta ciutat, sia guardada, e certes indulgències otorgades
ab la bulla de sa Santedat. La qual provisió et caetera, en calendari de XXVII de març
propassat, segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die II aprilis MDLXVIII..................III lliures, [en blanc] sous.464
6
1568, abril, 5. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-207, f. 120r.
El primer assentament aporta la data: «Die sabbati XXVII marcii anno a Nativitate Domini
MDLXVIII.»
462

463

Al marge superior esquerre: «Pedro de Huete.»

464

Al marge inferior esquerre no hi apareix el signe de pagat.
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Item, a 5 de abril, paguí a Pere de Uhete [sic], inpresor, tres lliures; e són per dos
raixmes de inmàgens de nostra Señora per a l’acapte del Rechne. À-y albarà, carta
49....III lliures, [en blanc] sous.
7
1568, abril, 5. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-208, f. 48v.
Yo,465 Pedro de Huete, otorgo haver recebido del magnífico señor mossén Phelipe
Penarroja, clavario del Hospital General, tres libras; y son por dos mil imágines de
nuestra Señora. Y por la verdad, hize el presente de mi mano hoy, cinco de abril del
año 1568............III lliures, [en blanc] sous.
8
1568, agost, 14. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1568-1569), e3-77 , s. f.
Ittem paguí a·n Pedro de Huete y Hierònyma Galés de Huete, cònjuges,
stampadors, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes per la paga del primer del
present mes de agost per rahó de aquelles L lliures de la dita moneda, les quals
la dita ciutat los dóna e paga per ajuda de costa los primers de febrer y agost, per
rahó de servir lo dit offici de stampadors, segons se conté en una provisió feta per
los magnífichs jurats a XVIIII de juny MDLVIIII.466 E ha-n’i àpoca, a XIIII de agost
MDLXVIII......................L lliures, [en blanc] sous.
9
1568, agost, 14. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1568-1569), j3-38, f. 39v.
Die sabbati XIIIIª mensis augusti anno a Nativitate Domini MºDºLXVIIIº.
465

Al marge superior esquerre: «Stampador.»

466

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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Sit omnibus notum quod ego [sic], Petrus de Huete et Hierònyma Galés et
de Huete, coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis
confitemur et in veritate recognoscimus vobis, magnifico Balthazari Berenguer,
civi dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Lotgie Nove467
eiusdem civitatis, absenti et vestris, quod virtute468 provisionis per magnificos
dominos juratos dicte civitatis, decimonono die mensis junii anni MDLVIIII facte,
dedistis et solvistis michi [sic] mee [sic] omnimode voluntati realiter numerando
vigintiquinque libras monete regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi
diei presentis et currentis mensis augusti, racione illarum quinquaginta librarum
dicte monete, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet primis
diebus mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri
officii prout in dicta provisione, ad quam nos refferimus, latius continetur; et quia et
caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Hieronymus Massot, scriptor, et Antonius
Sánchez, stampator, civitatis Valencie habitatores.
10
1568, octubre, 9. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-207, f. 122r.
Item, a 9 d’octubre, paguí a Hierònima de Uhete sinch lliures e hun sou, sis diners;
e són per dos raixmes y huna mà de ingens [sic] de sent Llàzer y nostra Señora y dossents cartells per a l’acabte de defora. À-y albarà, carta 65....V lliures, I sou, VI.
11
1568, octubre, 9. València.
Albarà de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1567-1568),
V-1-208, f. 65r.
Yo,469 Hierónyma de Huete, atorgo haver rescebido del señor Phelipe Penaroja,
clavario del Ospital del año passado, cinco libras, un sueldo y medio; y son por dos
467

Al marge esquerre: «XXV lliures del primer del present.»

468

Ratllat: <dedistis>.

469

Al marge esquerre: «Inpresor.»
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resmas y una mano de ymágenes de nuestra Señora y dozientos cartells y para la
capta del Ospita [sic] General. Y por la verdad, hago el presente de mi mano, a nueve
de octubre, año 1568....V libras, I sueldo V[III]I.
12
1568, novembre, 20. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-209, f. 119v.
Item, a 20 de dit, paguí a Pedro de Uhete, inpresor, huyt lliures, huyt sous; e són
per setanta cartells y sinch raixmes de inmàgens de sent Llàzer, per a la preycaçió y
acapte de sent Llàzer per lo Rechne. À-y albarà, carta 47...VIII lliures, VIII sous.
13
1568, novembre, 20. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-210, f. 46v.
Yo,470 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del magnífico señor
Antonio Matheo, clavario del Hospital General, ocho libras, ocho sueldos; y son por
setenta carteles del Hospital y cinco rexmas de imágines. En fe de lo qual hize el
presente hoy, veynte de noviembre 1568...VIII lliures, VIII sous.
14
1568, desembre, 22. València.
Provisió del Consell per la qual es concedeix al taller tipogràfic familiar dels
Mey suport financer per a la impressió de dues mil pragmàtiques relatives al dogma
de la Immaculada Concepció.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1568-1569), A-93, f. 200v.
Dicta die XXII mensis decembris anno a Nativitate Domini M·D·LXVIII.
Tots los magnífichs jurats,471 racional e síndich, ajustats en la cambra de Consell

470

Al marge superior esquerre: «Estampador.»

471

Al marge superior esquerre: «Pere Guette.»
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Secret, proveheixen que per472 lo clavari comú de la dita ciutat sien donades e pagades
a·n Pere de Hugete [sic], stampador, cinch liures moneda reals de València, per los
treballs e paper que aquell ha sustengut en lo stampar dos mília prachmàtiques
del rey don Joan lo primer, rey de Aragó, en defenció y onrra [sic] de la Imaculada
Conceptió de la sacratíssima Verge Maria, Senyora nostra.
Testimonis presents a les dites coses, los honorables en Phelip de la Torre, verguer
dels magnífichs jurats, e en Hieroni Ortí, calceter, habitadors de València.
15
1568, desembre, 24. València.
Data de l’administració d’en Joan Casanova per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1568-1569),
O-83, f. 159r i v.
Ittem paguí a l’honorable en Pere de Huete, stampador, cinch liures reals, les
quals havem provehït donar e pagar de la pecúnia comuna de dita ciutat; e són per
los treballs que aquell ha sostengut en lo estampar dos míllia pracmàtiques del rey
Don Joan primer, rey de Aragó, en defensió y honra de la Immaculada Conceptió
de la Verge Maria, Señora nostra, la qual provisió és continuada en Libre de Consells
de la dita ciutat, e rebuda per lo scrivà en calendari de XXII dels presents mes e
any,473 segons en aquella és pus largament contengut.474 E ha-n’i albarà, a XXIIII de
dehembre MDLXVIII....V lliures, [en blanc] sous.
16
1568, desembre, 24. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1563-1569),
J- 95, f. 303v-304r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1999, p. 215.
De Pere de Huete, stampador.

472

Amb una altra mà.

473

L’assentament precedent.

474

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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Los jurats et caetera. Pagau a l’honorable en Pere de Huete, stampador, cinch
liures reals, les quals et caetera; e són per los treballs que aquell ha sostengut en
lo stampar dos mília pracmàtiques del rey Don Joan, lo primer rey de Aragó, en
deffensió475 y honrra de la Immaculada Conceptió de la476 Verge Maria, Senyora
nostra. La qual provisió et caetera, en calendari de XXII dels presents mes e any,
segons et caetera. E cobrau et caetera.
Datum die XXIIII decembris MDLXVIII.

475

Ratllat: <en>.

476

Interlineat: «de la».
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1569
1
1569, febrer, 3. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-209, f. 120v.
Item, dit dia, paguí a Pere de Uhete, impresor, setze lliures, setze sous; e són per
los cartells, ynmàgens per a l’acabte de l’Espital. À-y albarà, carta 50...VII lliures,
xVi sous.
2
1569, febrer, 3. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-210, f. 49v.
Yo, Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del muy magnífico señor
Antonio Mateo, clavario del Hospital General, siete libras, diez y seys sueldos;
y son de quatro rexmas de imágines para la demanda del Hospital General,
comprehendiendo en ellas media rexma de sanct Lázaros, y más, [d]e sent carteles.
Y por la verdad, hize éste hoy, tres de hebrero del año 1569...VII lliures, XVI sous.
3
1569, febrer, 4. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1568-1569), e3-77, s. f.
Ittem paguí a·n Pedro de Huete y Hierònyma Galés y de Huete, cònjuges, vint-ycinch liures reals a aquells degudes de la paga del primer del present mes de febrer
per rahó de aquelles cinquanta liures de la dita moneda, de les quals la dita fàbrica los
dóna y paga cascun any per ajuda de costa, per rahó de servir lo offici de stampadors,
en virtut de una provisió feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny MDLVIIII.477
E ha-n’i àpoca, a IIII de febrer MDLXVIIII.................L lliures, [en blanc] sous.
477

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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4
1569, febrer, 4. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1568-1569), j3-38, f. 140r.
Dictis die et anno.478
Sit omnibus notum quod nos,479 Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et
in veritate recognoscimus vobis, magnifico Balthazari Berenguer, civi dicte civitatis,
tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove480 eiusdem civitatis,
absenti et vestris, quod dedistis et solvistis nobis nostre omnimode voluntati
realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie, nobis debitas
de solucione primi diei presentis mensis febroarii, racione illarum quinquaginta
librarum, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet primis
diebus mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de costa racione nostri officii
virtute cuiusdam provisionis per magnificos dominos juratos facte die XVIIII junii
MDLVIIII, ad quam nos refferimus; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Bernardus Vilanova et Andreas de Vanyares,
chirurgici, civitatis Valencie habitatores.
5
1569, març, 26. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-209, f. 121v.
Item, a 26 de dit, paguí a Pere de Uhete [sic], inpresor, sis lliures; e són per 2500
ymàgens, 127 cartells per a l’acapte de l’Espital. À-y albarà, carta 64...VI lliures, [en
blanc] sous.

El primer assentament informa: «Die veneris quarto mensis februarii anno a Nativitate Domini
MºDºLXVIIIIº.»
478

479

Ratllat: <ego>.

480

Al marge esquerre: «XXV lliures del primer del present.»
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6
1569, març, 26. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-210, f. 64r.
Yo,481 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del magnífico señor
Antonio Matheo, seys libras; y son por dos482 mil y quinientas ymágines, las dos mil
de nuestra Señora y las quinientas de sant Lázaro, y ciento y veynte y siete carteles
sobre tres composiciones. Y porque es verdad, hize el presente de mi mano hoy,
veynte y seys de março del año 1569...VI libras, [en blanc] sueldos.
7
1569, juny, 18. València.
Albarà de Pedro de Huete per la impressió de cartells.
València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Legajos de Recibos del Fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1999, p. 215-216.
Yo, Pedro de Huete, otorgo y conozco hauer recebido del muy reverendo y
ilustre señor Gómez de Carvajal, doctor in utriusque iuris, provisor y vicario general
en la presente ciudad y diocesi de Valencia, dotze libras, catorze sueldos y dos
dineros; y son por razón de ciento y cincuenta carteles de los ordinarios que se leen
primer domingo de Quaresma, impresos en papel común, a precio y razón de quatro
dineros por cada un pliego, que valen cincuenta sueldos; y trezientos edictos de dos
pliegos papel de marca mediana, a razón de seys dineros y miaja cada edicto, que
valen ocho libras, dos sueldos y medio; y de cien carteles de las órdenes en papel
común; a razón de cinco dineros, valen quarenta y un sueldo y ocho dineros; y por
todo doze libras catorze sueldos y dos dineros como tengo dicho. En fe de lo qual,
hize el presente de mi mano y lo firmo de mi nombre, hecho en Valencia a diez y
ocho de junio del año 1569.
[Signatura:] Pedro de Huete.

481

Al marge superior esquerre: «Impressor.»

482

Interlineat: «dos».
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8
1569, juny, 23. València.
Càrrec de l’administrador del Patriarca.
València. Arxiu del Col·legi Corpus Christi, Legajos de Recibos del Fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1999, p. 215-216.
Señor Feliciano de Figueroa, de los dineros que son a cargo de vuestra merced de
condenaciones pagarà a Pedro de Huete estas doze libras catorze sueldos y descargo
de vuestra merced. En Valencia, 23 de junio de 1569.
[Signatura:] Doctor Caruajal.
9
1569, juny, 25. València.
Albarà de Pedro de Huete.
València. Arxiu del Col·legi Corpus Christi, Legajos de Recibos del Fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1999, p. 215-216.
Yo, Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del muy reverendo señor
Feliciano de Figueroa doze libras, catorze sueldos y dos dineros contenidos en el
sobre dicho albarán. Hecho de mi mano hoy, 25 de junio del año 1569. Y porque es
verdad, torné a firmar éste de mi mano.
[Signatura:] Pedro de Huete.
10
1569, juliol, 30. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-209, f. 125v.
Item, a 30 de juliol, paguí a Pedro de Uhete, stanpador, tres lliures; e són per huna
raixma, imàgens de nostra Senyora, per a l’acapte y dos-cents cartells. À-y albarà,
carta 74...III lliures, [en blanc] sous.
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11
1569, juliol, 30. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1568-1569),
V-1-210, f. 74r.
Yo,483 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del muy magnífico señor
Antonio Matheo, clavario del Hospital, tres libras; y son por una rexma de imágines
de nuestra Señora para la colecta y dozientos carteles. Y por que es verdad, hize el
presente de mi mano hoy, treynta de julio del año 1569...III libras, [en blanc] sueldos.
12
1569, agost, 9 .València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1569-1570), e3-78, s.f.
Ittem paguí a Pedro de Huete e Hierònyma Galés, cònjuges, vint-y-cinch lliures
reals a aquells degudes de la paga del primer del present mes de agost, per rahó de
aquelles cinquanta lliures que cascun any la dita fàbrica los paga per ajuda de costa.484
E ha-n’i àpoca, a VIIII de agost MDLXVIIII...........................L lliures, [en blanc] sous.
13
1569, agost, 9. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1569-1570), j3-39, s. f.
Die martis VIIIIª mensis augusti anno a Nativitate Domini MºDºLXVIIIIº.485
Sit omnibus notum quod nos,486 Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confiteor [sic]
et in veritate recognosco [sic] vobis, magnifico Joanni Michaeli Enyego, civi dicte
civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove487 eiusdem
483

Al marge superior esquerre: «Estampa.»

484

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»
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Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.
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Ratllat: <ego> i interlineat: «nos».
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Al marge esquerre: «XXV lliures del primer del present.»
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civitatis, absenti et vestris, quod dedistis et solvistis nobis nostre488 omnimode
voluntati realiter numerando vigintiquinque libras, monete regalium Valencie, nobis
debitas de solucione primi diei presentis mensis augusti, racione et pretextu illarum
quinquaginta librarum dicte monete, quas dicta fabrica Longie Nove, dare et solvere
tenetur nobis anno quolibet primis diebus mensium augusti et febroarii mediatim,
per ajuda de costa racione dicti nostri officii prout in dicta provisione, ad quam nos
referimus, latius cerni potest; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Franciscus Ferrándiz, clericus, et Hieronymus
Massot, scriptor, civitatis Valencie habitatores.
14
1569, novembre, 6. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1569-1570),
V-1-211, f. 139r.
Ittem, a VI de novembre, paguí a Pere de Uhete, estampador, quatre lliures y
sinch sous; e són per la part tocant a l’Espital de sinch mil ymàjens [sic] de sent
Llàzer y cartells per a l’acapte de sent Llàzer. Carta 103....IIII lliures, V sous.
15
1569, novembre, 6. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1569-1570),
V-1-212, f. 102v.
Yo,489 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del muy magnífico señor
Bernat Çinó, ocho libras y çinco sueldos; e son por cinco mil imágines del glorioso
sanct Lázaro y un cartel que llevó Manyes y Maquedano, pagaroras [sic] sobre
dichas siete libras y media migeres. Y porque es verdad, que recebí de su merced
las sobredichas ocho libras y media, hize el presente de mi mano hoy, a seys de
noviembre del año 1569...VIII libras, V sueldos.

488

Ratllat: <michi mee>.

489

Al marge superior esquerre: «Estampador.139.»
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1570
1
1570, gener, 30. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1569-1570),
V-1-211, f. 140r.
Ittem, a XXX de dit, paguí a Pedro de Uhete, estampador, sis lliures, dos sous e
sis diners; e són per la part tocant a l’Espital de set raixmes y mija de ynmàgens de
sent Llàzer y nostra Señora y altres cartells per a l’acapte. Carta 105....VI lliures, II
sous,Vi.
2
1570, gener, 30. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1569-1570),
V-1-212, f. 105r.
Yo,490 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del magnífico señor
Bernat Simó, clavario del Hospital General, doze libras y cinco sueldos; y son por
siete rexmas y media de imágines de sanct Lázaro y nuestra Señora y más un cartel
para Mañas y Maquedano que vale veynte sueldos; las quales doze libras son
pagaderas migerament. Y porque es verdad, que recebí las sobredichas doze libras y
cinco sueldos, hize el presente de mi mano hoy, treynta de enero del año 1570...........
..................Vi libras, ii sueldos, Vi.
3
1570, febrer, 18. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1569-1570), e3-78, f. s. f.
Ittem paguí a Pedro de Huete e Hierònyma Galés, cònjuges, stampadors, vinty-cinch lliures reals a ells degudes per la paga del primer del present mes de febrer;
e són per rahó de aquelles cinquanta lliures que la dita fàbrica cascun any los fa e
490

Al marge superior esquerre: »Estampador. Carta 140.»
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respon per ajuda de costa, per rahó de dit offici, segons se conté en una provisió
feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny MDLVIIII.491 E à-n’i àpoca, a XVIII de
febrer MDLXX......................L lliures, [en blanc] sous.
4
1570, febrer, 18. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1569-1570), j3-39, s. f.
Dictis die et anno.492
Sit omnibus notum quod nos, Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confiteor [sic]
et in veritate recognosco [sic] vobis, magnifico Joanni Michaeli Inyego, civi dicte
civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove493 eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod virtute494 provisionis per magnificos dominos
juratos dicte civitatis, facte die XVIIII mensis junii anni MDLVIIII, dedistis et solvistis
nobis nostre omnimode voluntati realiter numerando vigintiquinque libras monete
regalium Valencie, nobis debitas de solucione primi diei presentis mensis februarii,
racione et pretextu illarum quinquaginta librarum dicte monete, quas dicta fabrica
Longie Nove dare et solvere tenetur nobis anno quolibet primis diebus mensium
augusti et febroarii mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri officii prout
in dicta provisione, ad quam nos referimus, latius cerni potest; et quia et caetera;
renunciantes et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt magnifico Michael Cid, domicellus, et honorabilis
Hieronymus Clara, pelliparius, civitatis Valencie habitatores.
5
1570, març, 3. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
491

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El primer assentament informa de la data: «Die sabbati XVIIIª mensis februarii anno a Nativitate
Domini MºDºLXXº.»
492

493

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

494

Interlineat: «virtute...MDLVIIII».
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València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1569-1570),
V-1-211, f. 141r.
Ittem, a III de mars, paguí a Pedro de Uette [sic] tres libras, tretze sueldos y sis; y
són per noranta y vuyt mans de almàgens [sic] de nostra Señora y sant Lázaro. Carta
107....iii lliures, xiii sous, Vi.
6
1570, març, 23. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1569-1570),
V-1-212, f. 107v.
Yo,495 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del muy magnífico señor
Bernat Simó, clavario del Hospital General, siete libras, siete sueldos; y son por
noventa y ocho manos de imágines de nuestra Señora y sanct Lázaro, de las quales
siete libras, siete sueldos incumbe a pagar a la parte de los questores la mitad. Y
porque es verdad, hize el presente hoy, veynte y tres de março del año 1570...................
iii libras, xiii sueldos, Vi.
7
1570, agost, 1. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1570-1571), e3-79, s. f.
Ittem paguí a Hierony Huete y a Hierònyma Galés y de Huete, muller de aquell,
vint-y-cinch liures reals a ells degudes de la paga del primer del present mes de agost,
per rahó de aquelles cinquanta liures que la dita Lonja cascun any li fa y respon per
ajuda de costa de son offici.496 E ha-n’i àpoca, a un de agost MDLXX497......................L
lliures, [en blanc] sous.

495

Al marge superior esquerre: «Carta 141. Estampador.»

496

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El Llibre de Llotja Nova corresponent als anys 1570-1571 no s’ha conservat. En l’Arxiu Municipal
de València se n’han conservat els anys 1569-1570, cfr. j3-39, i els anys 1571-1572, cfr. j3-40; per tant,
no s’ha pogut consultar la paga del mes d’agost d’aquest any.

497
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8
1570, setembre, 22. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1570-1571),
V-1-213, f. 144r.
Ittem, a vint-i-dos de setembre, paguí a Pedro de Huete, enprimidor, quaranta
sous; y són per dosents cartells que àn enpremit498 per a l’Espital. À-y albarà, carta
181....IIII lliures, [en blanc] sous.
9
1570, setembre, 22. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1570-1571),
V-1-214, f. 180v.
Yo,499 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del ilustre señor mossén
Bernat Luís Vidal, clavario del Hospital General de Valencia, quarenta sueldos; y
son por dozientos carteles que para la collecta del dicho Hospital imprimí. Y porque
es verdad, hize el presente de mi mano hoy, veynte y dos de setiembre del año 1571
[sic] .........II libras, [en blanc] sueldos.
10
1570, octubre, 29. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1570-1571),
V-1-213, f. 138r.
Ittem, a XXVIIII de dit, paguí a Pere de Uete, estampador, quatre lliures, sinch
sous; e són per dos raixmes de paper de sent Llàzer y dos-cents cartells per a la plega
de sent Llàzer. À-y albarà, carta 53....IIII lliures, V sous.

498

En plural, en l’original.

499

Al marge superior esquerre: «Cartells. Vera.»
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11
1570, octubre, 29. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1570-1571),
V-1-214, f. 53r.
Yo,500 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del ilustre señor mossén
Bernat Luís Vidal, clavario del Hospital General, quatro libras, cinco sueldos; y son
de dos mil ymágines de sanct Lázaro y de dozientos carteles. Y porque es verdad,
hize el presente de mi mano hoy, veynte y nueve de octubre de 1570....IIII libras, V
sueldos.
12
1570, desembre, 20. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1570-1571),
V-1-213, f. 139v.
Ittem, a XX de dit, paguí a Pere de Uhete, estampador, dos lliures; e són per doscents y vint-y-sinch cartells per a la cobransa de l’Espital. À-y albarà, carta 169....II
lliures, [en blanc] sous.
13
1570, desembre, 20. València.
Albarà de Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1570-1571),
V-1-214, f. 168v.
Yo,501 Pedro de Huete, otorgo y conozco haver recebido del ilustre señor mossén
Bernat Luís Vidal, clavario del Hospital, quarenta sueldos, digo dos libras; y son por
dozientos veynte y cinco carteles que imprimí para cobrança del dit Espital. Y porque
es verdad, hize el presente de mi mano hoy, veynte de diziembre del año 1570....II
libras, [en blanc] sueldos.

500

Al marge superior esquerre: «Estampador. Vera.»

501

Al marge superior esquerre: «Estampa. Vera.»

428

COL·LECCIÓ DOCUMENTAL (1537-1613)

1571
1
1571, febrer, 6. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1570-1571), e3-79, s. f.
Ittem paguí a Pedro de Huete e a Hierònyma Geles [sic] y de Huete, cònjuges,
stampadors, vint-y-cinch lliures reals a ells degudes per la paga del primer del
present per doble quantitat, per ajuda de costa de son offici.502 E ha-n’i àpoca, a VI de
febrer MDLXXI503.........L lliures, [en blanc] sous.
2
1571, agost, 2. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1571-1572), e3-80, s. f.
Ittem paguí a Pedro de Huete e Hierònyma Galés y de Huete, cònjuges, vinty-cinch liures reals, a ells degudes de la paga del primer del present, per rahó de
aquelles L lliures que la dita Lonja Nova cascun any los fa e respon per ajuda de
costa de son offici.504 E ha-n’i àpoca, a II de agost MDLXXI...........................L lliures,
[en blanc] sous.
3
1571, agost, 2. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1571-1572), j3-40, s. f.
Die jovis secundo mensis augusti anno a Nativitate Domini MºDºLXXIº.505
502

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

Ja hem comentat que el Llibre de Llotja Nova de l’Arxiu Municipal de València salta dels anys 15691570 (j3-39) als anys 1571-1572 (j3-40), amb la qual cosa s’ha perdut l’àpoca de la paga del febrer de
1570.
503

504

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

505

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.
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Sit omnibus notum quod nos, Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitates Valencie habitatores, scienter et gratis confiteor [sic]
et in veritate recognosco [sic] vobis, magnifico Petro Joanni Anthonio Matheu, civi
dicte civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove506 eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod dedistis et solvistis nobis nostre omnimode voluntati
realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie nobis debitas
de solucione primi diei presentis mensis augusti, racione illarum quinquaginta
librarum, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet primis
diebus mensium augusti et febroarii mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri
officii virtute cuiusdam provisionis per magnificos juratos facte, die decimanona
mensis junii anni MDLVIIII, ad quam nos refferimus; et quia et caetera; renunciantes
et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes huius rei sunt honorabilis et discretus Didacus Pérez, notarius regius, et
Franciscis Jofre, scriptor, civitatis Valencie habitatores.

506

Al marge: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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1572
1
1572, febrer, 4. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1571-1572), e3-80, s. f.
Ittem paguí als honorables Pedro de Huete e a Hierònyma Galés, cònjuges, vin
[sic]-y-cinch liures reals a ells degudes per la paga del primer del present, per rahó
de aquelles L lliures per ajuda de costa de son offici, segons se conté en una provisió
feta per los magnífichs jurats, a XVIIII de juny MDLVIIII.507 E ha-n’i àpoca, a IIII de
febrer MDLXXII............L lliures, [en blanc] sous.
2
1572, febrer, 4. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1571-1572), j3-40, s. f.
Dictis die et anno.508
Sit omnibus notum509 quod nos, Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et
in veritate recognoscimus vobis, magnifico Petri Joanni Anthonio Matheu, civi dicte
civitatis, tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove510 eiusdem
civitatis, absenti et vestris, quod virtute provisionis per magnificos dominos juratos
facte die XVIIII mensis junii MDLVIIII, dedistis et solvistis michi [sic] mee [sic]
omnimode voluntati realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium
Valencie, nobis debitas de solucione primi diei presentis mensis februarii,511 racione
illarum quinquaginta librarum, quas dicta512 fabrica nobis dare et solvere tenetur
anno quolibet primis diebus mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de
507

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El primer assentament d’aquest dia indica la data: «Die lune quarto mensis februarii anno a
Nativitate Domini MºDºLXXIIº.»
508

509

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

510

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

511

Ratllat: <augusti>.

512

Ratllat: <civitatis>.
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costa racione dicti nostri officii prout in eadem provisione est latius videre; et quia et
caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes Baptista Vilanova, studens, et Petrus
Navarro, stampator, civitatis Valencie habitatores.
3
1572, agost, 18. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1572-1573), e3-81, s. f.
Item paguí als honorables Pedro de Huete e Hierònyma Galés e de Huete, sa
muller, estampadors, vint-y-cinch liures reals a aquells degudes de la paga del primer
dia del present mes de agost, per rahó de aquelles cinquanta liures que la fàbrica de
la Lonja nova los dóna cascun any los primers de agost y febrer per ajuda de costa
del dit offici de estampador, ab provisió per los magnífichs jurats feta a XVIIII de
juny M·D·LVIIII a la qual me refir e ha-n’i àpoca513 a XVIII de agost M·D·LXXII.....L
lliures, [en blanc] sous.
4
1572, agost, 18. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1572-1573), j3-41, s. f.
Dictis die et anno.514
Sit omnibus notum515 quod nos, Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et
in veritate recognoscimus vobis, magnifico Philippo Penarroja, civi dicte civitatis,
tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove516 eiusdem civitatis,
absenti et vestris, quod dedistis et solvistis nobis517 nostre omnimode voluntati
realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie, nobis debitas
513

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

El primer assentament d’aquest dia ens informa de la data del document: «Die lune XVIIIª mensis
augusti anno a Nativitate Domini MºDºLXXIIº.»
514

515

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

516

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

517

Ratllat: <michi>.
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de solucione primi diei presentis mensis augusti, racione illarum quinquaginta
librarum, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet primis diebus
mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri officii
virtute cuiusdam provisionis per magnificos juratos facte die XVIIII mensis junii
anni MDLVIIII, ad quam nos refferimus; et quia et caetera; renunciantes et caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Hieronymus de León et Michael Pérez de la
Morena, stampatores, civitatis Valencie habitatores.
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1573
1
1573, [febrer], 6. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1572-1573), e3-81, s. f.518
Item paguí als honorables Pedro de Huete, Hierònyma Galés e de Huete,
estampadors, XXV lliures aquells degudes de la paga del primer de febrer per rahó
de aquelles cinquanta liures que la fàbrica de la Lonja Nova los fa e dóna cascun
any los primers de febrer y agost per ajuda de costa del dit offici de estampadors,
ab provisió per los magnífichs jurats feta a XVIIII de juny M·D·LVIIII, segons en dita
provisió més largament se conté. E ha-n’i àpoca519 a VI de jener520 M·D·LXX tres.....L
lliures, [en blanc] sous.
2
1573, febrer, 6. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1572-1573), j3-41, s. f.
Dictis die et anno.521
Sit omnibus notum quod nos,522 Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitates Valencie, habitatores scienter et gratis confitemur et
in veritate recognoscimus vobis, magnifico Philippo Penarroja, civi dicte civitatis,
tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove523 eiusdem civitatis,

Tal com indica la provisió del 22 d’agost de 1573, es pagarà la subvenció al taller Mey per mitjà
de la Claveria Comuna, raó per la qual a partir d’ara no n’apareix cap referència en els comptes de
la Llotja Nova (des de e3-82 fins a e3-95). El llibreter Macià, però, continua apareixent en el mateix
apartat dels comptes de l’administració de la Llotja Nova.
518

519

Al marge inferior esquerre: «La dita àpoca.»

L’escrivà s’equivoca, ja que l’assentament correspon al 6 de febrer d’aquest any. Per aquesta raó
indique la data del febrer en l’encapçalament del document.
520

El primer assentament ens indica: «Die veneris VIª mensis februarii anno a Nativitate Domini
MºDºLXXIIIº.»
521

522

Ratllat: <ego>.

523

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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absenti et vestris, quod dedistis et solvistis nobis524 nostre omnimode voluntati
realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie, nobis debitas
de solucione primi diei presentis mensis febroarii, racione illarum quinquaginta
librarum, quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet prima die
mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri officii
virtute cuiusdam provisionis per magnificos juratos facte die decimonono mensis
junii anni MDLVIIII, ad quam nos referimus; et quia et caetera; renunciantes et
caetera.
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes de Arcos et Andreas Navarro,
stampatores, civitatis Valencie habitatores.
3
1573, agost, 17. València.
Àpoca de Pedro de Huete i de Jerònima Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1573-1574), j3-42, s. f.525
Die lune XVII mensis augusti anno a Nativitate Domini MDLXXIII.526
Sit omnibus notum quod nos,527 Petrus de Huete et Hierònyma Galés et de Huete,
coniuges, stampatores, civitatis Valencie habitatores, scienter et gratis confitemur et
in veritate recognosco [sic]528 vobis, magnifico Jacobo Bertrán, civi dicte civitatis,
tanquam administratori anno presenti fabrice Longie Nove529 eiusdem civitatis,
absenti et vestris, quod dedistis et solvistis nobis530 nostre omnimode voluntati
realiter numerando vigintiquinque libras monete regalium Valencie nobis debitas
de solucione primi diei presentis mensis augusti, racione illarum quinquaginta
librarum quas dicta fabrica nobis dare et solvere tenetur anno quolibet primis diebus
mensium febroarii et augusti mediatim, per ajuda de costa racione dicti nostri officii
524

Ratllat: <michi mee>.

En el Llibre de Llotja Nova (1573-1574) corresponent al «Compte de la Administraçió de la Lonja
Nova del magnífich en Jaume Bertran, çiutadà de l’any MDLXXIII en MDLXXXIIII», cfr. València.
Arxiu Municipal, e3-82, en l’apartat de les «Despeses. Dattes fetes per mi, dit Jaume Bertran, ciutadà
administrador de la Lonja Nova qui dessús en despeses recahents en dita administració», l’escrivà
passa de la data «XVI de juliol MDLXX tres» a «XXII de agost MDLXXIII», i després a «XVII de
setembre MDLXXIII»; així, doncs, no es troba la data referent a aquesta àpoca de 17 agost de 1573.
Tanmateix, s’ha revisat la resta del llibre sense trobar-hi el document corresponent.
525

526

Text cancel·lat amb dues ratlles verticals.

527

Ratllat: <ego>.

528

Interlineat: «recognoscimus».

529

Al marge esquerre: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

530

Ratllat: <michi>.
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virtute cuiusdam provisionis per magnificos juratos facte die XVIIII junii MDLVIIII,
ad quam nos refferimus; et quia et caetera; renunciantes et caetera.531
Testes huius rei sunt honorabiles Joannes de Arcos et Andreas Navarro,
stampatores, civitatis Valencie habitatores.
4
1573, agost, 22. València.
Provisió del Consell per la qual és manté la concessió de cinquanta lliures a
l’any, en dos pagaments, al taller familiar Mey en suport del seu exercici tipogràfic
que, a partir d’aquesta data, passarà a ser despesa ordinària en la Claveria Comuna.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1573-74), A-98, f. 176r i v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1999, p. 303.
Die sabbati XXII mensis augusti anno a Nativitate Domini M·DLXXIII.532
Tots los magnífichs jurats e syndich de la insigne ciutat de València, ajustats en
la cambra de Consell Secret, attés533 que ab provisió per los magnífichs jurats feta a
XVIIII de juny MDLVIIII fonch provehït fossen donades e pagades cascun any en dos
pagues, ço és, a dos dels mesos de febrer y agost, per lo administrador de la Lonja
Nova de dita ciutat a Pedro de Huete e Hierònyma Galés, cònjuges, stampadors,
durant la vida de aquells, cinquanta lliures reals de València, e com per capítols del
quitament fets en lo any MDLXXI534 dites cinquanta lliures no·s puguen pagar per
531
Al marge esquerre: «Vacat perquè s·ha de pagar per lo clavari comú.» Per aquesta raó, a partir del
1573, ja no consta cap assentament en l’administració Llotja Nova del cobrament de la subvenció
de cinquanta lliures del Consell de València per als Mey. He revisat tot l’any 1573, i no hi ha cap
referència.
532

Al marge superior esquerre: «De Huete. Die sabbati Augusti.1573. Clausum traditum.»

533

Amb una altra mà.

En el Consell General celebrat en «Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo
septuagesimo primo, die vero intitulata trigesima maii in civitate Valencie» es tractà, entre altres
coses, d’aquesta disposició: «Proposició en lo dit magnífich Concell per quant en lo dia de XXIII
de juny primer vinent fuix la elecció de les quatorze persones del quitament los quals acostumen
de durar per temps de deu anys y convendria que los dits capítols fossen regoneguts y parexent
que algú o alguns se deuen corregir i millorar o en millor conmuntar, per ço, placians-hi provehir
e delliberar.
»E lo dit magnífich Concell, oÿda y entesa la dita proposició en unitat e concòrdia, excepto tres
[Ratllat: «dos»] dels dits magnífichs concellers, les quals fosen de contrari parer, remet e comet
als magnífichs jurats, racional e syndich de la dita ciutat, o a la major part de aquells, per a que
dins lo dit temps e ans de XXIII del dit mes de juny primer vinent puixen fer e ordenar los capítols
que a ells ben vist los serà y pareixerà convenir per al beneffici del dit quitament e altres coses
534
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lo administrador de la Lonja Nova, per ço, proveheixen que dites cinquanta lliures
sien pagades cascun any als dits Pedro de Huete e Hierònyma Galés durant la vida
de aquells, iuxta thenor de dita provisió, per lo clavari comú de dita ciutat.
Testimonis foren presents a les dites coses los honorables en Hierony Linches e
Baptiste de la Torre, verguers dels magnífics jurats, habitadors de València.
5
1573, setembre, 5. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1569-1574),
J-96, f. 296v.
De Pedro de Huete y Hierònyma Galés, còniuges.535

Los jurats et caetera. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés,
còniuges, stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per
mitat e segona paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun
any aquells han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los
magnífichs jurats a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo
primer de febrer MDLXXIIII. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die V septembris MDLXXIII..................XXV lliures, [en blanc]
sous.536

concernents lo bon regiment, govern, administració e augment de dita ciutat. E aprés refferir-ho al
dit magnífich Concell per a què·s puga provehir lo que més convendrà.
»Testimonis foren a les dites coses los honorables y discrets Pere Sacarós e Hierony Senchiment,
notaris, habitadors de València», cfr. 1571, maig, 30. València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells
(1570-1571), A-95, f. 374r i 381v-382r.
535
No existeixen els comptes de les claveries comunes dels anys 1573 i 1574, ja que la documentació
conservada en l’Arxiu Municipal de València passa de la «Claveria Comuna de l’honorable en
Damià Exarch, mercader e per mort d’aquell de l’honorable en Hieròny Menaut, mercader, de l’any
MDLXXII en MDLXXXIII», cfr. O-86, a la «Claveria comuna de l’honorable en Miquel Pallarés,
mercader, e per lo impediment de aquell de l’honorable en Joachim Arnau, mercader, de l’any
M·D·LXXIIII en M·D·LXXV», cfr. O-87. Però s’ha d’apuntar que a partir d’aquests anys (15731574), els comptes dels Mey, ara Pedro de Huete i Jerònima Galés, són rebuts i executats pel clavari
comú, com ja indica el Llibre de Llotja Nova (1573-1574), j3-42, s. f.: «A partir d’ara es pagarà per
Clavari Comú», la paga en els comptes del clavari comú és una despesa no extraordinària, perquè
apareixerà en «Dattes fetes per mi dit Miquel Pallarés, mercader clavari comú qui dessús en tot lo
any de la present mia claveria la qual comença a la festa de quinquagèsima MDLXXIIII e finí la
vespra de consemblant festa de l’any aprés següent M·DLXXV en salaris ordinaris tocants a pagar a
la dita ciutat.» Primera paga al febrer i segona paga a l’agost. Durant l’època de la regència de Joan
Mey, sempre era considerat una despesa extraordinària; però durant la regència Jerònima Galés, els
encàrrecs de treball del taller tipogràfic esdevenen una càrrega ordinària cada any.
536

Al marge, el signe de pagat.
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6
1573, desembre, 23. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pedro de Huete, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1573-1574),
V-1-220, f. 137v.
Ittem, a XXIII de dit, paga a Pere de Uhete [sic], estampador, trenta lliures per 300
cartells per a la [de]manda de l’Espital. À-y albarà carta...51....II lliures, XVII sous,
Vi.537

No s’ha conservat el Llibre d’albarans del 1573- 1574, de Llorenç Ortiz, perquè el Llibre d’albarans
del 1572-1573, de Cristòfol Pérez de Almaçán, arriba fins al maig, i d’aquest passà al Llibre de la
Claveria, de mossén Nicolau Vernegal, que comença el primer dia de juny de 1574.

537
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1574
1
1574, febrer, 8. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1569-1574),
J-96, f. 312v.
De Pedro de Huete y Hierònyma Galés, còniuges.538
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, còniuges,
estampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
primera paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los magnífichs
jurats, a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo primer de
febrer primerament MDLXXV. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die VIII februarii MDLXXIIII..............XXV lliures, [en blanc] sous.
2
1574, febrer, 17. València.
Provisió del Consell per a ajudar Llorenç Palmireno en la impressió de la seua
obra «Campi eloquentiae».539
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1573-1574), A-98, f. 368v-369r.
Dictis die et anno.540
Los magnífichs jurats541 e síndich de la insigne ciutat de València, excepto los
magnífichs en Nicolau Vernegal e Joan de Teran, ciutadans absents, ajustats ut
suppra, proveheixen que per lo honorable en Bernabeu Colom, mercader, clavari
No existeixen els comptes de les claveries comunes del període 1573-1574, ja que la documentació
conservada en l’Arxiu Municipal de València passa de la «Claveria Comuna de l’honorable en
Damià Exarch, mercader e per mort d’aquell de l’honorable en Hieròny Menaut, mercader, de l’any
MDLXXII en MDLXXXIII», cfr. O-86, a la «Claveria comuna de l’honorable en Miquel Pallarés,
mercader e per lo impediment de aquell de l’honorable en Joachim Arnau, mercader de l’any
M·D·LXXIIII en M·D·LXXV», cfr. O-87.
538

539
Vegeu Francisco de A. Carreres y de Calatayud, «Notas para la biografía de Lorenzo Palmireno»,
op. cit.
540
L’assentament comença amb la data: «Die mercurii XVII mensis februarii anno a Nativitate
Domini MDLXXIIII.»
541

Al marge superior esquerre: «Palmireno.»
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comú, sien donades e pagades a l’honorable mestre Lorens Palmireno, cathedràtich
de Rethòrica del Studi General de la present ciutat, quinze liures542 reals de València,
ço és, VII lliures, X sous per huna comèdia que aquell recità en lo dit Studi estos dies
propassats, y VII lliures, X sous per ajuda de costa de la impressió de un libre e obra
que ha fet intitular Campi543 elequentiae.
Testimonis foren presents a les dites coses lo discret Miquel Andreu, notari, e lo
honorable Phelip de la Torre, verguer dels magnífichs jurats, habitadors de València.
3
1574, agost, 17. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1574-1575),
O-87, f. 91r.
Item paguí als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, còniuges,
stampadors, durant la vida de aquells vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
segona paga de aquelles L lliures, [en blanc] sous, de la dita moneda que aquells
cascun any han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los
magnífichs jurats a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo
primer de febrer de l’any MDLXXV. E ha-n’i albarà,544 a XVII de agost MDLXXIIII.....
XXV lliures, [en blanc] sous.
4
1574, agost, 17. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 35v-36r.
De Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges.
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-çinch liures reals; e són per mitat e
542

Amb una altra mà.

En l’original «Canti» es fa la restitució atenent l’edició: Campi eloquentiae, in quibus Laurentii
Palmyreni ratio declamandi, Orationes, Praefationes, Epistolae, Declamationes, & Epigrammata
continentur...Valentiae, Ex Typographia Petri a Huete, 1574, cfr. Catálogo de obras impresas en el siglo
XVI de la Biblioteca General e Histórica de la Universitat de València, vol. 2, p. 137.
543

544

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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segona paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta pels magnífichs jurats
a XXII de agost de l’any MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo primer de
febrer de l’any MDLXXV. E cobrau.
Datum Valencie die XVII augusti MDLXXIIII.............XXV lliures, [en blanc] sous.
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1575
1
1575, febrer, 8. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1574-1575),
O-87, f. 89r.
Item paguí als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, còniuges,
stampadors, durant la vida de aquells vint-y-cinch liures; e són per mitat e primera
paga de aquelles L lliures, [en blanc] sous, de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los magnífichs
jurats, a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo primer de
febrer primer vinent MDLXXVI. E ha-n’i albarà,545 a VIII de febrer MDLXXV.....XXV
lliures, [en blanc] sous.
2
1575, febrer, 8. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 54v.
Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges.
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés,
cònjuges, stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per
mitat e [pri]mera paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun
any aquells han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los
magnífichs jurats, a XXII546 de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo
primer de febrer primer vinent MDLXXVI. E cobrau.
Datum Valencie die VIII februarii MDLXXV..............XXV lliures, [en blanc] sous. 547

545

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

546

Ratllat: <de aquells>.

547

Al marge, el signe de pagat.
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3
1575, agost, 26. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de
Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1575-1576),
O-88, f. 77v.
Item paguí als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, còniuges,
estampadors, durant la vida de aquells vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
segona paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los magnífichs
jurats a XXII de agost de l’any MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo primer
de febrer de l’any M·DLXXVI. E ha-n’i albarà,548 a XXVI de agost MDLXXV.....XXV
lliures, [en blanc] sous.
4
1575, agost, 26. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 107r.
De Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges.
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
segona paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los magnífics
jurats a XXII de agost de l’any MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo primer
de febrer del any549 MDLXXVI. E cobrau.
Datum Valencie die XXVI augusti MDLXXV.................XXV lliures, [en blanc]
sous.550

548

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

549

Ratllat: <present>.

550

Al marge, el signe de pagat.

443

CORPUS DOCUMENTAL

1576
1
1576, febrer, 8. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Pedro de Huete i Jerònima
Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1575-1576),
O-88, f. 276r i v.
Item paguí als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
segona paga de aquelles L lliures, [en blanc] sous, de la dita moneda que cascun
any aquells han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los
magnífichs jurats a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo
darrer de febrer del present any. E ha-n’i albarà,551 a VIII de febrer MDLXVI [sic] .....
XXV lliures, [en blanc] sous.552
2
1576, febrer, 8. València.

553

Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 60r i v.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges.554
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
primera paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los magnífichs
jurats a XXII555 de agost MDLXXIII. E són per lo present any, que556 finí557 lo primer
551

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà»..

552

D’aquesta data hi ha dos albarans, però no hi ha dues entrades.

553

Text cancel·lat, que es repeteix en el f. 129v, i que més avant reproduïm.

Al marge superior esquerre: «Fonch continuat per error i està en la següent relació lo present
albarà.»
554

555

Ratllat: <de aquel>.

556

Interlineat: «que».

557

Ratllat: <dor>.
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de febrer MDLXXVI. E cobrau lo present albarà et caetera.
Datum València die VIII februarii MDLXXVI............XXV lliures, [en blanc] sous.558
3
1576, febrer, 8. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 129v.
De l’honorable en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges.
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, XXV lliures reals; e són per mitat e primera
paga de L lliures de la dita moneda que cascun any aquells han de haver per ajuda
de costa, en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost del any MDLXXIII. E
són per lo present any, que [fi]ní lo primer de febrer MDLXXVI. E cobrau.
Datum Valencie die V[III] februarii MDLXXVI.......XXVlliures, [en blanc] sous.
4
1576, agost, 9. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 171r i v.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.559
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquelles [sic], XXV lliures reals; e són per mitat e
segona paga de aquelles L lliures de la dita moneda, que a cascun any aquells han
de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los magnífics jurats
a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo primer de febrer
MDLXXVII. E cobrau et caetera.
Datum Valencie VIIII augusti MDLXXVI.....................XXV lliures, [en blanc] sous.560
558

Al marge, el signe de pagat.

No es pot consultar la data perquè passa de la «Claveria Comuna de l’honorable en Esteve de
Bengochea, mercader, e per la mort de aquell de l’honorable en Matheu Salvador, mercader, de
l’any MDLXXV en MDLXXVI», en l’Arxiu Municipal de València, cfr. O-88, a «Claveria Comuna de
l’honorable e discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», cfr. O-89.
559

560

Al marge, el signe de pagat.

445

CORPUS DOCUMENTAL

5
1576, setembre, 25. València.
Còpia notarial incompleta del testament de Pedro de Huete.
València. Arxiu del Regne, Protocols: Lluís Nicolau Vaziero (1576), 2254, s. f.
[...] Y de tots los peccadors special advocada, yo, Pedro de Huete, donzell,
habitador de Valèntia, estant sa, per gràtia de nostre senyor Déu, de cos e de pensa,
y ab paraula clara y manifesta, recordant-me en fins al dia de huy no aver fet
testament ni en altra manera aver dispost de mos béns ara, convocats y pregats los
notari e testimonis davall scrits, fas y ordén lo present meu últim e darrer testament,
última e darrera voluntat mia, del qual e de la qual fas y elegeisch marmessor y
execudor al honorable y discret Francés Vaziero, notari, ab tal [condició] emperò
haja de fer e fassa los actes de la dita marmessoria ab expressa voluntat, vot y parer
de la magnífica Hierònyma Galés y de Huete, muller mia molt amada, donant-los
ple e bastant poder puixen tants de mos béns pendre e aquells vendre e alienar, e los
preus rebre e de aquells àpoques fer y fermar quants mester seran, per fer y complir
les coses pies per mi en e ab lo present meu testament dispostes e ordenades.
E, primerament e ans de totes coses, vull y ordén que tots mos deutes y torts
sien pagats y satisfets, e les mies injúries restituïdes, aquells emperò e aquelles que
verdaderament se mostraran yo ésser tengut y obligat ab cartes, albarans, testimonis
e altres legítimes proves for de ànima benignament observat. Enaprés, recomanant
la mia ànima a nostre Señor Déu, qui aquella à criada, elegeixch sepultura al meu
cors ésser feta en la Sglésia del Hospital General, en lo vas de la capella de nostra
Señora del Pópulo, per la qual se pague la caritat acostumada. E prench de mos
béns per ànima mia e de tots fels deffunts quinze lliures moneda reals de Valèntia,
de les quals vull ésser feta la dita mia sepultura a coneguda del dit marmessor meu
y amada muller mia, y pagades les coses pies en lo present testament dispostes y
ordenades.
Item do e leix al Spital General per charitat al dit Hospital General, cinch lliures.
Item vull y ordén que a tots los pobres que·s trobaran a la porta de ma casa lo dia
de la mia sepultura sia donat un sou a cascú de aquells per charitat.
Item do e leix a Úrsola [en blanc] y de Gil, muller de [en blanc] Gil, llaurador de
la vila de Borriana, deu lliures reals de Valèntia per los servicis que de aquella estant
en ma casa è rebut.
Tot lo restant de mos béns, deutes, drets y actions mies e a mi pertanyents y
pertànyer podents y devents, luny o prop, ara o en lo sdevenidor, per qualsevol
títol, causa, via, manera o rahó, deixe a la dita magnífica Hierònyma Galés y de
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Huete, muller mia, y aquella hereva mia pròpria y universal fas y stitueixch per
dret de institució, ab tal pacte e condició que aquella no puixa dispondre entre vius,
ni desfer-se de la casa ni emprempta, ni portar la emprempta fora de Valèntia, ans
vull y és ma voluntat que durant los dies de la sua vida tinga la dita emprempta e
poceheixca la dita casa, y no puga dispondre, com dit és, en tot ni en part, de les dites
casa y enprempta. E si lo contrari farà, ara per llavors y en dit cars, revoque561 la dita
institució de herèntia, y fas e institueixch hereu en tots los dits béns e herèntia al
lloable Hospital General de la present ciutat.562 Noresmenys, emperò, vull e ordén563
que la dita muller y hereva mia en última voluntat puga dispondre564 de aquella
a totes ses planes, pròpies e líberes voluntats. Aquest és lo meu últim e darrer
testament, última e darrera voluntat, lo qual e la qual vull que valga per dret de mon
darrer testament o de codicils o de testament nuncupatiu, o per tot aquell dret, fur,
ley e privilegi, benefici, auxili que mils per furs e privilegis del present regne valer e
tenir puixa e dega. Lo qual fonch fet en la ciutat de Valèntia, a vint-y-cinch dies del
mes de setembre del any de la Nativitat de nostre Señor Déu Jesuchrist mil cinchcents setanta-sis.

561

Ratllat: <en>.

562

Ratllat: <Valencia.>

563

Interlineat: «emperò, vull e ordén».

564

Ratllat: <e proveir>.
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1577
1
1577, febrer, 28. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 188r.
De l’honorable en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.565
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, XXV lliures reals; e són per mitat e primera
paga de L lliures de la dita moneda que cascun any aquells han de haver per ajuda
de costa, en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost MDLXXIII. E són per
lo present any, que finí lo primer566 de febrer MDLXXVIII. E cobrau lo present albarà.
Datum Valencie die intitulata XXVIII februarii MDLXXVII................XXV lliures, [en
blanc] sous.567
2
1577, setembre, 10. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Pedro de Huete i Jerònima
Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1577-1578),
O-89, f. 94r.
Primerament, pose en data que doní e paguí als honorables en Pedro de Huete
y Hierònyma Galés, cònjuges, stampadors, durant la vida de aquells vint-i-cinch
liures reals; e són per mitat e segona paga de aquelles L lliures, [en blanc] sous, de
la dita moneda que aquells cascun any han de haver per ajuda de costa, en virtut de
una provisió feta per los magnífichs jurats a XXII de agost M·DLXXIII. E són per lo
present any, finidor lo darrer de maig e o de febrer M·DLXXVIII. E ha-n’i albarà,568 a
X de setembre MDLXXVII.....XXV lliures, [en blanc] sous.
565
No es pot consultar la data perquè passa de la «Claveria Comuna de l’honorable en Esteve de
Bengochea, mercader, e per la mort de aquell de l’honorable en Matheu Salvador, mercader, de
l’any MDLXXV en MDLXXVI», en l’Arxiu Municipal de València, cfr. O-88, a «Claveria Comuna de
l’honorable e discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», cfr. O-89.
566

Ratllat: <darrer>.

567

Al marge, el signe de pagat.

568

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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3
1577, setembre, 10. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 232r.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors,569 durant la vida de aquells XXV lliures reals; e són per mitat e segona
paga L lliures de la dita moneda que cascun any aquells han de haver per ajuda de
costa, en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo
present any, que finirà lo primer de febrer MDLXXVIII. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die X septembris MDLXXVII.................XXV lliures, [en blanc]
sous.570

569

Ratllat: <primera>.

570

Al marge, el signe de pagat.
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1578
1
1578, gener, 11. València.
Provisió del Consell per a les comèdies de Palmireno.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1577-1578), A-102, f. 388r.
Die sabbati XI mensis januarii anno a Nativitate Domini M·D·LXXVIII.
Tots los magnífichs jurats571 e racional de la insigne ciutat de València, ajustats en
la cambra de Consell Secret, proveheixen que per lo magnífich en Joan de Brisuela,
ciutadà administrador572 de la fàbrica de la Lonja Nova, sien donades e pagades
a l’honorable Egissillao Palmireno deu lliures reals de València per sos treballs de
haver compost una comèdia y per haver fet representar aquella en lo Studi General
de la present ciutat a IIII del present mes e any.
Testimonis foren presents a les dites coses los magnífichs micer Francés Garcia e
micer Luís Rivera, doctors en cascun dret, habitadors de València.
2
1578, febrer, 18. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Pedro de Huete i Jerònima
Galés, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1577-1578),
O-89, f. 92v.
Item paguí als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durat [sic] la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
primera paga de L lliures [en blanc] sous, de la dita moneda que cascun any aquells
han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta a XXII de agost
MDLXXIII. E són per lo present any, finidor lo darrer de febrer MDLXXVIIII. E han’i albarà,573 a XVIII de febrer MDLXXVIII.....XXV lliures, [en blanc] sous.

571

Al marge superior esquerre: «Palmireno.»

572

Ratllat il·legible.

573

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
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3
1578, febrer, 18. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1574-1578),
J-97, f. 252v.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònima Galés.
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés,
cònjuges, stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e són per
mitat e primera paga de L lliures de la dita moneda que cascun574 any aquells han de
haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta a XXII de agost de 1573, per
servir lo dit offici del present any, que finí lo darrer de febrer MDLXXVIIII. E cobrau
et caetera.
Datum Valencie die XVIII februarii MDLXXVIII.................XXV lliures, [en blanc]
sous.
4
1578, agost, 22 València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581),
J-98, f. 31r i v.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.575
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònima Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, XXV lliures reals; e són per mitat e segona
paga de L lliures de la dita moneda que cascun any han de haver per ajuda de costa,
en virtut de una provisió576 per nós feta a XXII de agost 1573. E són per lo present any,
que finirà lo primer de febrer MDLXXVIIII. E cobrau et caetera.
Datum València die XXII augusti MDLXXVIII.......XXV lliures [en blanc] sous.

574
Interlineat: «cascun any aquells han de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta a
XXII de agost de 1573».
575
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
576

Ratllat: <capitulació>.
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1579
1
1579, març, 7. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581),
J-98, f. 46r.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.577
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònima Galés,
stampadors, durant la vida de aquells, XXV lliures reals; e són per mitat e primera
paga de L lliures de la dita moneda que cascun any aquells han de haver per ajuda
de costa, en virtut de una provisió feta a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo
present any, finidor lo darrer de febrer primer vinent MDLXXX. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die VII marcii MDLXXVIIII......XXV lliures [en blanc] sous. 578
2
1579, agost, 11. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581),
J-98, f. 81r i v.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.579
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, XXV lliures reals; e són per mitat e segona
paga de L lliures de la dita moneda que cascun any han de haver per ajuda de costa,
en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present
any, que finirà lo primer de febrer MDLXXX. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die XI augusti MDLXXVIIII...........XXV lliures, [en blanc] sous.
577
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
578

Al marge, el signe de pagat.

Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
579
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1580
1
1580, gener, 17. València.
Deute de Pere Hieroni Taraçona, doctor en drets, de cent cinquanta-cinc lliures,
quatre sous i un diner per la impressió del llibre «Institució dels furs y Privilegis del
present Regne».
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1580), IV-1/57, s. f.
Die XVII januarii anno a Nativitate Domini MDLXXX Valencie.
Lo molt magnífich micer Pere Hieroni Taraçona, doctor en drets y assesor de
governador en la governatió de Oriola, confessa deure al magnífich Pedro Huete,
inpressor, present, 155 lliures, 4 sous, 1, a compliment del paper, mans y altres coses
de la impresió de mil llibres intitulats Institucions dels Furs y Privilegis del present
Regne, de la qual impressió se té per content. E les quals 155 lliures, 4 sous, 1, promet
pagar en dos pagues, ço és, 55 lliures, 4 sous, 1, per a XVII de febrer y 100 lliures, per
a XVII de març, primers vinents. Omnibus dilationibus et caetera; fiat cum executoria et
caetera.
Item fa procura al dit Huete present per a cobrar de la ciutat 100 lliures, [en blanc]
sous, que en Consell General se àn de provehir per a ajuda de costa de la impreció
de dit llibre.
Testimonis: Joan Albiyana, notari, y Pau Vaziero, scrivent.
2
1580, febrer, 23. València.
Provisió del Consell per a les comèdies de Llorenç Palmireno representades en
l’Estudi General.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1579-1580), A-104, f. 352v.580
Die martis XXIII mensis februarii anno a Nativitate Domini MDLXXX.
Item proveheixen581 que per lo dit clavari comú sien donades e pagades a mestre
Egisillau Palmireno, mestre del Studi General, quinze lliures moneda reals de
580
Vegeu Francisco de A. Carreres y de Calatayud, «Notas para la biografía de Lorenzo Palmireno»,
op. cit.
581

Al marge esquerre: «Egisillau Palmireno. XV lliures.»
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València, per lo compondre, representar e gastos fets per aquell en una comèdia que
representà estos dies propasats en lo dit Studi General, la qual comèdia és estada
molt bona e molt ben representada, y à tengut molt gasto en aquella.
Testimonis: lo magnífich micer Jaume Margarit, doctor en cascun dret, e lo
discret en Hieroni Alfons, notari habitador de València.
3
1580, març, 18. València.
Provisió del Consell per a la impressió de l’obra de Pere Hieroni Taraçona,
«Institucions dels Furs i Privilegis del Regne de València», imprés en el taller
tipogràfic dels Mey.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1579-1580), A-104, f. 401r-402v.
Proposició582 en lo dit magnífich Consell. Per quant lo magnífich micer Pere
Taraçona, doctor en drets, conseller de la Sacra Cathòlica e Real Magestat del rey don
Felip, nostre Senyor, y per la mateixa magestat assessor ordinari en la Governació del
Regne de València dellà Xixona, és estat fet y ordenat un llibre intitulat Institucions
dels Furs y Privilegis del regne de València, és sumari e reportori de aquells, lo qual és
molt valós [sic] y de gran benefici per a la república, segons per lectura de aquell
clarament se veu. E a major cautela ha constat e consta ab relació verbo feta als
magnífichs jurats de la present ciutat de València per lo molt magnífich regent la
Cancelleria de sa Magestat en la present ciutat y regne, e per dos dels magnífichs
advocats de la present ciutat als quals fonch comesa la visura y examen del dit
libre, e aquell haya fet imprimir lo dit libre sots confiansa que per la present ciutat
li seria feta ajuda de costa per a la dita impressió de alguna quantitat, e los quatorze
prohòmens del quittament e o la major part de aquells, a set de juliol de any MD
setanta-huyt e a vint-y-sis de583 febrer de l’any MD setanta-nou hayen prestat són
assentiment y consentiment que, de la pecúnia comuna de la present ciutat, fossen
donades e pagades al dit magnífich micer Pere Taraçona cent lliures moneda reals
de València per a ajuda de la dita impressió en tot cas y temps que aquella fos feta e
sols reste que lo dit magnífich Consell dellibere sobre açò lo faedor, com lo dit llibre
sia ya imprés, per ço·s proposa plàcia-us-hi delliberar.
E lo dit insigne Consell, hoyda y entessa la dita proposició, en unitat i concòrdia,
proveheix, delibera y ordena que per lo clavari comú de la dita ciutat sien donades
582
El primer assentament informa de la data: «Die veneris XVIII mensis marcii anno a Nativitate
Domini M·D·LXXX.»
583

Repetició: «de».
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e lliurades al dit magnífich micer Pere Hieroni Taraçona les dites cent lliures per a
ajuda de costa de la impresió del libre que aquell ha fet imprimir intitulat: Institucions
dels Furs y Privilegis del Regne de València e o sumari e reportori de aquells, attés que à
constat584 ésser la dita impresió molt útilosa per al benefici de la cosa pública y ésser
feta dita impresió.
4
1580, març, 21. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581),
J-98, f. 99v.
De Pedro de Huete y Hierònyma Galés.585
Los jurats et caetera. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònyma
Galés, cònjuges, stampadors, durant la vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e
són per mitat e primera586 paga de L lliures de la dita moneda que cascun any han
de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost
de l’any MDLXXIII. E són per lo present any, que finirà lo primer de febrer de l’any
MDLXXXI. E cobrau.
Datum Valencie die XXI marcii MDLXXX..................XXV lliures, [en blanc] sous.
5
1580, juliol, 29. València.
Sumari del procés judicial lliurat davant els diputats de la Generalitat pels
arrendataris dels drets del General, per l’exportació de mil dos-cents missals
impresos en València i que, distribuïts en el regne de Castella, no han pagat el dret
de mercaderia.587

584

Ratllat: <e fes>.

Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
585

586

Ratllat: <segona paga>.

Per a entendre la controvèrsia sobre el pagament dels drets del General, es pot veure la consulta
adreçada al Consell Suprem de la Corona d’Aragó, per part del diputat del Regne de València,
al voltant de les Corts celebrades a València el 1645, cfr. Barcelona. Arxiu de la Corona d’Aragó,
Consell d’Aragó, Lligalls, núm. 1.356, doc. 63.
587
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València. Arxiu del Regne, Generalitat: Llibre de provisions588 (1581), 3047, f.
CCLXXIXr-CCCIv.
[f. CCLXXIXr589] [Sob]re los breviaris e missals.590 Requesta.
Registre del procés que·s porta davant los señors Deputats entre lo magnífic
Síndich del General y lo arrendador dels drets del General, vulgarment dits lo
margalló, en los anys MDLXXVII, LXXVIII, LXXVIIII et caetera.
Scrivà [lo del General]
[Valen/ 4 mil] 25 lliures, que és lo dret 301 lliures, 17 sous, 6, dich tressentes
[h]una lliures, XVII sous, VI/ lo dret dels 1.200 misals, a rahó 35 reals.
[f. CCLXXXr]
Die XXVIIIIº mensis julii anno MDLXXX proposuit coram dominis Deputatis
Jeronimus [L]ledesma, procurator.
Molt il·lustres señors:
Per los predecessors de vostres señories, a 30 del mes de març de l’any MDLXXVII
fonch donat orde al magnífich Lloys Nicolau Vaziero, notari, subsíndich del
General, manàs a Miquel Hieroni Aliaga, supplicant, administrador y pagador del
arrendament dels drets del General del present trienni, que perquè no·y havia temps
de provehir ses señories si los missals devien dret de mercaderia, o no, quant se
trauhen [del] present regne, manàs fer un despaig dels missals que sa magestat de ací
feya traure, que foren mil y dos-cents missals, lo qual despaig fes donar francament,
que ses señories tenien ja presa fiança; y així591 en continent, hobehint dit manament,
dit supplicant féu donar dit despaig franch de dits mil y dos-cents missals, per
rahó del qual fins al dia de huy no és estat pagat lo dret degut al dit arrendament
del General, a rahó de díhuyt diners per lliura de diners de la verdadera valor de
cascú dels dits missals, lo qual dret és degut conforme a actes de cort e capítols del
dit General, e lo qual se ha acostumat de exhigir sens obstacle ne contradictió de
persona alguna. E per quant per a la conservació dels drets del dit arrendament e
interessats en aquell convinga verificar lo que dejús se dirà, per ço lo dit Aliaga, en
dit nom, comparent davant vostres señories, ab los presents scrits, demana e requir
que a tots los effectes que més de justícia aproffitar li puixen, sia rebuda una sumària
informació de testimonis ab iniunctio del magnífich síndich del dit General, a effecte
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mostrar e provar que, per rahó de qualsevol breviaris e missals que han passat per lo
present regne a altres regnes, se ha acostumat de pagar y exhigir lo dret del General,
a la dita rahó de díhuyt diners per lliura de diners de la verdadera valor dels dits
missals. Et etiam a effecte de [f. CCLXXXv] verificar y provar que los dits missals,
illo tunch que foren despachats y lliurats, valien y valgueren a rahó de trenta-sis o
quaranta reals castellans cada hu, puix és així conforme a justícia; compliment de la
qual provisió et caetera; et licet et caetera.
Altissimus et caetera.
Jesús. Intimetur magnifico syndico Generalitatis ad dicendum intra biduum cur
supplicata fieri non debeant alias providebitur, quod iuris fuerit et intimetur.
[Signatura:] Jordà.
Die XXVIIII julii MDLXXX retulit Vicent Anyell, porter, ell, huy, haver intimat la
present súpplica y provisió de aquella al discret Lloys Nicholau Vaziero, notari sotssíndich del General, respós trellat.
[f. CCLXXXIr]
Die primo augusti anno M·D·LXXx comparent coram scriba Generalitatis Loys
Nicholau Vaziero, notari sots-síndich del General, e dix que no·s deu rebre la
informatió de testimonis supplicada per part del dit arrendador, ab la dita supplicació
de XXVIIII del passat, per ço que [si en ver] se provàs lo que lo dit arrendador entén
provat ab la dita supplicació, probata non relevarent ni podrien obrar effecte algú en
favor del dit arrendador, per ço que, conforme a actes de cort y capítols de dita
Generalitat, tant solament facen dret de General de la mercaderia dels libres que·s
trauhen del present regne en theologia, leys, medicina e altres arts e sciències, y com
los missals, breviaris y dihurnals no sien libres de arts ne sciències, e com sols sien
per al servici y culto divinal, de la treta de aquells no és degut dret de General de
la mercaderia. E, per ço com les cosses que lo dit arrendador entén provat ab la dita
informatió de testimonis sint mere et a notorio impertinentes, deuen ésser repel·lides,
y no·s deu donar loch sia rebuda la informatió de testimonis ex adversso supplicada;
e axí hu supplica y demana lo dit Vaziero, dicto nomine, ésser provehït e declarat,
ab condemnatió de despesses de la part altra, puix és així conforme a justícia;
compliment et caetera; requerint et caetera.
Dicto die intitulato primo augusti MDLXXX retulit Pedro Barrendi, porter, ell,
huy, haver intimat la present informació y acte a l’honorable Hieroni Lledesma,
procurador.
[f. CCLXXXIIr]
Die XVII mensis augusti anno MDLXXX comparent coram scriba Generalitatis lo
magnífich Hieroni Ledesma, mercader, en nom de procurador del magnífich Francisco
de Villalba, nomine quo in processu, dix que no obstant lo deduhït e allegat per part del
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magnífic síndich de la Generalitat, la informació de testimonis supplicada per part
del dit Francisco de Villalba se ha y deu rebre,592 per ço que, conforme a expresses
disposicions forals del present regne, de ninguna manera dita recepció de testimonis
se pot denegar, nech pretextu impertinentium nech alium, jatsia se pretengués que les
coses articulades per aquesta part e sobre les quals vol y entén donar dits testimonis
non relevarent et a notorio fosen mere impertinentes, en tant que ni per lo jutje ni per
la part se593 pot fer profit algú per a que dits testimonis no594 se reben e les dites
coses articulades no595 se proven; de hon se infereix necessàriament que de ninguna
manera la dita informació e recepció de testimonis, per aquesta part suplicada, pot
ni deu ésser denegada. E senyaladament en lo occorrent cas dita informació de
testimonis se ha y deu rebre,596 ateses les coses deduïdes en la suplicació per aquesta
part feta a XXVIIII del propassat mes de juliol, les quals són molt pertinents ad rem de
qua agitur, [f. CCLXXXIIv] e les quals de [nin]guna manera per la part altra se poden
negar, per ço que, conforme a actes de cort et receptam consuetudinem, de breviarys,
missals e altres llibres semblants se deu lo dret del General a tostemps aquell de
dits breviarys y missals se ha acostumat e acostuma pagar sub nomine enim teologie,
de justícia no·s pot dubtar que non comprehendantur los dits missals y breviaris in
quibus ea omnia que continentur scripta sint deprompta ex visceribus Sacre Scripturae que
sub theologia comprehendi minime dubitatur. Per totes les quals coses et aliis, la dita
informació e recepció de testimonis per aquesta part supplicada, de ninguna manera
se ha ni·s pot denegar, e axí ho suplica y demana ell, dit comparent, dicto nomine, que
sia provehït y declarat, puix és axí conforme a justícia, requerint de premisis carta
pública.
Die XVII mensis augusti anno MDLXXX retulit Jaume Navarro, ell, huy, haver
intimat lo propdit acte e lo contengut en aquell al discret Lluys Nicolau Vaziero,
notari sub-síndich del General, personalment respós trellat e li ha manat que
bestraga aliis.
[Signatura:] Salazar.
Die XVIII mensis augusti MDLXXX los dits señors deputats et caetera; aconsellats
del magnífich miçer Vicent Jordà, doctor en cascun dret e assessor ordinari de
ses señories, presents y oyts als dits Hieroni Lledesma, dicto nomine, de una, e a
Loís Nicholau Vaziero, notari dicto subsindiçi nomine, [f. CCLXXXIIIr] de part altra,
provehïr[en] que les dites parts per demà tot dia diguen e alleguen lo que vullen e
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posen procés y actes super contentis in scriptura posita per lo dit Lledesma en dit nom
a vint-y-nou de juliol propassat, per a demà tot dia; aliis et caetera.
[Signatura:] Vilacampa. Notari scribà.
[f. CCLXXXIIIIr]
+ P[ronuntiatio] cum dicto Hieronymo Lledesma, dicto nomine, processu die XXII
augusti, MDLXXX.
Jesús. Los dits señors Deputats, vista in primis una supplicació posada davant ses
señories per en Hieroni Lledesma, nomine quo in processu, a XXVIIII de juliol MDLXXX,
e la provisió e intima de aquella; vist un acte fet comparendo per lo honorable y discret
Lloys Nicholau Vaziero, notari sots-síndich del dit General, lo primer del present
mes de agost e any corrent MDLXXX e la intima de aquell; vist597 altre acte fet per lo
dit Hieroni Lledesma, dicto nomine, a XVII de dits mes y any e la intima de aquell;
vist lo manament de posar procés y actes provehït, presents y hoydes les parts a
XVIIII de dits mes y any visis videndis attentisque attendendis. Attés que per part del
dit Lloys Nicholau Vaziero, notari dicto nomine, no són estades dites ni allegades
coses tals per les quals la informació de testimonis, demanada y supplicada per lo
dit Hieroni Lledesma, no·s puixa y deja rebre per ço et aliis et attenta qualitate cause,
provehexen la dita informació de testimonis demanada per lo dit Hieroni Lledesma,
ab [f. CCLXXXIIIIv] la dita supplicació de XXVIIII de juliol propassat, e sobre lo
contengut en aquella, deure’s y haver-se de rebre, e que sia rebuda de indiffinitiva
habebitur respectus qualis generalis598 de iure habendus erit, non obstantibus in contrarium
allegatis, et iniunctum et caetera.
[Signatura:] Vidit Jordà, assessor.
Testes magnificus Michael Charlou (?), me[...], et Franciscus Joan, scriptor, Valencie
habitatores.
Die XXII augusti MDLXXX retulit Hieroni Noguera, porter, ell, huy, haver intimat
la present provisió al discret Lloys Nicholau Vaziero, notari dicto nomine.
Die XXV predictorum mensis et anni lo dit magnífich micer Vicent Jordà, doctor
en cascun dret, assessor dessús dit procurador, instant lo dit Hieroni Lledesma,
dicto nomine, provehí que los testimonis produhïts y donats en la present causa sien
publicats e insertats en procés, salvo iure obiciendi, et iniunctum.
Dicto die retulit Jaume Navarro, porter, ell, huy, haver intimat la preinserta
provisió al discret Loys Nicholau Vaziero, notari dicto nomine.
[f. CCLXXXVr]
Testimonis produhïts y donats per part e instància del magnífich Francés de
Villalba.
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Die XXV augusti MDLXXX.
Lo honorable Miquel Borràs, librer, habitador de València, testimoni, lo qual jurà
a nostre señor Déu et caetera dir veritat et caetera.
Fonch interrogat et caetera.
E dix que lo que sab ell, dit testimoni, és que tostemps e quant ell, testimoni, o
altres persones volen despachar e traure599 del present regne libres en latí, de qualsevol
facultats e sciències e qualsevol breviaris e misals, acostumen y ell, testimoni, à
acostumat pagar per lo dret de General de la treta de dits libres, misals e breviaris,
per ésser libres en latí, a rahó de díhuyt diners per liura de dinés de la valor de dits
libres, e dels altres libres en [romanç] [f. CCLXXXVv] a rahó de sis diners per liura;
e açò dix saber ell, testimoni, per haver despachat diverses vegades senblants libres
en la taula del General de la mercaderia en la present ciutat de València per a traure
del present regne. E que està en veritat que en lo any MDLXXVII los dits misals
comunament valien e acostumaven valer a rahó de trenta-cinch reals castellans cada
hu, e açò dix saber ell, testimoni, per ço, que era públich y notori entre los librers de
la present ciutat. E no aliis et caetera.
Fonch interrogat de loch, temps e presents, e dix que ja u ha dit.
Generaliter et caetera e dix que no a tot.
Ultimo vero et caetera que la part que tinga més dret e justícia.
Iniunctum et caetera.
Dictis die et ano [sic].
Lo honorable Gabriel Ribes, librer, habitador de València, testimoni, lo qual jurà
a nostre señor Déu et catera dir veritat et caetera.
Fonch-li lesta et caetera.
E dix que lo que sab és que sab ell, dit testimoni, de cert[a] sciència per haverho vist e haver-ho pagat600 moltes e diverses voltes en la taula del General [f.
CCLXXXVIr] de les mercaderies de la present ciutat, que de qualsevol libres de
qualsevol sciències que sien en latí, e de qualsevol misals e breviaris, així que passen
per lo present regne a altres regnes com perquè·s traguen de la present ciutat per a
altres regnes, s·à pagat e acostumat pagar dret de General de dits libres a rahó de
díhuyt dinés per liura de dinés per la valor de dits libres, missals o breviaris. E aço
dix saber ell, dit testimoni, per lo que té dit dessús e perquè sab que altres persones
han pagat e acostumat pagar lo dit dret a la dita rahó, e que així601 mateix sab de
certa sciència per ésser, com és, mercader de libres, que en lo any MDLXXVII los dits
misals comunament se venien e veneren a rahó de trenta-cinch fins en trenta-sis reals
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castellans cada hu e açò e no aliis et caetera.
Fonch interrogat de loch, temps e presents, e dix que ja u ha dit.
Generaliter et caetera e dix que no a tot.
Ultimo vero et caetera e dix que la part que tinga més dret y justícia.
Iniunctum et caetera.
[f. CCLXXXVIv]
Dictis die et anno.
Lo honorable Francés Miquel, librer, habitador de València, testimoni, lo qual
jurà a nostre señor Déu et caetera dir veritat et caetera.
Fonch-li lesta et caetera.
E dix que és ver que de qualsevol sort e calitat de libres, així de misals, breviaris
com de altres sciències en latí, que·s traguen e volen traure del present regne per a
altres regnes estranys602 se acostuma e ha acostumat pagar per los que despachen e
volen traure aquells, en la taula del General de les mercaderies de la present ciutat
de València, a rahó de díhuyt diners per liura de dinés per la valor de senblants
libres, misals e breviaris; e açò dix saber ell, testimoni, per haver despachat diverses
vegades diverses partides de libres de la present ciutat per a altres regnes; e que sab,
per ésser com és librer, que tots los que volen traure libres en latí de la present ciutat
per a altres regnes, així breviaris com misals e altres en latí, paguen lo mateix dret a
la dita rahó; e que dels libres en romans no·s paga ne à costumat pagar sinó a rahó
de sis dinés per liura, e que està en veritat que en lo dit any MDLXXVII dels misals
que sa Magestat féu traure del present regne, e de senblant sort e calitat de aquells,
trentat-cinch reals cascú. E açò dix sab[er ell], dit testimoni, per ésser librer e tenir [f.
CCLXXXVIIr] plena notícia de dites coses.
Fonch interrogat de loch, temps e presents, e dix que ja u ha dit.
Generaliter et caetera e dix que no a tot.
Ultimo vero et caetera e dix que la part que tinga més dret y justícia.
Iniunctum et caetera.
Die XX mensis septembris MDLXXX lo magnífich micer Vicent Jordà, assessor
qui dessús, present e instant lo dit Hieroni Lledesma, dicto nomine, à provehït que
lo magnífich Lloys Nicholau Vaziero, notari sots-síndich del dit General, medio
juramento, responga que lo albarà que comença: «Il·lustríssim señor. Los dits señors
Deputats» y acaba: «A XXX de mars any MDLXXVII», e la ferma de aquell, és scrit
de la pròpia mà del dit Lloys Nicholau Vaziero, notari dicto nomine.
Die XXVI predictorum mensis et anni lo dit Lloys Nichoalu Vaziero, notari dicto
nomine, p[...]ó de la preinserta provisió, vist lo dessús albarà contengut en la dita
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provisió, lo qual per lo notari rebedor de les presents re[spostes] li fonch mostrat,
medio juramento, dix e respós que lo dit albarà y la ferma de aquell és scrit de la sua
pròpia mà.
[f. CCLXXXVIIv]
Dicto die et in eodem instanti, en presència del discret en Lloys Nicholau Vaziero,
notari, lo dit Hieroni Lledesma, dicto nomine, féu fe y provisió del acte de cort que
comença: «Item qualsevol llibres de taulegia [sic] et caetera».
Die tricessimo mensis septembris anno MDLXXX. Lo molt magnífich micer Vicent
Jordà, doctor en cascun dret e assessor qui dessús, present e instant lo dit Hierony
Lledesma, dicto nomine, provehí que sia manat al dit Luys Nicolau Vaziero, notari
dicto nomine de sub-síndich de la dita Generalitat, que per a despús demà, tot dia,
diga e allegue tot lo que vulla y pose proves e actes super tota causa altera et caetera.
[Signatura:] Vilacampa. Notari scribà.
Die III octobris MDLXXX retulit Vicent Anyell, porter, ell, huy, haver intimat la
present súplica y provisió y fet lo manament en aquella contengut al dit Vaziero,
notari dicto nomine.
Die XII decembris MDLXXX los señors Deputats et caetera, aconsellats del
magnífich miçer Vicent Jordà, doctor en cascun dret e assessor ordinari de ses
señories, provehïxen quod testes producti in presenti causa publicatur et inserantur salvo
iure obiciendi, et iniunctum et caetera.
Dicto die Miquel Noguera, porter dels señors Deputats, ell, huy, haver intimat
dita provisió e fet lo manament en aquella contengut al dit Loís Nicholau [Vaziero],
notari dicto subsindici nomine.
[f. CCLXXXVIIIr603]
+ Monsenyor.
Los senyors Deputats, a consell del magnífich micer Jordà, me donaren orde de
que li digués a Vostra mercè que perquè no y havia temps de provehir si los missals
devien dret o no, que donada una fermança que pagarà lo dret tostemps que per los
senyors Deputats serà declarat, Vostra mercè manàs fer lo despaig y així604 lagaria (?)
lo[...] et caetera fen la fermança y sobre mi pot Vostra mercè manar fer lo despaig dels
missals.605 Fet en este [sic] casa de Vostra mercè, a XXX de març any 1577.
És per a monsenyor mossén Miquel Hieroni Aliaga.
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Procurador de Vostra mercè.
[Signatura:] Loys Nicholau Vaziero, notari.
XXXVIII misals de a full, de marca mijana que a rahó [de] [...] [diners], lo menys
valen, que són molt bons; en Sent Miquel de los Reyes, y en casa del Patriarca me à dit
lo enpremidor ne à dexat [...]s, de [Sant Miquel] són dos, y a altres, com fasa XII ho
XIIII, ne à dexat, y per a mi me n·à promés hu. [A]prés lo mateix Huete, henpremidor,
se’n portà los XII per manament de sa Magestat, que són [M]CC per tots.606
[f. CCLXXXVIIIIr]
+ xiii.
Item que los llibres de theologia, de dret, de medecina e de totes altres arts e
sciències que·s trauran fora lo dit regne sien pagats per lliura de diners per la valor
dels dits llibres, un sou, sis diners. Exceptats, emperò, los qui seran trets per los
habitadors e domiçiliats en lo dit regne a propi ús de aquells los quals ne sien treguts
ab llur jurament. E los qui contra les dites coses se mostraran venir per defraudar
los dits drets sien encorreguts en pena de perdició de les coses que trauran. Plau al
señor Rey. Item et caetera.
Lo preinsert trellat de item e acte de cort, de mà de altri scrit, és stat tret del libre
de Furs e Actes de cort del General del Regne de València, lo qual està recòndit e guardat
en lo Argiu [sic] de la casa de la Deputació per custòdia de aquell, per mi, Gaspar
Luis García, notari públich y escrivà del dit General, e perquè fe indubitada y sia
donada en qualsevol loch, posse ací mon acostumat sig[signe notarial]ne.
[f. CCLXXXXIr]
Die XXIIII novembris MDLXXXI, Vincentius Sanchis, notarius procurator.
Jesús. Als effectes fins açí deduhïts per part y en favor de Viçent Sánchez, notari
nomine quo in processu, e altres que més li puguen aprofitar, aquell com pus aptament
pot, diu e posa lo que segueix:
i. E primerament diu e posa e provar entén non se astringens et caetera; que a
trenta de mars de l’any MD setanta-set Pedro de Huete, impressor, despachà en la
taula de la mercaderia del General de la present ciutat mil y dos-cents missals, los
quals aquell imprimí en la present ciutat per a portar als regnes de Castella, com
de fet lo dit Pedro de Huete los tragué de la present ciutat y regne hi·ls trameté als
regnes de Castella. E axí és ver.
ii. Item diu ut suppra que los dits missals se despacharen hi·s portaren als regnes
606
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de Castella per a ús de mercaderia e no per a serviçi propri de sa Magestat, per ço
que aquells se veneren hi·s venien en la vila de Madrid y en altres parts dels regnes
de Castella a totes les persones que volien comprar de aquells. E axí és ver.
iii. Item diu ut suppra que los dits misals se despacharen francament e sens
que·s pagàs lo dret que per rahó de la treta de aquells del present regne se devia al
dit General. E axí és ver e consta ab una lletra scrita de la pròpria [f. CCLXXXXIv]
[mà] del discret Nicholau Viziero, notari sots-síndich de la Generalitat, hi u diran e
testificaran persones qui tingueren-se llavors notíçia de les dites coses.
Sobre los quals capítols requir que testimonis li sien rebuts iniuncto parti alteri et
caetera; aliis et caetera; intra dilationem decem dierum ex causa.
Jesús. Reçipiantur testes cum partis iniunctione aliis et caetera; arctata dilatione ad
deçem dies ex causa et intimetur.
[Signatura:] Jordà.
Die XXVI mensis novembris MDLXXX retulit Jaume Navarro, porter, ell, huy,
haver intimat la present scriptura y provisió de aquella al discret Lloys Nicholau
Vaziero, notari dicto nomine, respós trellat.
[f. CCLXXXXIIr]
Testimonis produhïts y donats.
Die XXVIIII novembris anno MDLXXX.
La honorable Hierònima Uguete, vídua, habitadora de València, testimoni que
jurà dir veritat et caetera.
i. Et primo, super primo.
E dix que és ver que en lo dit any MDLXXVII lo dit Pedro Huguet, quondam,
impressor e marit de ella, testimoni, imprimí en sa casa los dits mil y docents missals
y que·s imprimiren per obs de la Magestat del Rey, nostre Señor, y aprés de ésser
impremits, lo dit Pedro Huguet tragué y portà aquells a Castella a conte de sa
Magestat. E que en respecte del que·s diu en dit capítol que foren despachats en la
taula del General de la mercaderia, ella, dita testimoni, de certa sciència no·u sab bé.
És veritat que entengué del dit quondam marit seu que·s tractà de fer despaig de dits
missals en los drets de la present ciutat. E dix-ho saber ella, dita testimoni, axí per
haver-ho vist com per haver-ho entés, com té dit.
ii. Item.
E dix que lo que sab ella, dita testimoni, sobre lo present capítol, ja u ha dit en lo
precedent, açò, emperò, ajustat que stà en veritat que [f. CCLXXXXIIv] enaprés que
los di[t]s missals foren portats a Castella ella, dita testimoni, entengué, per ço que·s
dix públicament, que en algunes botigues de llibrers del regne de Castella se venien
públicament dels dits missals que·l dit son marit havia imprimit en sa casa e portat
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a Castella per conte de sa Magestat.
iii. Item.
E dix que no y sab res.
Fonch interrogada de temps, lloch y presents e dix que ja u ha dit.
Generaliter et caetera.
Ultimo et caetera.
Iniunctum et caetera.
Dicto die.
Lo honorable Patricio de Mey, impressor, habitador de València, testimoni qui
jurà dir veritat et caetera jurà per lo nostre señor Déu.
i. Et primo, super primo.
E dix que és ver que los dits mil y docents missals se imprimiren en casa del
dit Pedro Huguete, padrastre de ell, dit testimoni, a conte de sa Magestat, per ço
que ell, dit testimoni, ho véu en lo dit temps en dit capítol mencionat, y que lo dit
quondam Pedro Huguet portà dits missals a Castella per lo mateix orde y conte de sa
Magestat. E que entengué que per rahó de dits missals se feren drets en les taules del
General, e altres drets per haver de traure aquells a Castella, perquè no s’hagueren
dexat traure de altra manera. E que axí ho entengué del dit son padrastre.
ii. Item.
E dix que sab com té dit dessús que los dits [f. CCLXXXXIIIr607] mil y doscents
missals se despacharen en los drets de la present ciutat y portaren a Castella y que
enaprés à sabut, per ço qu·és públich, que aquells se venien públicament en Castella
per les cases dels llibrers, axí en Madrid com en altres parts del regne de Castella, a
qualsevol persones que·n volien comprar.
iii. Item.
E dix que no y sab res.
Fonch interrogat de temps, lloch y presents, dix que ja u ha dit.
Generaliter et caetera.
Ultimo et caetera.
Iniunctum et caetera.
[f. CCLXXXXVr]
Die XX decembris MDLXXX los señors Deputats et caetera; aconsellats del
magnífich miçer Vicent Jordà, doctor en drets e assessor ordinari de ses señories,
present e instant lo dit Vicent Sánchez, notari dicto nomine, provehïren que sia manat
al dit Loís Nicholau Vaziero, notari subsíndich del General, que per a després demà,
tot dia, diga e allegue lo que vulla e pose proçés y actes super tota causa altera et caetera.
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Die XXII predictorum mensis et anni retulit Jaume Navarro, porter, ell, despús
hu[y], haver intimat la dita provisió y fer lo manament en aquella contengut al dit
Lloys Nicholau Vaziero, notario dicto nomine.
Die XXIIII decembris MDLXXX lo dit Viçent Sánchez, notari dicto nomine,
comparent davant lo escrivà de la present causa, dix que per a prova e justificació de
les coses per aquell deduhïdes en la scriptura per aquell posada a vint-y-quatre de
nohembre propassat, e a tots los demés efectes que més de justíçia aprofitar li puxen
e dejen, feia fe ex oficio en poder del scrivà de la present causa, de una lletra real
fermada de la mà de la Magestat del Rey, nostre Señor, e dels regents del Suppremo
Consell de sa Magestat dirigida als molt il·lustres señors Deputats del present regne,
data en Madrid a díhuyt de dehembre de l’any MD setanta-set, la qual és del tenor
següent:
El rey,
Diputados por mi mandado ha imprimido en esa ciudad Pedro de Huete mil y dozcientos
missales que se han traydo para esta corte para provisión de nuestros reynos. Como sabeys,
dezimos y encargamos os proveáys y deys orden que por la extración de los [f. CCLXXXXVv]
dichos missales no se lleven drechos algunos, antes si fianças algunas se huvieren dado por
razón dello, las haréys cancellar, com[o] lo havéys acostumbrado en las otras cosas de nuestro
servisio que en ello lo recibiremos de vos.
Data en Madrid a XVIII de diziembre MDLXXVII.
[Signatura:] Yo, el Rey.
Vidit Comes, generalis thesaurarius. Vidit Campi, regens. Vidit Pla, regens. Vidit Sentis,
regens. Vidit Sapena, regens. Vidit Terça, regens.
[Signatura:] Saganta, secretario.
A los venerables y amados nuestros, Depputados del reyno de Valencia.
Dicto die XXIIII decembris MDLXXX los dits señors Diputats et caetera; aconsellats
del magnífich miçer Vicent Jordà, doctor en drets e assessor de ses señories present
e instant lo dit Vicent Sánchez, notari dicto nomine, provehïren quod dimissa copia in
regesto de la lletra real de la qual lo dit Sánchez ne ha fet fe ex oficio en poder del scrivà
de la present causa en lo dia de huy e sia restituhïda dita lletra real. Et intimetur.
Die quarto januarii MDLXXXI retulit Vicent Anyell, porter dels señors Diputats,
ell, a vint-y-quatre de dehembre propassat, haver intimat al dit Luys Nicholau
Vaziero, notari dicto subsindici nomine ex oficio de dita real lletra e la dessús dita
provisió, respós trellat e li ha manat que bestraga aliis et caetera.
[Signatura:] Salazar.
Die quinto januarii MDLXXXI los dits señors Diputats et caetera; aconsellats et
caetera; e present e instant lo dit Vicent Sánchez, notari dicto nomine, provehïren
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quod mandetur al dit Loís Nicholau Vaziero, notari dicto subsindiçi nomine, que per a
despús demà, tot dia, diga e allegue lo que vulla e pose proçés y actes super tota causa
altera et caetera.
Dicto die retulit Pedro Barrendi, porter dels señors Deputats, ell, huy, haver
intimat la dessús dita provisió e fet lo manament en aquella contengut al dit Loís
Nicholau Vaziero, notari dicto nomine.
[Signatura:] Salazar.
[f. CCLXXXXVIr]
+Jesús. Die decimonona mensis januarii MDLXXXI.
Comparent en cort et [coram] scriba Generalitatis, Luys Nicolau Vaziero, notari
subsyndich de la Generalitat, dix que no obstant tot lo deduhït, allegat y provat
per la part altra, de Vicent Sánchez, notari nomine quo in processu, e lo contengut en
lo acte de cort e letra real de sa Magestat, per dita part altra exhibuhïts, ne lo que
dihuen e testifiquen los testimonis per aquella produhïts e donats; en via de justícia
necessàriament se ha de dir que los dits breviaris no dehuen dret algú del General
per rahó de la treta de aquells del present regne, senyaladament a la dita rahó de
díhuyt diners per liura, per ço que los dits missals no sols no són compresos en lo
dit acte de cort, com no sien ni·s puguen dir libres de la theologia ni de altres arts
liberals, de les quals parla lo dit acte de cort, però encara per servir com servixen los
dits missals per a les sglésies y per al culto divino, per al qual les coses que serveixen
són franques dels drets del General. Y lo haver-se pagat algunes vegades dels dits
missals, per la treta de aquells de dit Regne, lo dret de General que diguen los dits
testimonis contraris com no sia ni·s mostre [f. CCLXXXXVIv] ésser la dita solució
de dit dret de tant de temps, ni ab les demés qualitats necessàries, que obligue a
la solució de dit dret et inducat prescriptionum in materia vectigalium de qua agimus. E
per dites rahons e altres, en via de justícia necessàriament se ha y deu provehir no
provehir ne haver loch de justícia la demanda posada per la dita part altra, absolent
de aquella et ab impetitis al dit subsyndich; e axí u supplica y demana aquell ésser
provehït y declarat ab comdempnació de despeses de la dita part altra per ésser e és
a justícia conforme, requerint de premissis acte púbblich et caetera.
Testes Batiste Selma y Bernardyno Pacho (?), porters.
[f. CCLXXXXVIIr608]
Die XXXI mensis januarii anno MDLXXXI comparent coram escriba Generalitatis lo
discret Vicent Sanchis, notari dicto nomine, lo qual en satisfactió del procés e allegat
per la part altra, ab lo acte compa[rent] fet a [dèneu] del corrent mes de gener meliori
modo quo potest, dix que no obstant les dites coses, tostemps se ha e deu provehir en
608
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favor de aquesta part per moltes causes y rahons ja en procés deduhïdes et etiam
perquè lo acte de cort de quo in processu ben entés comprendit omnino los dits missals609
super quibus est questio perquè aquella paraula: theologia, la qual est composita ex
verbis gr[aecis], silicet theos et logos, latius interpretatur sermo Dei; y no·s pot dubtar que
de los missals tot lo que y ha scrit en aquells [...] y no ha rahó de differència perquè
dels altres libres de theologia se pague y se haja de pagar lo dret del General, y lo
dels altres missals los quals [...] privilegiats y exsemps de pagar dit dret [...] acte de
cort se ha de re[fferir], com la part altra pretén, perquè de ahí se [...], que dits altres
libres indifferents in quibus non agitur de aliqua ex dictis artibus liberalibus no pagarien
dret, lo que no s’ha de dir, e per dita rahó aquella paraula: sciències se ha de refferir
a tots aquells libres in quibus continetur que [...] sunt digna; quant pus sort que havent
fet verificar en procés que los dits missals se tragueren del present regne per ús de
mercaderia; no té la part altra per a què pretendre que los dits missals havien de ser
y servir per a certes sglésies perquè han servit in consequentiam. Preterea menys obsta
pretendre que lo haver-se acostumat de pagar ordinàriament [f. CCLXXXXVIIv610]
de dits missals díhuit diners per liura no podria obligar a la Generalitat per a que en
lo esdevenidor tingués obligació de pagar e pagàs lo dit dret; et sig[...] in vectigalibus
libres perquè aquesta part no ha provat la dita consuetut de pagar-se per rahó de
dits missals díhuyt diners per liura, però ab axò a soles obligar a que de dits missals
se pagué lo dit dret perquè los iam est con[...] en lo dit acte de cort sinó sols se ha
provat la dita consuetut per a que si la part altra tenia alguna difficultat si en lo dit
capítol, davall de aquelles paraules tant generals, si·s comprenien missals [...] ab la
dita consuetut pre[...] que declaravit lo dit acte de cort [...] comparent dicto nomine que
stà provehït e declarat ab comdempnació de despesses de la part altra per ésser axí
conforme a justícia supplicant de premissis carta pública.
[Signatura:] Salazar.
Die IIII februarii anno MDLXXXI retulit Baltazar Casador, porter, ell, huy, haver
intimat lo present acte al dit Lloys Nicholau Vaziero, notari dicto nomine, respós
trellat.
[f. CCLXXXXVIIIr]
Die sexto mensis februarii MDLXXXI los señors Deputats et caetera; aconsellats del
dit magnífich Vicent Jordà, assessor de ses señories, present e instant lo dit Vicent
Sánchez, notari dicto nomine, provehí quod mandetur pars alteri que per a demà, tot
dia, diga, allegue lo que vulla e pose procés y actes super tota causa altera et caetera.
[Signatura:] Vincentius Jordà, notari scribà.
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Die XI februarii anni MDLXXXI retulit Jaume Navarro, porter, ell, a Vi del present,
haver intimat la dita provisió e manament en aquella contengut al discret en Lloys
Nicholau Vaziero, notari subsíndich.
Die XV mensis februarii anno MDLXXXI lo dit honorable y discret en Vicent
Sánchez, notari dicto nomine, comparent en presència del notari scrivà de la present
causa, dix que no obstant lo deduhït, pretés e allegat per part del discret Lluys
Nicholau Vaziero, notari subsíndich del dit General, ab acte per aquell fet en lo
present procés a XVIIII de janer proxime passat et aliis; se à y deu provehir e declarar
en la present causa en favor del dit son principal per lo que ab los testimonis,
produhïts e donats per aquesta part en lo present procés consta que, per rahó de
qualsevol breviaris y misals que·s trahuen del present regne per a altres regnes, se ha
pagat, paga, e acostumat pagar y és degut lo dret del General per la treta de aquells,
a rahó de díhuyt diners per lliura de diners per la valor de dits breviaris e missals e
que los dits misals et per quibus est questio foren trets del present regne per orde de sa
Magestat, a ús de mercaderia, sens pagar lo dret del General y aquells se venen [f.
CCLXXXXVIIIv] y veneren públicament en lo regne de Castella per les botigues de
llibrers; e per més verifica[ció] mostrar que la treta de misals y breviaris del present
regne és degut y se acostuma pagar lo dit dret del General e a tots los effectes que
més de justícia aprofitar puixen y dejen al dit son principal, feia fe e posava, segons
que de fet posa en poder del notari y scrivà de la present causa, tres partides de
despaios fets en la taula del General611 de la ciutat de Alaquant [sic], signades y
autorizades per en Joan Salazar, notari en lloch del magnífich scrivà del dit General,
supplicant ésser per vostres señories sentenciat e declarat lo dit magnífich syndich
del dit General, deure y haver de refer y pagar al dit Francisco de Villalba, lo dret
del General degut per la treta de dits mil y docents misals. Conforme a capítols del
General, ús e costums del dit General una cum expensis presents cause com així et
caetera; comparent et caetera; requerint et caetera.
Die XX predictorum mensis et anni retulit Jaime Navarro, porter, ell, despús hu[y],
haver intimat la present instància al dit Lloys Nicholau Vaziero, notari dicti nomine,
respós trellat.
[f. CCLXXXXVIIIIr612]
Divendres a III de giner any MDLXX.
El conde Sifuentes, per un coffre y uns estreps y esperons daurats, per 8 lliures; y
un sombrero ab gravats de tafata, en 4 lliures; dos breviaris y deu llibres en romans,
en 9 lliures; una grosa de tiretes del tudesco, en 2 lliures; una imatge d’évano, en 2
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lliures; dos rodelles, en 6 lliures; sis alabardes, en 10 lliures; un colche ab tots sos
adressos, en 80 lliures. Tot per 121 lliures per a Castella paga........................III lliures,
[en blanc] sous.
Dilluns a VIIII de gener any MDLXX.
Nicholau Imperial per dos coffres, en 8 lliures que y·à: 4 llibres en llatí, en 2
lliures; dos breviaris, en 1 lliura; dos catiffes chiques, en 20 lliures; 2 camisses, en 1
lliura; tres troços de vellut y domàs, en 3 lliures; una ropa de afforros, en 10 lliures;
honze altres caxia [sic], en 22 lliures. Tot per 57 lliures per a Castella, paga per
concòrdia.............. [en blanc]lliures, XV sous, IIII.
Dilluns a VII de agost any MDLXX.
De Floristan Delodi per a Castella, per 2 bales filferro gros, per 30 lliures; més
4 bales en que y·à 142 papers, ferros de talabart, per 142 lliures; més 168 dotzenes
conteres d’espasses, per 428 lliures, 8; més un barril coral de olibeta, pessa net 165
lliures, per 420 lliures, 15 sous; més dos bales breviaris en que y·à 80 breviaris, per
40 sous. Tot per 675 lliures, 3 sous paga...........................................................xi lliures,
1 sou, iiii.
Lo present trellat de les preinsertes tres partides, de mà de altri scrit, és tret
del llibre de despaig y col·lecta del General de la mercaderia de la taula de la ciutat
de Alacant; regit y administrat per en Francisco de Noguera, taulejer del dit General,
en dita ciutat de Alacant per mi, Joan Salazar, notari públich de la ciutat y regne de
València enllà e del magnífich scrivà del dit General e perquè fe li sia donada, yo, dit
notari, assí pose mon acostumant de art de notaria. Sig[signe notarial]ne.
[f. CCLXXXXVIIIIv]
Die XX mensis februarii MDLXXXI lo magnífich micer Vicent Jordà, doctor en
cascun dret e assessor ordinari del señors Deputats present e instant lo dit Vicent
Sánchez, notari dicto nomine, ha provehït que sia manat al dit Loys Nicholau Vaziero,
notari dicto nomine, que per a demà, tot dia, diga y allegue lo que vulla y pose procés
y actes super tota causa altera. Retulit et caetera.
[Signatura:] Palop, notari scribà.
Dicto die retulit Jaume Navarro, porter, ell, huy, haver intimat la present provisió
y fet lo manament en aquella contengut al dit magnífich Lloys Nicholau Vaziero,
notari dicto nomine.
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[f. CCCr613]
P[ronuntiatio] cum dicto Vicencio Sanchis, notari procurador.
Die IIII marci MDLXXXI.
Jesús. E los dits reverendíssims molt nobles y molt magnífichs Deputats del
General del regne de València vista in primis una suplicació davant ses señories
posada per en Hierony Lledesma, procurador del magnífich Francisco de Villalba,
arrendador dels drets del General, vulgarment dit lo margalló, en los anys
MDLXXVII, LXXVIII, LXXVIIII a XXVIIII de juliol de l’any MDLXXX. E la [...] de la
present causa la provisió y intima de aquella; vist acte fet comparendo per lo discret
en Lloys Nicholau Vaziero, notari subsíndich del dit General, lo primer de agost dit
any e la intima de aquell; vist altre acte fet comparendo per lo dit Hierony Lledesma,
dicto nomine, a XVII de dit mes de agost, e la intima de aquella; vista la provisió feta
deponendis processu et actis presentis y hoyts les dites parts a XVIIII de dits mes y any;
vista una provisió feta per ses señories en lo present procés a consell del magnífich
micer Vicent Jordà, assessor ordinari de ses señories publicada a XXII del dit mes
y any, e la intima de aquella; e vists [...] los testimonis produïts y donats per part
del dit Hierony Lledesma, dicto nomine, sobre lo contengut en la dita supplicació
e la disposició dels dits testimonis y de cada hu de aquells, e la provisó [...], e la
intima de aquella; vists [...] feta per lo dit magnífich assessor present [...] Lledesma
a [...] [f. CCCv] a XXIIII de nohembre [dit any], e los capítols i articles de aquells,
e la [provi]sió e intima de aquella; vist los testimonis produhïts y donats per lo
dit Vicent Sánchez, notari dicto nomine, sobre los capítols de la dita súplica; vist lo
manament deponendis processu e actes, e lo manament e intima de aquell; vist un acte
fet comparendo per lo dit Vicent Sánchez, dicto nomine, a XXIIII de dehembre dit any,
ab lo qual fa fe de la lletra de sa Magestat, vista la dita lletra en dit acte mencionada;
vist un acte fet comparendo per lo dit Lloys Nicholau Vaziero, dicto nomine, a xViiii
de janer MLXXXI, e la intima de aquell; vist altre acte fet comparendo per lo dit Vicent
Sánchez, notari dicto nomine, a XXXI de dits mes y any, e la intima de aquell; vist
altre acte fet per lo dit Vicent Sánchez a XXV de febbrer dit any, e la intima de aquell;
vistes les partides de despaigs de les quals per lo dit Sánchez, és stada feta fe en lo
dit procés; vistes [...] y actes [...] et caetera; a promulgar per sentència en lo present fet
y causa en la forma següent:
Jesús. E[...] que la present causa en efecte és de requesta y és [...] [posada]
davant ses senyories per [...] Hieroni Lledesma, procurador del magnífich Francisco
de Villalba, arrendador dels drets del General, vulgarment dit lo margalló, en lo
trienni dels anys MDLXXVII, LXXVIII e LXXVIIII [contra lo magnífich síndich de
613
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lo General] [...]614 [f. CCCIr] per dita rahó lo dit General [e el magnífich] síndich
de aquell seria y és tengut y obligat a [refer y pagar] al dit Francisco de Villalba,
principal del dit Lledesma, lo dret del General [degut] per rahó de la treta dels dits
mil docents misals, a rahó de vint-y-sis dinés per lliura de dinés per lo valor de
aquells. Pretenent, encara, que los dits misals en lo temps y quant foren trets de la
present ciutat y regne valien a rahó de trenta-sis sous en quaranta reals castellans
cas[cun llibre]. Pretenent-se per part del dit Lloys Nicholau Vaziero, notari, en lo
dit nom, que per la treta dels dits mil y docents misals no seria ni és degut dret algú
del General, senyaladament a la dita rahó de díhuit dinés per lliura, per çò que los
dits misals no sols no serien, ni són, compressos en lo acte de cort, com no sien ni·s
puguen dir llibres de theologia ni de altres arts ni sciències de les quals lo dit acte
de cort parla, però, encara, per servir com serveixen los dits misals per a les sglésies
y culto divino e que per haver-se pagat algunes vegades dels dits misals per la treta
de aquells lo dret del General, no s’induhïx prescripció ni obligació per a què lo dit
General sia tengut y obligat a refer y pagar al dit arrendador lo dret del General
per la treta dels dits mil y docents misals, segons que pus largament per les dites
parts hinc inde és estat deduhït, pretés y allegat en procés. E considerat que així per
los testimonis produhïts e donats per part del dit arrendador en la present causa
començaria ab les partides de despaigs de breviaris en procés exhibuhïts, consta
y apar que la treta de qualsevol llibres de sciències, que sien en llatí e qualsevol
misals e breviaris que se han tret, trahuen, es costumen traure de la present ciutat e
regne per a altres regnes, se ha pagat e acostumat pagar, hi·s paga dret del General,
a rahó de díhuit dinés per lliura [de dinés per valor] de dits missals y breviaris.
E que així mateix consta que los dits mil missals y breviaris que foren trets de la
present ciutat e regne per al regne de Castella se veneren e foren venuts en la vila
de Madrid y en altres parts del regne de Castella públicament a totes les persones
que volien comprar aquells. E per ço, e attés lo número de dits misals trets, que
foren mil docents, és cert que [aq]uells [f. CCCIv] foren trets per [rahó del dret de
merca]duria e que conforme a actes [de cort, ús e costum del dit General] seria y
és degut al dit arrendador del General [per la treta] de dits mil y docents misals,
a la dita rahó de díhuyt dinés per lliura de dinés de la valor de aquells. Per tal et
aliis pronuncien, sentencien e declaren, e ab la present sentència, condempnen al dit
General e al magnífich síndich de aquell en refer e pagar e que refaça e pague al dit
arrendador dels dits drets del General del dit trienni lo dret del General degut per la
treta dels mil y docents misals, a rahó de díhuyt dinés per lliura de dinés per lo valor
de aquells, que és a rahó de trenta-cinch reals castellans cascun missal, com resulta
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de la prova del present procés. Reservant com ab la present reserven dret si algú li’n
competeix al dit magnífich síndich per a demanar, exigir y cobrar així de sa Magestat
com de la persona e persones de qui se hauria e deuria exhigir y cobrar la quantitat
que per lo dit General, conforme la present sentència, se ha y deure refer y pagar al
dit arrendador non obstantibus in contrarium pretensis et allegatis et intimetur et caetera.
[Signatura:] Vidit Jordà, assessor.
Testes Lloís Joan Cavaller, notari, e Francés Joan Sánchez, habitadors de València.
Die IIII marcii MDLXXXI retulit Jaume Navarro, porter, ell, huy, haver intimat
al discret Lloys Nicholau Vaziero, notari sots-síndich del General, la dita provisió e
sentència.
6
1580, agost, 18. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pedro de Huete, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581),
J-98, f. 149r.
Dels honorables en Pedro de Huete y Hierònyma Galés.615
Los jurats. Pagau als honorables en Pedro de Huete y Hierònima Galés, cònjuges,
stampadors, durant la vida de aquells, XXV lliures reals; e són per mitat e segona
paga de L lliures de la dita moneda que cascun any han de haver per ajuda de costa,
en virtut de una provisió, per nós feta a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo present
any, que finirà lo primer de febrer MDLXXXI. E cobrau.
Datum Valencie die intitulata XVIII august[i] MDLXXX. 616
7
1580, octubre, 12. València.
Inventari de la casa i del taller dels Mey en la plaça de l’Herba. Incomplet.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1580), IV-1/57, s. f.
Die XII octobris anno a Nativitate Domini MDLXXX Valencie.
615
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
616

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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Com la confectió del inventari et caetera.
[en blanc]
Per ço, yo, Hierònima Galés y de Huete, vídua y hereua del magnífich Pedro de
Huete, primo (?) consta:
[en blanc]
Primo una casa situada y possada en la present ciutat de València, en la parròchia
de Sant Pere, en la plaça dita de la Herba. Afronta, de una part, ab forrn [sic] de
[en blanc] y de Vives, muller del discret Bernat Vives, notari, y de l’altra part ab
saboneria del magnífich Benedeto Olgiat, ciutadà, en la qual lo dit defunt morí e
passà de la present vida en l’altra, y en la qual foren atrobats los béns mobles de la
dita herència següents:
Primo en la bodega que està en la entrada de dita casa foren atro[bades les coses]
següents:
Primo sis bótes de a quinse cànters cada una, poch més o menys, buydes.
Item sis jerres chiches per a tenir vinagre, oli y farina, dos de les quals estan
trencades.
Item dos jerres per a tenir aygua del riu.
Item un morter de pedra de Mallarco [sic] per a destrear aygua.
Item pujant per la escala, en el estudi, fonch atrobada la roba següent:
Primo dos caixes de pi usades, ab son pany y clau, buydes.
Item dos llits de pi ab quatre posts y dos petjes usats, ab dos matalafs cascú de
llana sardesca molt usats, ab una flaçada en cada hu, y un parell de llansols.
Item huns617 guadamanils de or molt usats.
Item una618 cadira de cuyro de mitja volta molt usada.
Item en lo altre estudi que està pasat la najeta, oposat en lo planell de la escala,
que munta a la sala, fonch atrobat lo següent:619
Primo cinch-cents Terensis sense lliguar [sic].
Item cinch-centes Llibrices o Arts de Antoni.
Item cinch-cents Col·loquis de Vives.
Item tre-cents libres de la Vida del gloriós Sent Vicent Ferrer.
Item una taula de noguera ab son peu, rodona, mijansera y molt usada.
E, com fos ora tarda e no·s pogués més continuar, porrogà lo present inventari.620
Testes Pau Vaziero, scrivent, y Joan de Arces, impresor.
617

Ratllat il·legible.

618

Ratllat: <dos>.

619

Ratllat: <Primo>.

El rebedor notarial està en molt mal estat: només l’he pogut consultar en les parts amb els folis
més estables i millor conservats, però no hi he trobat la continuació de l’inventari.
620
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1581
1
1581, gener, 28. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per al taller d’impremta.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1580-1581),
V-1-235, f. 138v.
Item paga a Mey,621 enpresor, per 400 cartells estampats...53...III lliures, [en blanc]
sous.
2
1581, gener, 29. València.
Segon testament de Jerònima Galés, impressora, pel qual elegeix marmessor
Pere Patrici Mey.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/58, s. f.
Die XXVIIII januarii anno a Nativitate Domini MDLXXXI. Valencie.
En lo santíssim nom de Jesús y de la sacratíssima verge Maria, mare sua, y de
tots los pecadors special advocada, yo, Hierònima Galés622 de Mey e de Huete,
viuda de Pedro de Huete, impresor, en segones núbsies, y en primeres de Joan de
Mey, també impresor, estant sana de cos y de pensa, per gràtia de nostre Senyor,623
emperò, en alguna poca de indispositió corporal, però ab paraula clara y manifesta,
revocant, cassant y annul·lant tots e qualsevol altres testaments, codicils e darreres
voluntats per mi fets y ordenats, fetes y ordenades, en poder y mà de qualsevol
notari o notaris, ara convocats y pregats los notari e testimonis davall scrits,624 fas y
ordén lo present meu últim y darrer testament, última y darrera voluntat mia, del
qual y de la qual fas y elegeixch marmesor y eixecudor625 al magnífich Pedro Patricio
Mei, fill meu molt amat, davall scrit, donant-li ple e bastant poder puixa tants de
mos béns pendre, e aquells vendre e alienar, e los preus rebre e de aquells àpoces fer
621

Al marge superior esquerre: «Vera.»

622

Signe de la ferma.

623

«per gratia de nostre Senyor», interlineat.

624

«escrits», interlineat.

625

«y eixecudor», interlineat.
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e fermar quants mester seran per fer e cumplir les coses pies per mi en e ab lo present
meu testament dispostes e ordenades.
E primerament e ans de totes coses, vull y ordén que tots mos deutes sien
pagats y satisfets, e les mies injúries restituhïdes, aquells emperò, y aquelles que
verdaderament se mostraran yo ésser tenguda y obligada ab cartes, albarans,
testimonis e altres legítimes proves, for de ànima benignament observat. Enaprés,
recomanant la mia ànima a nostre senyor Déu, qui aquella ha criada, elegeixch
sepoltura al meu cos ésser feta en la Sglésia del Hospital General de la present
ciutat,626 en la sepoltura o vas de la capella dita de nostra Señora del Pópulo. E
prench de mos béns627 per ànima mia e de tots fels defuncts trenta lliures moneda
reals de València, de les quals vull628 ne sien donades al dit Hospital cinch lliures
per caritat, y les demés vint-i-cinch vull629 sien destribuhïdes en la mia sepoltura a
coneguda y voluntat del dit marmesor meu. E630 si fetes y complides totes les dites
coses quantitat alguna sobrarà, sia destribuhït631 en misses y altres obres pies, a
volunt[at] del dit meu marmesor; y si per a fer y complir les dites coses quantitat
alguna faltarà, vull que de mos béns hi sia fet compliment.632
Item633 do e leix a Joan Phelip Mei, fill meu y del dit Joan Mey, llegítim y natural y
de lle[gí]tim y carnal matrimoni procreat y nat, cent lliures moneda reals de València,
per part y per llegítima y per qualsevol dret que en mos béns y del dit Joan de Mey
tinga,634 per quant yo en diverses vegades li he635 donat fins en dos-centes lliures,
ultra del present llegat;636 lo qual dit llegat fas y vull ésser fet ab pacta [sic] y conditió
que lo dit Joan637 Phelip Mey no puga demanar res ni quantitat alguna a l’hereu
davall scrit més del present llegat, axí de la herència del dit Joan de Mey com per
qualsevol altra causa, via, manera y rahó. Y si per cas quantitat alguna demanarà o
plet algú mourà al dit hereu davall scrit, en tal cas revoque y he per revocat ara per
626

«de la present ciutat», interlineat.

627

«de mos béns», interlineat.

628

Ratllat: <Ésser feta la dita mia sepultura a coneguda dels dits marmessors.>

629

Interlineat: «vull».

630

Ratllat: <quant...>.

631

Ratllat: <per lo dit marmesor meu>.

632

Ratllat: <a coneguda del dit meu marmesor>.

633

Al marge: «C.T.»

634

Ratllat: <com aquella>.

635

Ratllat: <ja>.

636

Ratllat: <lo qual llegat>.

637

«Joan», repetit.
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llavors lo present llegat com si fet no fos, y en lo dit cas,638 deixe al dit Joan Phelip639
Mey vint sous per part y per llegítima y per qualsevol dret que en mos béns li puixa
pertànyer.
Item do e leix a640 Anna Ypòlita Mey y de Sans, muller del magnífich Gaspar Sans,
ciutadà de la ciutat de Oriola, filla mia y del dit Joan de Mey llegítima y natural, y
de llegítim y carnal matrimoni nada y procreada, vint sous per part y per llegítima
y per qualsevol dret que en mos béns tinga, per quant al temps de son matrimoni li
fou donat dot competent.
Item641 do e leix a Francisca Egipsíaca Mey y de Olgiat, muller del magnífich
Benedicto Olgiat,642 filla mia y del dit Mey, vint sous per part y per llegítima y per
tot y qualsevol altre dret que en mos béns tinga y puixa tenir, puix al temps de son
matrimoni li fou donat dot competent.
Item do e leix a Hierònima Escolàstica Olzina, donsella, néta mia y filla de
Honorat Olzina, quondam, librer, y de Àngela Serafina Mey, filla mia y del dit Joan de
Mey, llegítima y natural y de lle[gí]tim y carnal matrimoni procreada y nada, doscentes lliures per qualsevol dret tinga en los béns del dit Mey y meus, volent encara
que, si en ma vida yo casaré aquella y li donaré dot, vull y és ma voluntat lo presen
llegat ésser null e revocat y ara per llavors en lo dit643 cas revoque y he per revocat
aquell,644 y lo que li donaré en dit matrimoni vull645 succeheïxca per la646 part647
llegítima y porsió que en mos béns pot tenir y pertànyer-li dret648 y si la dita morrà
sens fills llegítims y natural, y de llegítim matrimoni procreats y nats, en lo tal cas,
vull y ordén que les dites dos-centes lliures649 sens detractió de llegítima, falcídia,650
trebel·liànica ni altre qualsevol dret sien, vinguen y pertanyguen a Honorat Olzina,

638

Interlineat: «en lo dit cas».

639

Ratllat: <de>.

640

Ratllat: <la magnífica>.

641

Al marge: «C.T.»

642

Interlineat: «muller del magnífich Benedicto Olgiat».

643

Ratllat: <present>.

644

«aquell», interlineat.

645

«en dit matrimoni vull», interlineat.

646

Ratllat: <dita>.

647

Ratllat: <y>.

Interlineat i continuant el text al marge esquerre: «y porsió que en mos béns pot tenir y pertànyerli dret».
648

649

Ratllat: <sien y vinguen>.

650

Interlineat: «falcídia».

477

CORPUS DOCUMENTAL

nét meu,651 jermà de aquella y fill del dit Honorat Olzina y Àngela Mey, si viu serà, y
si viu no serà o morirà quant que quant652 sens fills653 ni altres descendents legítims
y naturals y de llegítim y carnal matrimoni654 procreats y nats, lo que a Déu no
plàcia,655 sens detractió de llegítima, falcídia, trebel·liànica, ni altre qualsevol dret,
sien, vinguen y pertanyguen,656 a la dita Ypólita Mey y de Sans, per a què aquella
puixa fer y dispondre de aquelles a tota sa volunta[t] entre657 sos fills. Y si per cas
aquella fos morta y passada de la present vida en la altra, les dites dos-centes lliures,
sens la dita disminució,658 sien e vinguen a Patricio Sans, fill de aquella, si viu serà;
si no, sien dividides659 entre los altres jermans, deduhït lo major, com aquell ja son
pare lo heretarà.
Item do e leix a Honorat Joan Olzina, estudiant, nét meu, y fill dels dits Honorat
Olzina y Àngela Serafina Mey, lo llit ab son aparell, libres de son estudi, guadamacils,
taula, dos cadires y una caxa que té en son estudi hon dorm, y més que lo hereu
davall scrit lo governe de menjar y vestir de la manera que jo lo he sustentat fins
lo present dia, y açò fins que660 aquell tinga edad de vint-y-cinch anys, tot lo qual li
deixe per part y per llegítima y per qualsevol dret que en mos béns y del dit Joan
de Mey tinga,661 y puixa tenir y no li deixe ni llegue662 més a d’aquell, attés que de
edat de tres anys lo he sustentat en ma casa y sos studis663 fins la present jornada, per
los quals haliments fins huy prestats vull que lo hereu meu davall scrit no li puixa
demanar664 cosa alguna.
Tot lo restant de mos béns, deutes, drets y actions a mi pertanyents y pertànyer
podents y devents, luny o prop, ara o en lo sdevenidor, per qualsevol títol, causa,
651

Interlineat: «nét meu».

«y si viu no serà y morirà quant que quant», interlineat. I per sota, ratllat: <sinó a la dita Hipòlita
Mey y de Sans o fills de aquella, volent encara que si morirà lo dit Honorat Olzina>.
652

653

Interlineat: «ni altres descendents».

654

Al marge esquerre: «en tal cas les dites dos-centes lliures».

655

Interlineat: «lo que a Déu no plàcia».

656

Interlineat: «sien, vinguen y pertanygeren».

657

Ratllat: <entre> i repetit.

658

Interlineat: «sens la dita disminució».

659

Ratllat: <distribuhïdes>.

660

«que», interlineat.

661

Interlineat: «y puixa tenir».

662

«ni llegue», interlineat.

663

Ratllat: <studis>, i repetit.

664

Ratllat: <res>.
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manera o rahó, do e leix a665 Pedro Patricio Mey, fill meu molt car y amat y del dit
Joan de Mey, legítim y natural666, y aquell en tots los dits béns, drets y actions hereu
meu propri y universal y encara general [fas] e instituheixch per dret de institució
a fer de dits béns y herènsia667 a totes ses planes e pròpies668 y lléberes voluntats.
Aquest és lo meu últim y darrer testament, última y darrera voluntat mia, lo qual e la
qual vull669 que valga per dret de mon darrer testament o de codicils o de testament
nuncupatiu o per tot670 aquell dret, fur, lay [sic], privilegi, benefici, auxili que mils
per furs e privilegis del present regne valer y tenir puixa e deja, lo qual fonch fet
en la ciutat de València a vint-y-nou dies del mes de janer de l’any de la Nativitat
de nostre Senyor Déu Jesucrist mil cinch-cents huytanta-hu. Se[signe]nyal de mi,
dita Hierònima Galés Mey y de Huete, testadriu, qui desús, que lo present meu
testament loe, atorgue e conferme e vull y ordén aquell ésser portat a deguda y real
executió si e segons en aquell està contengut, dispost y ordenat.
Presents671 testimonis foren a la confectió del dit testament convocats, pregats y
demanats, lo il·lustre y molt reverent mossén Bernardino Gomes de Miedes, artiaca
de Morverdre y canonje de la Seu de València, mossén Pedro Martín Castillo, prevere
beneficiat en la dita672 Seu, y lo magnífich micer Andrés Rey de Artieda, doctor
en drets, habitants de València, los quals interrogats per lo notari rebedor de dit
testament si conexien la dita testadriu ésser la dita Hierònima Galés y en disposició
de testar, dixeren y respongueren que sí; e la dita testadriu conegué aquells, y lo
notari rebedor de dit testament conegué molt be la dita testadriu y de molt temps
ensà té pràtica y conexensa de aquella.
+ 673Enaprés, a XXVI de octubre any de la Nativitat de nostre Señor Déu Jesuchrist
MDLXXXVII, en la casa e habitació hon la dita deffunta morí e finí sos darrers dies,
665

Ratllat: <magnífich>

Ratllat: <del dit e llegítim y carnal matrimoni procreat y nat>. Interlineat: «aquell en tots los dits
béns, drets y actions hereu meu propri y universal y encara general [fas] e instituheixch per dret
de institució».
666

667

interlineat il·legible.

668

Interlineat: «e pròpies».

669

Ratllat: <vull>.

670

Ratllat: <que>.

Al marge: «Fuit publicatum prout in codiciliis receptis [...] per eundem notarium, die XIIII maii
1585.»
671

672

Ratllat: <Seu>.

En un full apart i que s’ha afegit al rebedor posteriorment; es tracta del revers d’un full trencat
per la meitat.
673
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la qual està en la present ciutat de València, en la parròchia de Sent Pere, en lo
cantó de la placeta de la Herba, a instància y requesta del magnífich Pedro Patricio
Mey, impressor, hereu, en lo preincert testament descrit y nomenat, lo damunt dit
testament per lo notari rebedor de aquell fonch llest e publicat dit testament de la
primera línea fins a la darrera inclusivament. E llest e publicat aquell, en continent
lo dit magnífich Pedro Patricio Mey dix que per la reverència de nostre Señor Déu
y amor que aquell tenia a la dita sa mare, acceptava la dita herència ab benefici de
inventari, protestant que per a fer y conferir674 aquell temps algú no li precórrega
que no [vol] ésser tengut ultra vires haereditarias.675 Presents testimonis foren a la
publicació del dit testament [en blanc].
3
1581, gener, 29. València.
Còpia del rebedor del segon testament de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/58, s. f.
Die XXVIIII januarii MDLXXXI. Valencie.
En lo santíssim676 nom de Jesús y de la sacratíssima Verge Maria, mare sua e
de tots los peccadors especial advocada, yo, Hierònima Galés de Mey y de Huete,
vídua de Pedro de Huete, impressor, en segones núbcies, y en primeres de Joan de
Mey, també impressor, estant sana de cos677 y de pensa, emperò ab alguna poca de
indisposició corporal, però ab paraula clara678 et caetera, renunciant et caetera, fa son
testament en lo modo següent:
Primo vol que los deutes sien pagats et caetera.
Item marmessor Pere Patricio, son fill davall scrit, donant-li poder et caetera.
Item sepultura en la Església del Ospital General, en la sepultura o vas de la
capella de nostra Senyora del Pópulo.
Item pren per la ànima trenta lliures, les quals vol ne sien donades al dit Espital
per caritat cinch lliures y les demés XXV lliures sien destribuy [sic] en la sepultura e
voluntat del marmessor faedora, y si faltarà et caetera, y si sobrarà sia destribuhït en
misses y altres obres pies a voluntat del marmessor.
674

Repeteix: «y conferir».

675

Interlineat: «que no [vol] ésser tengut ultra vires haereditarias».

676

Al marge: «[O]rdinatum in antecedentum folium.»

677

«y de cos», repetit.

678

«clara», repetit.
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Item deixa a Johan Phelip Mey, fill de aquella y del dit Joan Mey, llegítim et caetera,
cent lliures et caetera; part et caetera llegítima y per qualsevol dret que en sos béns y
del dit Joan de Mey tinga, com aquella en diverses vegades li haia donat fins en dos[cen]tes lliures sens lo present llegat, lo qual llegat l[...]a ab pacte y condició que no
puga dem[anar] res ni quantitat alguna a l’hereu davall [scrit] més del present llegat
així de la herència del [dit] Joan de Mey com per qualsevol altra causa, [via], manera
y rahó. Y per si cas quantitat alg[una] demanarà o plet mourà al dit hereu davall scrit
[...], en tal cas revoque y he per revocat lo p[resent]679 llegat com si fet no fos. Y deixe
al dit Joan [Phe]lip Mey vint sous per part y per llegítima [y per] qualsevol dret que
en mos béns puixa pertànyer.
Item deixe a Anna Ypòlita Mey y Sans, [muller] de Gaspar Sans, ciutadà de la
ciutat d’Oriola,680 filla meua y del dit Joan de Mey, legítima et caetera; vint sous per
part y per llegítima y per qualsevol dret que en mos béns tinga et caetera.
Item deixe a Francisca Egipcíaca Mey y de Ol[giat], filla mia y del dit Mey,681
muller del magnífic Benedicto de Ol[giat], ciutadà, vint sous per part et caetera.
Item deixe a Hierònima Escolàstica y Olzina, donzella, néta mia, filla de Honorat
Olzina, quondam, llibrer, y de Àngela Serafina Mey, filla mia y del dit Joan de Mey,
llegítima et caetera; dos-centes lliures per qualsevol dret tinga en los béns del dit Mey
y meus, volent encara que si en ma vida yo casaré aquella y li donaré dot, lo present
llegat no valga, ans revoque aquell en semblant cas, y lo que li donaré succeheïxca
per la dita part y en [llegítima]. Y si la dita morrà sens fills, vol que les dites682 doscentes lliures sens detractió de llegítima et caetera tornen a683 Honorat Olzina, jermà
de aquella y fill del dit Honorat Olzina y Àngela Mey, si viu serà,684 si no, a la dita
Ypòlita Mey y de Sans o fills; volent encara que morint lo dit Honorat Olzina sens
fills llegítims et caetera, tornen sens detractió alguna685 a la dita Ypòlita Mey de Sans,
per a qu·ella desponga a sa voluntat entre sos fills; si per cas aquella se morrà, les
dites dos-centes lliures sien e vinguen a Patricio Sans, fill de aquella, si viu serà, si
no, repartidor entre los altres sos jermans, deduhït lo major home, com aquell, ja son
pare lo heretarà.
Item deixe a Honorat Joan Olzina, estudiant, fill dels dits Honorat Olzina y
679

Ratllat: <dit>.

680

Interlineat: «y Sans, [muller]». Al marge esquerre: «de Gaspar Sans, ciutadà de la ciutat d’Oriola».

681

Ratllat: <legítima et caetera>.

682

Ratllat: <Item deixe a Honorat Olzina, estudiant, jermà de la dita Hierònima Escolàstica, y fill dels>.

683

Ratllat: <al dit>.

684

Interlineat: «la dita Ypòlita Mey y de Sans o filles», sobre un ratllat il·legible.

685

Ratllat il·legible.
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Àngela Serafina Mey, lo llit ab son ornament, libres de son estudi, guadamasils,686
taula, dos cadires, y una caixa que té en son estudi hon dorm, y687 més que lo hereu
davall scrit lo governe de menjar y vestir de la manera que yo lo he sustentat fins lo
present dia, y açò fins aquest tinga hedat de vint-y-cinch anys. Tot lo qual li deixe per
part y per llegítima y per qualsevol dret tinga en mos béns y del dit Joan de M[ey], y
no deixe més a d’aquell attés que de hed[at] de tres anys lo he sustentat en ma casa
y s[os] estudis fins la present jornada, per los quals [ali]ments fins huy prestats vull
que lo [h]ereu meu davall scrit no li puga demanar [co]sa alguna.
Tot lo restant de mos béns, deutes, drets, actions et caetera de tot fa hereu al dit
Pedro [Pa]tricio, fill de aquella y del dit Joan de Mey, ll[e]gítim y natural, a fer de
aquells a totes [ses] pròpies e planes y líberes voluntats. A[quell]es et caetera. Actum
Valencie et caetera.
Presents testimonis foren et caetera; los il·lustríssim reverent mossén Bernardino
Gómez de Miedes, artiaca de Moverdre y canonge de la Seu de València; mossén
Pedro Martín Cas[ti]llo, prevere beneficiat de la dita Seu y [mic]er Andrés Rey de
Artieda, doctor, i[...]ro.
4
1581, febrer, 17. València.
Procuració de Jerònima Galés, impressora, a favor de Pere Patrici Mey, impressor
i fill seu, per a rebre la subvenció de cinquanta lliures anuals concedides per la ciutat
de València.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/58, s. f.
Die XVII februarii anno a Nativitate Domini MDLXXXI. Valencie.
Hierònima Galés et de Huete, vidua magnifici Pedro de Huete, quondam,
impressoris, scienter et caetera; thenore presentis et caetera, facio, constituo et
ordino pr[ocur]atorem meum presenti et caetera, itaque et caetera, vos, honorabilem
Patricium Mey, impressorem, filium meum, presenti et caetera, videlicet ad nomine
meo et pro me petendum, habendum, exhigendum, recipiendum et recuperandum
a insigni civitate Valencie omnes illas quiquaginta libras anuali, quas anno quolibet
dicta insignis çivitatis Valencie, mihi dare et solvere in mensibus februarii et
augusti mediatim exhigereque possitis vi[gint]i quinque libras debitas de solucione
686

Ratllat: <y altres mobles que té en lo estudi hon està>.
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presentis mensis et in de apocas et caetera, faciendum et caetera, promittens et
caetera, bonorum et iurium meorum omnium obligatione et caetera. Actum Valencie
et caetera.
Testes Simeón Joannes Alegre, miles, et Paulus Vaziero, scriptor.
5
1581, febrer, 19. València.
Jerònima Galés, impressora, constitueix a favor de Hierònima Escolàstica
Olzina, néta seua, el seu dot.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/58, s. f.
Die XVIIII mensis februarii anno a Nativitate Domini MDLXXXI.
In Dei nomine Amen.688 Noverint universi quod nos Hierònima Galés de Mey et de
Huete, vidua uxorque fui in primis nupciis honorabilis Joannis de Mei et in secundis
honorabilis Petri de Huete, quondam, bibliotecarum civitatis Valencie habitatoribus,
nominibus meo propio ac etiam hereditario predictorum virorum meorum, prout
de herentia dicti Joannis de Mey, constat tam ultimo illius testamento per discretum
Ludivicum Joannem Vaziero, quondam, notarium, die duo decimo mensis februarii
anni MDL recepto et, post dicti testatoris mortem, per eumdem notarium primo
die januarii anni MDLVI publicato, quam etiam ultimis illius codicillis per dictum
notarium die decimo septimo mensis septembris dicti anni MDL receptis et, eius
morte sequta,689 per dictum notarium die dicto primo die januarii dicti anni MDLVI
publicatis, et de herentia predicti Petri de Huete, constat ultimo etiam illius testamento
per Ludovicum Nicholaum Vaziero, alterum ex notariis infrascriptis, die vicessimo
quinto mensis septembris anno MDLXXVI recepto et, eius morte sequta, per dictum
notarium publicato die [en blanc]; et Hierònima Scolastica Olzina, domicella,
filia honorabilium Onorati Olzina, librarii, et Angele Serafine Mey, quondam,
coniuguem, prefate civitatis Valencie habitatores [...] de expressis assensu, consensu
et voluntate non null[o]rum consanguineorum affinium et amicorum nostrorum his
688

Al marge: «Recepti cum discreto Gregorio Marça, notario, Valencie.»

Cercat en el corresponent protocol de l’any 1550 de Lluís Joan Vaziero, l’únic volum que es
conserva, només hi he trobat el testament datat el 12 de febrer d’aquell any. No he localitzat els
mencionats codicils testamentaris en aquesta data del 17 de setembre de 1550, perquè passa del
«vicesimus septimus quinternus», quadern que acaba el 14 de setembre del 1550, al «vicesimus
nonus quinternus», que comença ja en octubre d’aquell 1550, és a dir, que no es conserva el quadern
que li correspondria; tanmateix, he de comentar que tampoc consta en el baldufari d’aquell protocol,
vegeu València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Joan Vaziero (1550), IV-1/23,
s. f. Doc. 5 (1550).
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presentium et assistentium, collocando in matrimonium me, dictam Hieronimam
Scolasticam Olzina, vobiscum, infrascripto honorabilis Nicholau Pellicer, listerio,
civitatis predicte habitatoris, his melioribus via, modo et forma quibus de iure fieri
poset et debet, gratis et scienter cum presenti publico instrumento ubique firmiter
et perpetuo valituro, et in aliquo non violando seu revocando, damus, constituimus
et afferimus et apportamus [inde] pro dote mee, dicte Hieronime Scolastice Olzina,
secundum forum Valencie vobis, dicto Nicholao Pellicer, absenti ut presenti, notaris
tamen infrascriptis, ut publicis et autenticis personis hec a nobis pro vobis et
omnibus his quorum interest intererit aut interese potest vel poterit quomodolibet
in futurum legitime stipulantibus et recipientibus ducentas sexaginta quinque
libras monete regalium Valencie modo et forma sequenti, videlicet, ducentas
et quindecim libras de quibus ego, dicta Hierònima Galés Mey e de Huete, doto
dictam Hieronimam Scolasticam Olzina incontinenti isto modo solvendas, videlicet,
ducentas libras in pecunia penitus numerata et quindecim libras690 in raupis et
hostilibus domus ipsas bene valentibus, et restantes quinquaginta libras de quibus
ego, dicta Hierònima Scolastica Olzina, me ipsam doto ad complementum dictarum
ducentarum sexaginta quinque librarum in consimil[is] quantitate de qua michi,
contemplacioneque mei matrimonii, donacionem fecit magnifica Francisca Egiptiaca
de691 Ulgiat, uxor magnifici Benedicti Ulgiat, mercatoris, sortitutum effectum post
ipsius obitum cum instrumento per dictum Ludovicum Nicholaum Vaziero, alterum
ex notariis infrascriptis, die [en blanc], omnibus postpositi exceptionibus, racionibus,
dilacionibus, supersedimentis et difugiis. Pro quibus omnibus et singulis sit, ratis
et firmiter habendis, tenendis, et observandis obligamus vobis et vestris omnia et
singula bona et iura nostra respective mobilia et inmobilia,692 privilegiata et non
privilegiata, habita ubique et habenda. Ad hec autem ego, dictus Nicholaus Pellicer,
predictis omnibus presens et acceptans, animo gratuito vos dictam Hieronimam
Scolasticam Olzina, infrascriptam uxorem meam, una cum dote predicta per vos et
dictam Hieronimam Galés Mey et de Huete mihi constituta, dictam a vobis et illa
confiteor habuisse et recepisse dotem modo et forma premissis mihi constitutam,
unde renuncio scienter omni exceptioni dotis predicte per vos et dictam Hi[erònima]
Galés Mey et de Huete mihi non constitute et per me a vobis non habite, non numerate,
et non recepte, ut predicitur, et doli. Et quia virginibus ob ea[r]um virginitatem iuxta
foros Valencie solet fieri augmentum, seu donatio propter nuptias, vulgo dicta creix,
de mediatate dotis constitute, ideo facio vobis dicte Hieronime Scolastica Olzina,
absenti ut presenti, notariis tamen subscriptis, ut publicis et autenticis personis his a
690

Interlineat: «libras».

691

«de», repetit.

692

Interlineat: «et inmobilia».
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me pro vobis et omnibus his quorum interest intererit aut interesse potest vel poterit
quomodolibet in futurum legitime stipulantibus et recipientibus, augmentum seu
propter nuptias donacionem, vulgo dictam creix, de centum triginta duabus libris
et decem solidis predicte monete me dicta dotis constitute, que agregate cum
dote predicta sumam efficiunt trecentarum nonaginta septem librarum et decem
solidorum eiusdem monete, quas omnes vobis et vestris aut illi vel illis cui seu quibus
[...] dederint licet absentibus ut presentibus, notariis tamen subscriptis, ut supra, pro
vobis et vestris eis vel omnibus illis quorum interest intererit aut inte[re]sse potest
vel poterit quomodolibet in futurum legitime et stipulantibus et recipientibus, dare
et solvere promitto omni casu et eventu dotis restituende et augmenti solvendi,
omnibus postpositis exceptionibus, racionibus, dilacionibus supersedimentis et
difugiis. Pro quibus omnibus et singulis sit, ratis et firmatimis habendis, tenendis
et observandis, obligo vobis et vestris omnia et singula bona et iura mea mobilia et
inmobilia, priviligata et non priviligiata, habita ubique et habenda. In quorum fidem
memoriam et testimonium nos, dicte parte, facimus fieri de premissis per notariis
subscriptos duo publica consimilia instrumenta unum uttrique nostrarum partium
tradendum; que fuerunt acta Valencie decimonono die februarii anno a Nativitate
Domini MDLXXXI. Signa nostrum Hierònima Galés de Mey e de Huete e Hieronime
Scolastica Olzina, signum mei, Nicholaii Pellicer predictorum, qui hec respective
singula suis singulis refferendo laudamus, consentimus et firmamus.
Testes huius res sunt magnificus Petrus Comes, mercator, et honorabilis Michael
Borràs, librarius, Valencie habitatores.
Dicti die et anno.
Sit ominibus notum quod ego Nicholaus Pellicer, llisterius, civitatis Valencie
habitatoris, gratis et scienter confiteor et in veritate recognosco [vobis] magnifici
Hieronime Galés de Mey e de Huete, [re]licte in primis nuptiis honorabilis Joannis
de Mey et in secundis Petri de Güete,693 bibliotecarium, dicte civitatis habitatoris,
absenti et presenti, et vestris quod modo infra dedistis et solvistis mihi, egoque a
vobis habui et recepti mee omnimode voluntati, omnes illas ducentas et quindecim
libras monete regalium Valencie quas vos, publicis nuptialibus instrumentis per
subscriptos notarios presentibus die et anno paulo ante istud receptis, in et pro dote
magnifice Hieronime Scolastice Olzina et contemplacionum nostri matrimonium
mihi in dotem constituistis, prout in dictis instrumentis, quibus me refero, latius
cerni potest; modus vero solutionibus dicte quantitatis is est, videlicet quod
duecentas libras habui a vobis in pecunia penitus numerata, et restantes quindecim
libras habui a vobis in raupis et hostilibus domus ipsas bene valentibus. Et quia
de rei veritas sich habet, renuncio scienter ommi exceptioni pecunie predicte non
693

Ratllat il·legible.
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numeratte ac per me a vobis non habite et non recepte, ut predicitur, et doli. In
quorum fidem facio fieri per notarios subscriptos presens apoce instrumentum, quod
est actum Valencie, decimonono die februarii anno a Nativitate Domini millesimo
quingentesimo octuagesimo primo. Signum mei Nicholaii Pellicer, predicti, qui hec
concedo et firmo.
Testes predicti.
6
1581, febrer, 20. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1578-1581),
J-98, f. 163r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 304.
De la honorable Hierònyma Galés694 y de Huete. 695
Los jurats. Pagau a la honorable Hierònyma Galés y de Huete, viuda, la qual té
la stampa de la present ciutat de vida de aquella, XXV lliures reals; e són per mitat e
primera paga de L liures de la dita moneda que cascun any ha de haver per ajuda de
costa, en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost MDLXXIII. E són per lo
present any, que finirà lo primer de febrer696 MDLXXXII. E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata XX februaii MDLXXXI.697
7
1581, abril, 27. València.
Provisió del Consell per la qual es renova a Jerònima Galés i a Pere Patrici Mey,
impressors, la concessió de cinquanta lliures anuals per a la continuïtat del seu
exercici tipogràfic en la ciutat de València.
694
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.

Al marge esquerre: «Cobra dita Hierònima de Galés y de Huete, a soles, per ser mort lo dit Pedro
de Huete, son marit.»
695

696

Ratllat: <agost>.

697

Al marge esquerre: «XXXV lliures.»
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València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1580-81), A-105, f. 494v-496v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 304-305.
Dictis die et anno.698
Los magnífichs jurats699 e Pere Dassió, síndich de la insigne ciutat de Valèntia,
excepto lo magnífich en Francés Sent Feliu, ciutadà, absent del present acte, ajustats
en la cambra de Consell Secret, attés e considerat que a denou del mes de juny de l’any
mil cinch-cents cinquanta-nou los tunch magnífichs jurats, racional e syndich de dita
ciutat provehïren que a Hierònima Galés y de Huete, muller en primeres núbcies de
Joan de Mey, quondam, impresor, y en segones de Pedro de Huete, etiam impressor, y
al dit Pedro de Huete fossen donades cascun any cincuanta lliures moneda reals de
València per ajuda de costa durant la vida de aquells, per les causes contengudes en
dita provisió, y aprés òbit de l’altre de aquells al que sobreviuria, e attés etiam que lo
dit Joan de Mey ha servit per molt temps a la present ciutat en la dita emprempta y
exercissi de aquella, donant-li molt llustre ab les bones lletres y abilitat de aquell, y
aprés òbit del dit Joan de Mey, la dita Hierònyma Galés en lo mateix exercissi de dita
emprempta à il·lustrat la dita ciutat, y considerat que Pedro Patricio Mey, infrascrit
fill del dit Joan Mey y de la dita Hierònyma Galés, ha servit y serveix molts anys
ha la dita ciutat en lo dit exercissi de la dita emprempta, e huy en dia regeix la dita
emprempta, exercint lo ministeri de aquella ab molta abilitat y sufficiència, e attés,
últimament, que lo dit Pedro de Huete és mort y pasat de la present vida en l’altra,
per ço, a supplicació dels dits Hierònyma Galés y Pedro Patricio Mei, fill de aquella,
ses senyories proveheixen que per lo clavari comú de dita ciutat sien donades y
pagades als dits Hierònyma Galés y Pedro Patricio de Mey cinquanta lliures de la
dita moneda reals de València cascun any per ajuda de costa eisdem modo et forma700 y
en los mateixos terminis que los dits Hierònima Galés y Pedro de Huete les rebien,
ço701 és, a dos dels mesos de febrer y agost migerament, y aprés mort de l’altre dels
dessús dits, Hierònima Galés y Pedro Patricio de Mei, son fill, al que sobreviurà
de aquells, li sien donades y pagades les dites cinquanta lliures cascun any per la
dita ajuda de costa, segons és dit dessús, ab què los dits Hierònyma Galés y Pedro
Patricio de Mei se hajen de obligar que estaran per tot lo temps de sa vida en la
698
El primer assentament d’aquest dia informa de la data: «Die jovis XXVII mensis aprilis anno a
Nativitate Domini M·D·LXXXI.»
699

Al marge superior esquerre: «Dicto die. Pere Patricio de Mey. Traditum clausum.»
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Interlineat: «y en los mateixos terminis».
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Interlineat: «ço és a dos dels mesos de febrer y agost migerament».
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present ciutat amb los aparells y arreus de dita emprempta fent lo dit exercissi de
impresors, sots pena de cinch-cents ducats. E com fossen presents los dits Hierònima
Galés y702 Pedro Patricio de Mey, prometeren hi s’obligaren als dits magnífichs jurats
simul et in solidum de residir e habitar en la present ciutat per tot lo temps de la vida
de aquells ab tots los dits aparells y arreus de dita emprempta y exercint lo ministeri
de aquella. E, per ço attendre e complir obligaren tots sos béns mobles et caetera,
renunciaren als furs de partida, actió nova e vella constitució et caetera, e la dita
Hierònyma Galés jura et caetera, e certifficada et caetera; renunciavit Velleyano dotique
et sponsaliis iuribus et caetera, e sostsmeteren-se així la dita Hierònyma Galés com lo
dit Patricio Mei al for e jurisdicció del magnífich racional de dita ciutat. E per special
pacte renuncià lo dit Patricio Mey al privilegi de la seca y familiatura del Sanct Offici
de la Inquisició.
Testes predicti.
8
1581, maig, 6. València.
Procuració de Jerònima Galés, impressora, a favor de Pere Patrici Mey, impressor
i fill seu, per a cobrar el deute relatiu a la impressió d’uns missals.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/58, s. f.
Die VI maii anno a Nativitate Domini MDLXXXI, Valencie.
Hierònima Galés et de Huete, vidua magnifici Petri de Huete, quondam,
impresoris scienter et caetera, tenore presentis et caetera, facio, constituo et ordino
procuratorem meum certum et caetera, itaque et caetera, vos Petrum Patricium Mei,
filium meum presentem et videlicet ad nomine meo et pro me petendum, habendum,
exhigendum, recipiendum et caetera, a reverendo fratre Joannes del Spinar, monaco
monasterii et conventus del Scurial, constructi in opido Madriti omnem residuam
quantitatem michi debet703 impresionis misalium704 et inde apocas et caetera,
faciendum deposita in quibusvis curiis et tabulis, levandum et extrahendum,
fideiusores iuris, et tornatoris dandum et offerendum et eos indemnes servandum et
eorum indemnitate, omnia et singula bona et jura mea obligandum et hipotecandum
et racione premissa quascunque confessiones, promissiones, obligationes et
renuntiationes necessarias et oportunas iuxta dictarum curiarum stillum et praticam
702

Ratllat: <lo dit>.

703

Interlineat: «michi debet».
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Ratllat: <Et ad lites largo modo cum posse sub stituendi>.
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faciendum et firmandum, et ad lities largo modo, cum posse substituendi et caetera,
promitto et caetera, sub bonorum et jurium meorum omnium obligatione et caetera.
Actum Valencie et caetera.
Testes honor[abiles] Joannes de Arcos (?) et Vincentius de Miravet, impresores,
Valencie habitatores.

9
1581, juny, 19. València.
Albarà per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1580-1581),
V-1-237, f. 53r.
Yo,705 sobre dit Pere Pedrola, fas testimoni com lo señor clavari à pagat a la viuda
de Mehi [sic], enpresor [sic], tres lliures per 400 cartells estampats per a l’acapte de
l’Espital per lo regne. Y per la veritat, è fet lo present albarà, fet a 19 de juny 1581.....
dich.706

10
1581, agost, [12]. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1581-82),
J-99, f. 10v.707
De la honorable Hierònyma Galés y de Huete.
Los jurats.708 Pagau a la honorable Hierònyma Galés y de Huete, viuda, la qual té
la estampa de la present ciutat de vida de aquella, xxV lliures reals; e709 són per mitat
705

Al marge esquerre: «138.»

706

No indica cap referència numèrica relativa a l’albarà.

Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
707

708
Al marge superior esquerre: «Ha-y provisió a XXVII de abril MDLXXXI per a que·s paguen.»
Aquesta provisió es troba en aquest mateix any, doc.3.
709

Interlineat: «e són per mitat e segona paga de aquelles L lliures».
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e segona paga de aquelles L lliures de la dita moneda que cascun any ha de haver per
ajuda de costa, en virtut de una provisió per nós feta a XXII de agost MDLXXIII. E
són per lo present any, que finirà lo darrer de febrer MDLXXXII.710 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata [X]II augusti MDLXXXI.

710

Al marge dret: «XXV lliures.»
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1582
1
1582, febrer, 8. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1581-1582),
J-99, f. 19r.711
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 305.
Dels honorables Hierònyma Galés712 y de Huete y de Pedro Patricio y de Mey.713
Los jurats. Pagau als honorables Hierònyma Galés714 y de Huete, viuda, y715
Pedro Patricio y de Mey, los quals tenen716 la stampa de la present ciutat, de vida de
aquells,717 XXV lliures reals; e són per mitat y primera paga de aquelles cinquanta
liures de la dita moneda que cascun any àn de haver per ajuda de costa, en virtut de
dos provisions per nós fetes a XXII de agost de l’any MDLXXIII e a XXVII de abril
MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo primer de febrer de l’any MDLXXXIII.
E cobrau et caetera.
Datum Valencie die VIII februarii MDLXXII.718

711
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
712

Ratllat: <-v->.

Adició al marge dret. Tot el text està en singular femení, i damunt, posteriorment, s’hi ha afegit el
plural. Al marge es veu com s’hi ha afegit el nom del fill (que primer no hi constava i que està fora
de la caixa o impaginació de l’escriptura).
713

714

Ratllat: <-ves>.

715

Interlineat: «y Pedro Patricio Mey».

716

Reescrit sobre el text anterior: <la qual té>.

717

Reescrit sobre el text anterior: <aquella>.

718

Al marge dret: «XXV lliures.»
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2
1582, agost, 9. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1582-1583),
J-100, f. 9v i 10r.
De Hierònyma Galés y de Huete y Pedro Patricio de Mey.719
Los jurats. Pagau als honorables Hierònyma Galés y de Huete y Pedro Patricio
de Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat, de vida de aquells, XXV lliures reals;
e són per mitat e per segona paga de aquelles cinquanta liures de la dita moneda
que han de haver per ajuda de costa, en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII
de agost de l’any MDLXXIII e a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any,
finidor lo primer de febrer de l’any MDLXXXIII.720 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata VIIII augusti MDLXXXII.721

Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
719

720

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

721

Amb el signe de pagat.
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1583
1
1583, febrer, 16. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1582-1583),
J-100, f. 20r.
De Hierònima Galés de Huete y Pedro Patricio de Mey.722
Los jurats. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio de
Mey, los quals tenen la stampa de la present ciutat durant la vida de aquells, XXV
lliures reals; e són per mitat y primera paga de aquelles L lliures de la dita moneda
que cascun any han de haver per ajuda de costa, en virtut de723 dos provisions per nós
fetes a XXII de agost MDLXXIII e a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present
any, finidor lo primer de febrer de l’any MDLXXXIIII.724 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die XVI februarii MDLXXXIII.725
2
1583, agost, 9. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1583-1584),
J-101, f. 14r.
De Hierònyma Galés y de Huete y de Pedro Patricio de Mey.726
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés y de Huete y Pedro
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
722

723

Ratllat: <una provisió feta>.

724

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

725

Amb el signe de pagat.

Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
726
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Patricio de Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat de vida de aquells, vinty-cinch liures reals; e són per mitat y segona paga de aquelles L lliures que han de
haver per ajuda de costa, en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost
de l’any MDLXXIII e a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo
primer de febrer727 de l’any MDLXXXIIII.728 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata VIIII augusti MDLXXXIII.729
3
1583, setembre, 7. València.
Càrrec a favor de Jerònima Galés, impressora, per una edició del «Libro de
redención de cautivos».
Madrid. «Libro de Redenciones de la Orden de la Santísima Trinidad».730
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 306. – C. Pérez Pastor, Documentos
cervantinos hasta ahora inéditos, Madrid, 1897, p. 242-243.
En Valencia, a 7 de setiembre, se pagó a Gerònima de Huete, viuda, vecina de
Valencia, sesenta y quatro reales por imprimir la Redención y número de cautivos, que
se hizo en trecientos pliegos de marca mayor. Y más, se dió a maese Nofre, pintor,
nueve reales de iluminar las armas de los dichos pliegos.

727

Ratllat: <lo darrer de>.

728

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

729

Amb el signe de pagat.

Cristóbal Pérez Pastor escriu: «En estos días se solía imprimir la Relación de los cautivos
rescatados, que se enviaba a todas las partes de España para que llegase a conocimiento de las
familias de los redimidos; se hacía también la impresión de las patentes de estar rescatados, que
se entregaban a cada uno en particular, y repartidas las limosnas recogidas en la procesión, se
les daba licencia para ir a sus tierras», cfr. Documentos cervantinos hasta ahora inéditos, p. 242-243.
Conec el document només per la transcripció de Cristóbal Pérez Pastor, que en aquesta edició he
normalitzat, i que va recollir José Enrique Serrano Morales.
730
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1584
1
1584, febrer, 17. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1583-1584),
J-101, f. 22v i 23r.
De Hierònyma Galés de Huete y de Pedro Patricio de Mey.731
Los jurats. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio de
Mey, los quals de vida de aquells732 tenen la stampa de dita ciutat, vint-y-cinch liures
reals;733 e són per mitat y primera734 paga de L lliures que han de haver per ajuda de
costa, en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost de l’any MDLXXIII e
a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo primer de febrer de
l’any MDLXXXV.735 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata XXVII februarii MDLXXXIIII.736
2
1584, abril, 24. València.
Rebudes de l’administrador del Patriarca.
València. Arxiu del Corpus Christi, Legajos de recibos del fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 306.
Memoria de lo que he impresso para Monseñor Ilustrísimo de Valencia des de
29 de mayo del año 1583:
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
731

732

Ací repeteix «los quals».

733

Ratllat: <les quals, et caetera>.

734

Ratllat: <segona>; interlineat: «primera»

735

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

736

Amb el signe de pagat.
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Primo 200 buldas In Coena Domini en papel de marca mayor...................60 reales.
Item cinquenta pliegos de colorado y negro de Antiphonas
del Santo Sacramento......................................................................................20 reales.
Item cien cartas en pliego de la prohibición de los pedernales..................20 reales.
Item 200 carteles en pliego de los ordinarios................................................30 reales.
Item tres resmas de alvalanes de confessión................................................60 reales.
Item treynta carteles de marca mayor de los confesores............................30 reales.
Item una resma de alvalanes de confesión....................................................20 reales.
Monta esta quenta enmendada dozcientos y quenta reales
castellanos fasta 24 de abril 1584...................................................................40 reales.
[Signatura:] Feliciano Figueroa, secretario.
3
1584, abril, 30. València.
Càrrec d’unes despeses per impressió a favor de Pere Patrici Mey.
València. Arxiu del Col·legi Corpus Christi, Legajos de recibos del fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 307.
Señor mossén Gaspar Micó, scribano de la corte ecclesiástica. Mandarà vuestra
merced pagar del dinero de gastos de Justiaª docientos y quarenta reales a Patrizio
Huete, impresor, los quals se le tomarán en quenta con esta librança y albarán del
recibo.
Dada en Valencia, a 29 de abril 1584.
[Signatura:] Frexa.
Yo, Patricio Mey, impressor, confiesso haver recibido del señor Micon veynte y
tres libras por las cosas retro scriptas, hecho de mi mano, a 30 de abril 1584.
4
1584, agost, 11. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1584-1585),
J-102, f. 10r.
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Dels honorables Hierònyma Galés de Huete y Petro Patricio de Mey.737
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat de vida de aquells, vint-y-cinch
liures reals; e són per mitat y segona paga de L lliures que han de haver per ajuda
de costa, en virtut de dos provisions per nós fet[es] a XXII de agost MDLXXIII y
a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo primer de febrer
MDLXXXV.738 E cobrau et caetera.
Datum Valencia die intitulata XI augusti MDLXXXIIII.739

Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
737

738

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

739

Amb el signe de pagat.
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1585
1
1585, febrer, 6. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1584-1585),
J-102, f. 18r.
Dels honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio de Mey.740
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat de vida de aquells, XXV lliures
reals; e són per mitat y primera paga de L lliures que han de haver per ajuda de
costa,741 en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost MDLXXIII y a
XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo primer de febrer
MDLXXXVI.742 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata VI februarii MDLXXXV.743
2
1585, març, 23. València.
Rebudes de l’administrador del Patriarca.
València. Arxiu del Col·legi Corpus Christi, Legajos de recibos del fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 306-307.
Las impresiones de Casa del Patriarca, mi Señor, que se deven a Patricio Mei,
impressor, fasta 23 de março 1585/años.
V por 300 edictos para la convocatoria al synodo, veinte y ocho reales
castellanos.....................................................................................28 reales.
740
Els anys 1578 a 1585 no es poden consultar perquè de la «Claveria Comuna de l’honorable e
discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
741

Ratllat: <conforme>.

742

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

743

Amb el signe de pagat.
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V por quatrocientas cartas exhortatorias del Patriarca para los rectores,
cinquenta reales......................................................................................................50 reales.
V por 250 ordinarios de la Quaresma, treinta reales..................................30 reales.
V por tres resmas de albaranes pa los confessores, sesenta
reales.........................................................................................................................60 reales.
V por treinta carteles de la nómina de los confesores de la Quaresma
de pliego entero de marca mayor, treinta y cinco reales...................................35 reales.
Monta dozcientos y tres reales.....................................................................203 reales.
[Signatura:] Feliciano Figueroa.
3
1585, maig, 14. València.
Codicils testamentaris de Jerònima Galés, impressora.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Protocols: Lluís Nicolau
Vaziero (1581), IV-1/61, s. f.
Die XIIII maii anno a Nativitate Domini MDLXXXV, Valencie.
Com a cascú sia lícit y permés, ans y aprés son testement fer y ordenar, sos
codicils, per ço, en lo [sanc]tíssim nom de Jesús y de la sacratíssima Verge Maria,
m[ar]e sua, de tots los pecc[adors] especial advocada, yo, Hierònima Galés y de
M[ey] y de Huete, [v]ídua del magnífich Pedro de Huete, quondam, [impressor],
en segones núbsies, y en primeres del magnífich Joan Mey, [tam]bé impressor,
estant744 ab indisposició corporal, emperò745 ab memòria y paraula clara y manifesta,
recordant-me en lo dia que contàvem XXVIIII de giner any de la Nativitat de nostre
senyor Déu Jesucrist MDLXXXI, [...] haver fet e ordenat lo746 meu últim y darrer
testament en poder y mà del notari davall scrit y en aquell haver [ord]enat largament
de tots mos béns y herència, y com me ocorregué ordenar y corregir747 algunes coses,
per ço, com la voluntat és ambulatòria fins la fi, per tal, convocats y pregats los notari
y testimonis davall scrits, fas los presents748 meus codicils en la forma següent:
E primerament, recordant-me ab lo dit testament haver deixat per la mia missa y
sepultura trenta lliures ab los presents, correguir la dita quantitat vull, y ordén que
tantsolament ne sien preses vint-y-cinch lliures moneda reals de València.
744

Ratllat: <sana de>.

745

Ratllat: <sana>.

746

Ratllat: <al>.

747

Ratllat: <millorar>.

748

Interlineat: «presents».
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Item recordant-me ab lo matex testament haver fet llegat a Joan749 Phelip Mey, fill
meu y del dit Joan Mey, primer [marit meu,] [...] amb los pactes y condicions y en lo
modo y manera en dit llegat contenguts. Ara [ab lo present mon derrer] dit llegat,
vull y ordén que al dit Joan Phelip Mey li sien donades tantsolament cinquanta
lliures, restant lo dit llegat en la quantitat de cinquanta lliures, y en los mateixos
pactes y condicions y prohibicions en aquell llegat contengudes en força y valor.
Item vull recordant-me ab lo dit y precalendat testament haver fet llegat a
Honorat Joan Olzina, nét meu,750 de certa roba e llibres en dit llegat contenguts etiam
que per lo hereu meu fer alimentar fins en edat de XXV anys751 tantsolament, ara
corregui[n]t, millorant y declarant lo dit llegat en respecte de dits aliments, vull y
ordén que lo dit hereu meu sia tengut y obligat de alimentar a lo dit Honorat Joan
Olzina en lo modo, forma752 y manera que yo lo he alimentat fins lo present dia, y açò
fins tant lo dit Olzina tinga de hon poder-se alimentar e no més. Y tenint aquell de
hon poder-se alimentar, vull y ordén que en continent cessen los dits aliments, y lo
dit hereu meu no sia obligat a prestar-li dits aliments, volent encara y disponent que
los aliments que legue al dit Olzina los haia de haver estant en la casa del dit hereu
meu y no fora de aquella, y que lo dit hereu no sia obligat a prestar dits aliments al
dit Olzina estant aquell fora de casa del dit hereu meu, ni lo dit Olzina puga forsar li
done dits, estant aquell fora de la sua casa.
Item vull y ordén que lo hereu meu no puga demanar al dit Honorat Joan Olzina y
a Hierònima Escolàstica Olzina, germana de aquell, néts meus,753 los aliments que lo
dit magnífich Pedro de Huete y yo los havem prestat de tot lo temps que havem tengut
[aquells] en nostra casa, com de dits aliments los ne fas llegat ab pacte y condició [que
no] li puguen demanar conte ni cosa alguna al dit hereu meu.754 Emperò, si aquells o
qualsevol de aquells li demanaren conte o cosa o quantitat alguna, en tal cas755 y ara
per llavors revoque lo present llegat en respecte del tal contravenint, y vull y ordén
que aquell tal així contrevenint y de [manament], sia obligat a pagar al dit hereu meu
los aliments que lo dit Pedro de Huete y yo li havem donat y prestat; y si serà756 lo dit
Honorat Joan Olzina, perda també los aliments que li deixe y llegue.
749

Interlineat: «Joan.»

750

Interlineat: «nét meu».

751

Ratllat: <ara>.

752

Interlineat: «forma».

753

Interlineat: «néts meus».

754

Interlineat: «al dit hereu meu».

755

Ratllat il·legible.

756

Repeteix: «serà».

500

COL·LECCIÓ DOCUMENTAL (1537-1613)

Item declarant la mia voluntat y intenció en respecte dels llegats per mi fets,
així en lo precalendat meu testament758 com en los presents codicils, als fills y néts
meus759 en aquells contenguts, dich,760 declare e entench haver fet aquells així dels
béns del dit Joan Mey com dels meus béns propis.
Tot lo demés en lo dit meu testament dispost y ordenat, vull que reste en sa força
y valor, segons en aquell està contengut, dispost y ordenat. Aquestos són los meus
últims y darrers codicils et caetera.
Presents testimonis foren a la confectió dels dits codicils los honorables Miquel
Prats, Joan Coderque y Joan Marçal, impressors, habitadors de València, los quals
interrogats et caetera dixeren, e la codicil·lant conegué a aquells, y lo notari rebedor
conegué aquella, y de molt temps té pràctica y coneix ensà de aquella.
Enaprés a XXVI de octubre de 1587, en la casa hon morí dita codicil·lant, foren
publicats y [...]ment ab lo [testament].
757

[Testes] [...] y Pau Vaziero, notari.
4
1585, maig, 27. València.
Càrrec a compte d’un pagament degut a Pere Patrici Mey.
València. Arxiu del Col·legi Corpus Christi, Legajos de recibos del fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 306-307.
Señor Gaspar Micó, scrivà de la cort ecclesiàstica de València. Dels diners que
a mans de vostra merced pervendran de gastos de justícia, dará y pagará docens y
tres reals castellans a Pedro Patricio Mei, impresor de libros, contengut en lo conte
retroscrit, que ab la present cautela de com los ha rebut, se li pendran en conte fet a
XXVII de maii M.DIXXXV.
[Signatura:] Frexa.

757

Interlineat: «així».

758

Ratllat: <als fills>.

759

Interlineat: «meus».

760

Repeteix: «dich».
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5
1585, juny, 8. València.
Provisió del Consell perquè es paguen al taller tipogràfic dels Mey les despeses
relatives a la impressió de setanta-tres mans de paper amb l’escut de la ciutat de
València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1583-1585), A-109, f. 525r.
Dicto die.761
Los molt il·lustres senyors jurats762 y Pere de Assió, síndich de la ínsigne ciutat de
València, excepto lo molt il·lustre en Melchior Figuerola, ciutadà, absent del present
acte; ajustats en la cambra de Consell Secret, provehexen que per lo discret Nofre
Melet, notari, clavari comú de la present ciutat en lo any corrent, sien donades y
pagades a Pere Patricio Mei, impresor de dita ciutat, nou lliures,763 dos sous y sis
diners moneda reals de València per setanta-tres mans de paper imprentades ab les
armes de la present ciutat, que ha donat als pesadors del pes de la palla, des del mes
de juny, mil cinch-cents huytanta-dos, fins per tot lo present mes de juny, de l’any
corrent mil cinch-cents huytanta-cinch, a rahó de dos sous y sis diners per cascuna
mà impremptada, les quals serveixen per a donar lo dit pesador als qui porten la
palla per a vendre lo pes y lo prendre dita palla per scusar los fraus que·s fan en lo
vendre de aquella sens dits albarans.
Testes predicti.
6
1585, juny, 8. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pere Patrici Mey, impressor.

València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1584-1585),
J-102, f. 78v.
De Pere Patricio Mei.764

761
El primer assentament indica la data: «Die sabbati VIIIª mensis junii anno a Nativitate Domini
MDLXXXV.»
762

Al marge superior esquerre: «Dicto die. Mey. VIIII lliures, II sous, VI.»

763

Ratllat: <sis lliures>.

Els assentaments dels salaris ordinaris del volum de la Claveria Comuna (1585-1586) comencen
en la data del XV de juny MDLXXXV; per tant, aquesta referència no s’ha conservat perquè, com ja
hem comentat, els anys 1578 a 1585 no es poden consultar: de la «Claveria Comuna de l’honorable
e discret en Jaume Garçia de Frias, notari, any MDLXXVII en MDLXXVIII», en l’Arxiu Municipal
de València, cfr. O-89, passa a la «Claveria Comuna de Joan Hierony Montanyés, notari, any
M·D·LXXXV en M·D·LXXXVI», cfr. O-90.
764
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Los jurats et caetera. Pagau a l’honorable Pere Patricio Mei, impresor de dita
ciutat, nou liures, dos sous y sis diners reals, les quals et caetera; e són per setantatres765 mans de paper impremtades ab les armes de la present ciutat, que ha donat als
pesadors del pes de la palla des del mes de juny MDLXXXII fins per tot lo present
mes de juny, a rahó de dos sous y sis diners per cascuna mà impremtada. La qual
provisió et caetera, en calendari dels presents mes e any, segons et caetera. E cobrau
et caetera.
Datum Valencie die VIII junii MDLXXXV.766
7
1585, juny, 25. València.
Albarà de Pere Patrici Mey per diversos impresos per al Patriarca Ribera.
València. Arxiu del Col·legi Corpus Christi, Legajos de recibos del fundador.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 306-307.
Pedro Patricio de Mey, confieso hauer recibido del señor Gaspar Micó los
sobredichos doscientos y tres reales castellanos por las causas y razones supra
scriptas, y por la verdad, hize el presente de mi propia mano, a 25 de junio de 1585.
[Signatura:] Pedro Paricio.
8
1585, agost, 17.València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere
Patrici Mey, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1585-1586),
O-90, f. 48r.
Item paguí als honorables Hierònyma Galés y de Huete y Pedro Patricio Mey, los
quals tenen càrrech de la stampa de la present ciutat de vida de aquells, vint-y-cinch
liures reals; e són per mitat y segona paga de L lliures [en blanc] sous, que han per
servir lo dit offici e o per ajuda de costa, en virtut de dos provisions per los il·lustres
765

Ratllat: <dos>.

766

Al marge inferior esquerre: «És la àpoca XXV de juny MDLXXXV.»
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jurats fetes a XXII de agost MDLXXIII y a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo
present any, finidor lo primer de febrer MD·LXXXVI. E ha-n’i albarà,767 a xVii de
agost MDLXXXV.........XXV lliures, [en blanc] sous.768
9
1585, agost, 17.València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1585-1586),
J-103, f. 7v.
Dels honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mey.
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat de vida de aquells, vint-y-cinch
liures reals;769 e són per mitat y segona770 paga de L lliures que han de haver per
ajuda de costa, en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost MDLXXIII
y a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo primer de febrer
MDLXXXVI.771 E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulatíio XVII augusti MDLXXXV.772
10
1585, desembre, 24. València.
Provisió del Consell per al taller tipogràfic dels Mey per a la impressió de fulls
solts amb poesies dedicades al rei per a exposar-los en les parets de la ciutat de
València amb motiu de la visita reial.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1585-1586), A-110, f. 373r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 632-633.
767

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

768

Amb el signe de pagat.

769

Ratllat: <les quals, et caetera>.

770

Ratllat: <primera> i interlineat: «segona»

771

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

772

Amb el signe de pagat.
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Dicto die.773
Los molt il·lustres senyors jurats774 y en Pere de Assió, síndich775 de la insigne
ciutat de València, ajustats en la cambra de Consell Secret, provehexen que per lo
discret Hieroni Montanyés, notari, clavari comú de la present de la ciutat en lo any
corrent, ab776 albarà fermat de la mà dels molt magnífichs racional y síndich de la
present ciutat en la forma acostumada, sien donades y pagades a l’honorable Pedro
Frabricio [sic] Mei, impresor de la present ciutat, onze lliures, cinch sous moneda
reals de València, per lo valor de cent y quinze reals castellans, que777 ha de haver per
la impresió de tres raixmes de778 paper dels versos que han fet y compost, per orde
de ses senyories, en llaor de sa Magestat, los reverents mestre Blay, mestre Torrella y
mestre Ceba, per a apegar aquells en llochs públichs de la present ciutat y allà a hon
se faran invencions per a la entrada de sa Magestat y dels seríssims Príncep y Infanta
en la present ciutat.
Testimonis foren presents a les dites coses los magnífics Joan Llàzer de la Torre,
donzell, y Hieroni Bellit, verguer, habitadors de València.

773
El primer assentament d’aquell dia informa de la data: «Die martiis XXIIII mensis decembris
anno a Nativitae Domini MDLXXXV».
774

Al marge superior esquerre: «Entrada. Fabricio Mei, estampador, XI lliures, V sous.»

775

Amb una altra mà.

776

Ratllat: <sien>.

777

Ratllat: <sen...>.

778

Interlineat: «de paper».
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1586
1
1586, gener, 17. València.
Provisió del Consell per al taller tipogràfic dels Mey per a ajuda de costa de la
impressió de l’obra de Andrés Rey de Artieda titulada «Octavas a la venida de la
Magestad del rey don Felipe».
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1585-1586), A-110, f. 407r i v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 633.
Dictis die et anno.779
Los molt il·lustres jurats780 Joan Nofre Dassió, síndich de la insigne ciutat de
València, excepto lo molt il·lustre en Joan Batiste Çapena, ciutadà absent del present
acte, ajustats en la cambra de Consell Secret, provehexen que per lo discret Hieroni
Montanyés, notari, clavari comú de la present ciutat en lo any corrent, ab albarà
fermat de la mà dels molt magnífichs racional y síndich de la present ciutat,781 sien
donades y pagades a Pere Patricio Mei, impresor, dotze lliures moneda reals de
València per la impresió de les obres que ha compost lo magnífich micer Andrés Rey
de Artieda, doctor en cascun dret, per orde de ses senyories, en loor de la Magestat
del rey don Felip, Senyor nostre, y dels sereníssims Príncep e Infanta per a la fixa, y
posar aquells per la present ciutat per a la entrada de dita real Magestat que s’espera
ha de fer en aquella.
Testes predicti.
2
1586, febrer, 6. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere
Patrici Mey, impressors.
779
El primer assentament informa de la data de la provisió: «Die veneris XVII mensis januarii anno
a Nativitate Domini M·D·LXXXVI.»
780
Al marge superior esquerre: «Entrada. Dicto die Pere Patricio Mey, stampador, XII lliures [en
blanc] sous.»
781

Ratllat: <en lo any corrent>.
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València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1585-1586),
O-90, f. 53v i 54r.
Item paguí als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mey, los
quals tenen la stampa de la dita ciutat [de] vida de aquells, vint-y-cinch liures reals; e
són per mitat e segona paga de L lliures, [en blanc] sous, que han de haver per ajuda
de costa, en virtut de dos provisions fetes per los il·lustres jurats a XXII de agost
MDLXXIII y a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo darrer
de maig primer vinent. E ha-n’i albarà,782 a VI de febrer MDLXXXVI.....XXV lliures,
[en blanc] sous.
3
1586, febrer, 6. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1585-1586),
J-103, f. 14r i v.
De Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mey.
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat de vida de aquells, XXV lliures
reals; e són per mitat y segona paga de L lliures que han de haver per ajuda de costa,
en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost LXXIII y a XXVII de abril
MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo darrer de maig primer vinent.783 E
cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulatío VI februarii MDLXXXVI. 784
4
1586, agost, 8. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere
Patrici Mey, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1586-1587),
O-91, f. 42r i v.
782

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

783

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»

784

Amb el signe de pagat.
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Item paguí a Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mei, los quals tenen la
stampa de dita ciutat de vida de aquells vint-y-cinch liures reals; e són per mitat785
e primera paga de L lliures, [en blanc] sous, de dita moneda que han de haver per
ajuda de costa, en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost M·D·LXXIII
y a XXVII de abril M·D·LXXXI. E són per lo present any, finidor lo darrer de maig
primer vinent. E ha-n’i albarà,786 a VIII de agost MDLXXXVI.....XXV lliures, [en
blanc] sous.
5
1586, agost, 8. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1586-1587),
J-104, f. 8v i 9r.
De Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mey.
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, los quals tenen [la dita] stampa de dita ciutat de vida de aquells, XXV
lliures reals; e són per mitat, primera paga, de L lliures [que] han de haver per ajuda
de costa, en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost MDLXXIII y a
XXVII de abril MDLXXXI.787 E són per lo present any, finidor lo darrer de maig
primer vinent. [E co]brau.
[Datum Valencie] die intitulata VIII augusti MD[LXXXVI].

785

En l’original: «primitat».

786

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

787

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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1587
1
1587, febrer, 7. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere
Patrici Mey, impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1586-1587),
O-91, f. 50r i v.
Item paguí a Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mei, de vida de aquells,
los quals tenen la estampa de dita ciutat, vint-y-cinch liures reals; e són per mitat e
segona paga de L lliures, [en blanc] sous, de dita moneda que han de haver per ajuda
de costa, en virtut de dos provisions fetes a XXII de agost MDLXXIII y a XXVII de
abril M·D·LXXXI. E són per lo present any, finidor lo darrer de maig primer vinent. E
ha-n’i albarà,788 a VII de febrer MDLXXXVII.....XXV lliures, [en blanc] sous.789
2
1587, febrer 7. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1586-1587),
J-104, f. 16v.
De Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mey.
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, de vida de aquells, los quals tenen la stampa de dita ciutat, vint-y-cinch
liures reals; e són per mitat y segona paga de L lliures que han de haver per ajuda de
costa, en virtut de dos provisions fetes a XXII de agost MDLXXIII y a [XXVII de] abril
MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo [darrer de maig] primer vinent.790 E
cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata VII februarii MDLXXXVII.

788

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»

789

Amb el signe de pagat.

790

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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3
1587, maig, 11. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1587-1588),
V-1-254, f. 142v.
Ittem, a 11 de dit, paga a Pere Patricio Mey, impresor, 16 reals castellans per la
impresió de 200 cartells per al bisbat de Sogorb. Ha-y albarà, carta...218...I lliura, X
sous, Viii.
4
1587, maig, 11. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1587-1588),
V-1-255, f. 142r.
Més, a XI de dit, paguí a Pere Patricio Mey, impressor, setze reals castellans per la
impressió de CL cartells per al bisbat de Sogorb. Ha-y albarà en carta...218...I lliura,
x sous, Viii.
5
1587, maig, 11. València.
Albarà de Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General, Compte i raó(1587-1588),
V-1-256, f. 218r.
Yo,791 Pere Patricio Mey, impressor de llibres, confesse haver rebut del señor
mossén Nofre Martorell, setse reals castellans; y són per la impressió de dos-cents
cartells que he imprés per al Bisbat de Sogorb. Y per la veritat, fas lo present de la
mia pròpia mà, a 11 de maig de l’any 1588...1·10·8...I lliures, X sous, VIIII.

791

Al marge esquerre: «142.»
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6
1587, juliol, 8. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1587-1588),
V-1-254, f. 135v.
Ittem, a dit, paguí a Patrisio, inpressor, tres lliures, 1 sou, 4; y són per la impresió
dels cartells del Spital General per a la plega del Spital. À-y albarà...62...III lliures,
iii sous, 4.
7
1587, juliol, 8. València.
Data de l’administració de l’Hospital General per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1587-1588),
V-1-255, f. 135v.
Més, a dit, paguí a Patricio, impressor, trenta-dos reals castellans per la impressió
dels cartells del Hospital per a la plega del regne. Ha-y albarà en carta...62...III lliures,
i sous, iiii.
8
1587, juliol, 9. València.
Albarà de Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu de la Diputació, Hospital General. Compte i raó (1587-1588),
V-1-256, f. 62v.
Yo,792 Per[e] Patricio Mey, impressor de llibres, confesse haver rebut del señor
Nofre Martorell trenta-dos reals castellans; y són per conte de la impressió dels
cartells que he imprés per a la demanda del regne. Y per la veritat, fas lo present de
la mia pròpia mà, a 9 de juliol de l’any 1587........... lliures, I sou, IIII.

792

Al marge esquerre: «135.»
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9
1587, agost, 12. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Jerònima Galés i Pere Patrici Mey,
impressors.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1587-1588),
J-105, f. 8v.
De Hierònyma Galés de Huete y Pedro Patricio Mey.793
Los jurats et caetera. Pagau als honorables Hierònyma Galés de Huete y Pedro
Patricio Mey, los quals tenen la stampa de dita ciutat de vida de aquells, XXV lliures
reals; e són per mitat y primera paga de L lliures que han de haver per ajuda de costa,
en virtut de dos provisions per nós fetes a XXII de agost MDLXXIII y a XXVII de
abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor lo darrer de maig primer vinent.794
E cobrau et caetera.
Datum Valencie die intitulata XII augusti MDLXXXVII.

No s’ha conservat perquè la documentació passa del volum corresponent a la «Claveria Comuna
de Jaume Christòfol Ferrer, notari, clavari comú de la insigne ciutat de València en lo any MDLXXVI
en MDLXXXVII», Arxiu Municipal de València, cfr. O-91, a la «Claveria Comuna de Dionís Alfonso,
notari, clavari comú de la insigne ciutat de València en lo any M·D·LXXXVIII en M·D·LXXXVIIII»,
cfr. O-92.
793

794

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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1588
1
1588, febrer, 6. València.
Càrrec de la Claveria Comuna per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Manuals d’albarans (1587-1588),
J-105, f. 16v.
De Pedro Patricio Mey.795
Los jurats et caetera. Pagau a l’honorable Pedro Patricio Mey, de vida de aquell,
lo qual té la stampa de dita ciutat, XXV lliures reals; e són per mitat y segona paga
de L lliures que ha de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió per nós feta
a XXVII de abril MDLXXXI. E són per lo present any, finidor a u de agost796 primer
vinent.797 E cobrau.
Datum Valencie die intitulata VI februarii MDLXXXVIII.
2
1588, juny, 4. València.
Provisió del Consell perquè es pague a Felip Mey trenta lliures per a l’exercici
com a impressor, si resideix en la ciutat; però només podrà cobrar per ajuda de costa
del taller les cinquanta lliures que cada any rep el taller familiar en el cas que son
germà Pere Patrici Mey li’n cedisca la prerrogativa o en el cas que aquest falte.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1587-1588), A-113, f. 406v-409v.
Qüern de provisions, B-49.
Anno a Nativitate Domini millesimo quingentesimo octuagesimo octavo die vero sabbati
quarta mensis junii vigilia de Penthecostes in civitate Valencie.
[...]
Més avant fonch proposat en lo dit insigne Consell per quant convé afavorir a
795
No s’ha conservat perquè la documentació passa del volum corresponent a la «Claveria
Comuna de Jaume Christòfol Ferrer, notari, clavari comú de la insigne ciutat de València en lo any
MDLXXXVI en MDLXXXVII», Arxiu Municipal de València, cfr. O-91, a la «Claveria Comuna de
Dionís Alfonso, notari, clavari comú de la insigne ciutat de València en lo any M·D·LXXXVIII en
M·D·LXXXVIIII», cfr. O-92.
796

Ratllat: <lo darrer de maig>.

797

Al marge dret: «XXV lliures, [en blanc] sous.»
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les persones de abilitat per a animar aquells y als demés a que procuren de alcançar
lo prim de les facultats y sciències; y una de les persones a qui per dita rahó se deu
remunerar és Phelip Mey, impressor, lo qual per sa molta abilitat convé entretenir-lo
en la present ciutat per a la polícia de la impressió, per ço·s proposa perquè hi sia
feta delliberació.
E lo dit insigne Consell, oyda y entesa la dita proposició en virtut y concòrdia,
provehex, dellibera y ordena que per lo clavari comú de la present ciutat li sien
donades e liurades al dit Phelip Mey, impressor,798 trenta liures moneda reals de
València per ajuda de costa cascun any, estant y residint personalment en la present
ciutat, les quals li sien pagades de mig en mig any, començant la primera paga del
primer del corrent mes de juny del present any MDLXXXVIII en avant, ab tal que
perquè la dita ciutat no sia agravada, provehexen que no·s puxa donar a Patricio Mey
conjunct, sinó que morint lo dit Patricio Mey, o en altra manera vacant les cinquanta
liures que aquell té de ajuda de costa, se donen les dites cinquanta liures al dit Phelip
Mey y que ipso facto cessen les dites trenta liures al dit Phelip Mey provehïdes en lo
present Consell.
[...]
Testimonis foren presents a les dites coses los honorables Hierony Sadorní y
Jaume Bellit, verguers dels molt magnífichs jurats, habitadors de València.
3
1588, juny, 28. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Felip Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1588-1589),
O-92, f. 67r.
Item paguí a l’honorable Phelip Mei, impressor, quinze liures; e són per mitat
y primera paga de trenta liures que en lo Consell General celebrat a quatre de juny
M·D·LXXXVIII és estat provehït li sien donades per ajuda de costa cascun any, residint
aquell en la present ciutat. E són per lo present any, finidor lo darrer de maig primer
vinent. E ha-n’i albarà,799 dit dia de XXVIII de juny any sobredit M·D·LXXXVIII.....
XXV lliures, [en blanc] sous.800

798

Ratllat: <cas...>.

799

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà».

800

Amb el signe de pagat.
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4
1588, agost, 9. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1588-1589),
O-92, f. 68v.
Item paguí a l’honorable Patricio Mei, lo qual té la stampa de dita ciutat de vida
de aquell, vint-y-cinch liures; e són per mitat y primera paga de cinquanta liures que
ha de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los molt magnífichs
señors jurats a XXVII de abril de l’any M·D·LXXXI. E són per lo present any, finidor a
dos de agost de l’any M·D·LXXXVIIII. E ha-n’i albarà,801 a VIIII de agost any 1588.....
XXV lliures, [en blanc] sous.802

801
802

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà.»
Amb el signe de pagat.
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1589
1
1589, febrer, 10. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Pere Patrici Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1588-1589),
O-92, f. 84r.
Item paguí a Pedro Patricio Mei, lo qual té la estampa de dita ciutat de vida de
aquell, vint-y-cinch liures; e són per mitat y segona paga de cinquanta liures que
ha de haver per ajuda de costa, en virtut de una provisió feta per los señors jurats a
XXVII de abril de l’any M·D·LXXXI. E són per lo present any, finidor a dos de agost
primer vinent. E ha-n’i albarà,803 a X de febrer M·D·LXXXVIIII.....XXV lliures, [en
blanc] sous.804
2
1589, febrer, 23. València.
Data de l’administració de la Claveria Comuna per a Felip Mey, impressor.
València. Arxiu Municipal, Claveria Comuna: Llibres de comptes (1588-1589),
O-92, f. 84v.
Item paguí a Phelip Mei, impressor, quinze liures; e són per mitat y segona paga
de trenta liures que en lo Consell General celebrat a quatre de juny M·D·LXXXVIII
és estat provehït li sien donades cascun any per ajuda de costa residint aquell en la
present ciutat. E són per lo present any, finidor lo darrer de maig primer vinent. E
ha-n’i albarà,805 a XXIII de febrer M·D·LXXXVIIII.....XXV lliures, [en blanc] sous.806
3
1589, maig, 13. València.
Provisió del Consell per a renovar la quantitat de trenta lliures anuals que rep
Felip Mey, per a mantenir el seu exercici tipogràfic en la ciutat de València.
803

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà».

804

Amb el signe de pagat.

805

Al marge inferior esquerre: «Lo dit albarà».

806

Amb el signe de pagat.
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València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1588-1589), A- 114, f. 439v i
440r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 318.
Die sabbati XIII mensis maii anno a Nativitate Domini M·D·LXXXVIIII.807
En la sala daurada de la casa de la insigne ciutat de València se ajustaren los
il·lustres jurats, racional y [síndich] de dita ciutat e los [prohòmens] del quitament
de aquella segü[ents]:
Jurats:
Mossén Eximen Pei[...].
En Joan de Brisuela.
Mossén Ceraffí Miquel.
En Christòfol Pérez Dalmançan.
En Jaume Joan Filibert.
[En] Joan Joseph Navarro.
Racional:
En Joan Nofre Martorell, ciutadà.
Síndich:
En Joan Nofre Dassió, síndich ciutadà.
Prohòmens del quitament:
[En Christòfol] Pérez d’Almançan, mossén Jaume Pertusa, mossén Francés
Beneyto, en Vicent Honorat Vidal, en Pere Joan Anthoni, mossén en Antoni Penarroja,
Matheu, en Hieroni Abelló, e [en] Christòfol Artés, en Nofre Martorell, en Francés
Sen Feliu, en Joan Batiste Sapena, en Balthazar de Sempere.
Tots los sobredits prohòmens del quitament, qui són la major part dels quatorze
prohòmens del quitament,808 provehint convocació feta per a la present hora en
presència dels dits il·lustres jurats, racional y síndich de dita ciutat, prestaren son
assentiment y consentiment per a les coses següents:
Primo prestaren son assentiment y consentiment per a què de les pecúnies de la
Claveria Comuna de la present ciutat se puixen provehir fins en suma de dos-centes
lliures moneda [reals de] València per ajuda de costa dels g[asto]s del llibre que ha de
imprimir lo reverent fra[re] Miquel Salón intitulat De iustitia, per ser molt necessari
a la cosa [pú]blica y de persona que sia molts anys que [llig en Estudi General] [...]
807

Al marge superior esquerre: «Die sabbati·13 maii·1589. Assentaments.»

808

Ratllat: <prestaven>.

517

CORPUS DOCUMENTAL

ab molt gran talent y profit dels [estudia]nts y [...] y haver de costar molts diners la
impressió aquella.
Item presten son assentiment809 y consentiment per a què de les pecúnies de la
Claveria Comuna de la present ciutat se puixen provehir fins en suma de vint lliures
moneda [reals] de València, cascun any,810 per a donar aquelles a compliment de
cinquanta lliures a Felip Mey, impresor de llibres; com aquell ya reba trenta lliures
cascun any de renta, per la molta abilitat que aquell té en dita art de imprimir y per
lo molt que convé a la cosa pública que aquell reste y habite en la present ciutat, les
quals se li puixen provehir mentres aquell habitara en aquella y exercira lo dit art de
impresor.
4
1589, maig, 20. València.
Provisió del Consell per a concedir a nom de Felip Mey l’ajuda de costa de
cinquanta lliures anuals que rep el taller tipogràfic familiar, per a mantenir el seu
exercici en la ciutat de València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1588-89), A- 114, f. 488v - 489v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 318-319.
Dictis die et anno.811
Proposició en lo dit insigne Consell812 per quant a xii del corrent és estat prestat
assentiment y consentiment, per813 la major part dels quatorze prohòmens del
quitament per a què de les pecúnies de la Claveria Comuna se puixen provehir fins
en suma de vint lliures moneda reals de València, cascun814 any, per a donar aquelles
a Felip Mei, impressor, a compliment de cinquanta lliures815 de dita moneda; com
aquell re[p tr]enta lliures cascun any [de renda] de la present ciutat, per la gran
809

Al marge superior esquerre: «Felip Mey XX lliures, [en blanc]sous.»

810

Interlineat: «cascun any».

L’assentament primer du la data: «Die sabbati XX mensis maii anno a Nativitate Domini
M·D·LXXXVIIII».
811

812

Al marge superior esquerre: «Felip Mei, impresor, XX.» Tot el text està cancel·lat amb una línia.

813

Ratllat il·legible.

814

Ratllat: <per a do...>.

815

Ratllat: <moneda>.
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abilitat que aquell té de dita art de impressor y per lo molt que convé que aquell reste
en la present ciutat, per al benefici de la cosa pública, les quals se li han de donar
mentres aquell habite y stiga en la present ciutat y exercira dita art de impresor, per
ço·s proposa placia-us-hi delliberar.
E lo dit insigne Consell hoyda y entesa la dita proposició en unitat y concòrdia,
proveheix, dellibera y ordena que, per lo clavari comú de la present ciutat816, sien
donades y pagades817 a Felip Mei, impressor, vint lliures moneda reals de València
de818 renda, cascun any, a compliment de cinquanta lliures de renda de dita moneda,
cascun any; com aquell ya reba de la present ciutat trenta lliures, en virtud de Consell
general celebrat a IIII de juny MDLXXXVIII, per ajuda de costa per la gran abilitat
que aquell té en lo dit art de impressor y perquè convé molt que aquell reste y819
habite en la prensent ciutat, per lo benefici de aquella y de la cosa pública, ab que
aquell haja de residir y habitar en la present ciutat, exercint lo dit offici de impressor;
les quals vint lliures haja de rebre cascun any y li sien pagades per lo clavari comú
de la present ciutat en dos eguals pagues, ço és, de mig en mig any, començant la
primera paga lo primer de juny primer vinent de l’any present MDLXXXVIIII, que
són en los mateixos terminis que lo dit Felip Mey acostuma rebre les dites treinta
lliures que li foren donades per lo dit Consell820 celebrat a IIII de juny MDLXXXVIII,
y axí·s segueixca cascun any en dits [terminis] mentres aquell habite en la present
ciutat exercint lo art de impresor y no de altra manera.

816

Ratllat il·legible.

817

Text ratllat i fragmentat.

818

Interlineat: «de renta cascun any».

819

Interlineat: «y habite».

820

Ratllat: <de III de>.
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1594
1
1594, desembre, 11. València.
Partida del bateig d’Anna Júlia Mey, filla de Felip Mey i Anna Llagostera.
València. Arxiu de l’església parroquial dels Sants Joans, Llibre de baptismes,
(1589-1597), núm. 8, f. 182v.
Publicat per: Francisco Martí Grajales, Ensayo de un diccionario biográfico y
bibliográfico de los poetas que florecieron en reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid,
1927. p. 309.
Dit dia y any, bategí yo, mossén Abert Cendra, vicari, Anna Júlia, filla de Phelip
Mey,821 chatridach [sic], y Anna Lagostera, cònjuges, compares Hierony Joris (?),
mercader, (il·legible) Pellicer.822

821
«Estuvo casado con Ana María Llagostera, de la cual tuvo por hijos a Andrés Aurelio, Pablo
Sebastián, Francisco Felipe, Ángela Isidora, Juana Patricia, Gaspara Emilia, Ana Julia e Hipólita
Vicenta. Las dos últimas fueron bautizadas en la parroquia de Santos Juanes en 11 de diciembre de
1594 y 22 de agosto de 1597, respectivamente. Aurelio y Sebastián dieron muestras de sus aficiones
literarias con algunos libros que publicaron; Francisco Felipe sucedió a su padre en la dirección
de la imprenta; permaneció dos años en Segorbe al frente de un establecimiento tripográfico y en
1626 aún seguía imprimiendo en Valencia», cfr. Francisco Martí Grajales, Ensayo de un diccionario
biográfico y bibliográfico de los poetas que florecieron en reino de Valencia hasta el año 1700, p. 306-307.
822

He normalitzat la puntuació del text.
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1597
1
1597, agost, 22. València.
Partida del bateig d’Hipòlita Vicenta Jacinta Mey, filla de Felip Mey i Anna
Llagostera.
València. Arxiu de l’església parroquial dels Sants Joans, Llibre de baptismes,
(1589-1597), núm. 8, f. 274r.
Publicat per: Francisco Martí Grajales, Ensayo de un diccionario biográfico y
bibliográfico de los poetas que florecieron en reino de Valencia hasta el año 1700, Madrid,
1927. p. 309.
Dit dia, bategí a Ipòlita Vicenta Jazinta, filla de Phelip Mey, impresor, y de
Anna Lagostera, cònjuges. Padrins: Vicent Gregori Soriano, doctor y pavorde de la
Universitat, y de Lladro, vídua. Hierony Joris (?), mercader, (il·legible) Pellicer.823

823

He normalitzat la puntuació del text.
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1598
1
1598, juliol, 24. València.
Còpia notarial del testament de Felip Mey.
València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Protocols: Cosme de Xulvi,
lligall núm. 19961, s. f.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 322-323.824
[Die XXIIII julii anno a Nativitate Domini MDLXXXXVIII Valenciae.
En nom de nostre señor Déu Jesuchrist y de la sacratíssima Verge Maria, mare
sua, de tots los peccadors special advocada, yo, Joan Phelip Mei, impresor de
libres, habitador de la present [ciutat] de València, estant malalt y de greu malaltia
detengut, de la qual tem morir estant, emperò, en bon e sa enteniment e memòria
paraula clara y manifesta, convocant e pregats y demanats los notari y testimonis
dessús scrits, fas y ordén aquest mon últim y darrer testament, última y darrera
voluntat, del qual y de la qual elegeixch, en marmessor y de aquest mon últim y
darrer testament executor, a Pedro Patricio Mey, impressor de libres, germà meu,
al qual done ple y bastant poder y facultat, que puixa pendre y prenga tant de mos
béns y aquell vendre alienar los preus, rebre y àpoques y altres qualsevols cauteles,
y fermar quant sien me[nester] per fer y cumplir les coses pies, en lo present meu
últim y darrer testament dispostes y ordenades.
E primerament, vull e ordén que tots mos torts y deutes sien satisfets smenats y
pagats, y les mies injúries restituhïdes, aquells emperò y aquelles que·s mostraran
y a ésser tengut y obligat ab deutes, testimonis y altres legítimes proves de ànima
benignament observat.
Item elegeixch sepultura al meu cors, ésser feta en la sglésia del Spital General
de la present ciutat, en lo vas construït en la capella de Nostra Señora del Pópulo,
de la qual vull e ordén se fasa a coneguda e voluntat de dit marmesor; com aquell li
parexera y ben vist serà.
Item prech de mos béns per ànima mia y de tots fels deffuncts y per la mia
824
El text que reproduïm a continuació correspon pràcticament tot a l’editat per Serrano Morales.
El document s’ha perdut, perquè els fulls centrals del quadern en el protocol corresponent (potser
un parell) han desaparegut al deslligar-se de la resta de folis, i només roman la part final del text, la
que no està circumscrita per claudàtors. He normalitzat la puntuació del text.
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sepultura fahedora quinze liures moneda reals de València, les quals vull sien
distribuhïdes en dita mia sepultura y en celebració de mises y altres obres pies y
sufragis, a coneguda y voluntat de dit marmessor meu.
Item do e leix al Spital General de la present ciutat de València cinch liures en
subvenció dels pobres de aquell y en remissió de mos peccats.
Item do e leix a Andreu Aurèlio Mei, Pau Sebastià Mei, Francés Phelip Mei,
Àngela Ysidora Mei, Joana Patrícia Mei, Gaspara Emília Mei, Ypòlita Visenta Mei,
fills meus legítims y naturals, ço és, a cascú de aquells, cinch sous per part y per
legítimia y per tot y qualsevol dret que·n mos los pertanynga y pertànyer puixa per
qualsevol títol, causa, via, manera e rahó.
Tots altres béns meus, deutes y accions mies a mi pertanyents y pertànyer podents
y devents en uy o prop ara en lo sdevenidor per qualsevol títol, causa, via, manera
o rahó, leix a Anna Sperança Lagostera y de Mei, muller mia, molt amada, y aquella
en tots los dits béns y drets meus y herència sia hereva mia pròpia e universal, faç
e instituheix per dret de institució ab pacte vincle y condició que aquella entr·els
dits fills meus y de aquella a tota sa voluntat y electió y per les parts y portions que
aquella li pareixera y ben vist li serà.
Darrerament, dexe en tudriu curadriu dels dits mos fills a la dita Anna Sperança
Lagostera, muller mia e mare de aquells, donant-li ple e bastant poder y facultat que
puxa regir y administrar les persones y béns de dits mos fills y de aquella.
Aquest es lo meu últim e darrer testament, última y darrera voluntat mia la qual
e lo qual vull que valguen com darrer testament e última y darrera voluntat mia, per
dret de codicils testament nuncupatiu e per tot aquell dret, fur, privilegi, benefici [...],
lo qual fonch fet en la present ciutat de València hui, que comptam XXIIII dies del
mes de juliol del any de la Nativitat de nostre senyor Déu Jesuchrist MDIXXXXVIII.
S[signe de la creu]enyal de mi, Johan Phelip Mei, testador desús dit, que lo scrit
meu últim y darrer testament et caetera; y conforme et caetera; y ésser portat, fet y
ordenat.
Presents testimonis foren a la confecció del dit e preinsert testament convocats
pregats y demanats ench [sic] Joan Nava, notari, y Andreu Ferrer, studiant, y Gabriel
Hernández, librer, habitants de València los quals interrogats, per lo notari dessús
scrit rebedor del preinsert testament, si coneixen lo dit testador ésser lo dit Phelip
Mei star en disposició de testar, e dixeren e respongueren que sí e lo dit testador dix
conéixer als dits testimonis. E yo, dit notari, conech molt be a tots ells.
Enaprés, en dos dies del mes de mars del any de la Nativitat de nostre senyor
Déu Jesucrist MDCXIII, lo preinsert testament a instància y requesta de la dessús dita
Anna] Esperança Llagostera y de Mey, viuda relicta del dit Joan Phelip Mey, hereva
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CORPUS DOCUMENTAL

tudriu y curadriu deixada y nomenada en dit testament825 per mi March Anthoni
Ortí, notari regent los libres i prothocols de art de notaria de Cosme Xulbi, quondam,
notari rebedor de aquell, fonch publicat y lleçt de la primera línea fins a la última
inclusivament lleçt e publicat, lo qual la dita Anna Esperança Llagostera y de Mey
dix826 que acceptava com de fet accepta així la dita herència, com la dita tutela y cura
en lo dit testament a d’aquella deixades ab benefici, emperò de inventari, protestants
que per a fer aquell temps algú no li precórrega, y que no vol ser tenguda a més de
lo que bastaran les facultats y forces de dita herència y de tot lo demés que li era lícit
y permes protestar. De totes les quals coses requerí a mi, dit notari, li’n rebés acte
públich, lo qual per mi fonch rebut en la ciutat de València dia, mes y any dessús
dits, essent presents per testimonis a les dites coses Miquel Joan Conca, escrivent, y
Gaspar Conca, studiant, habitadors de València.
2
1598, novembre, 15-1599, gener, 19. València.
Càrrec de l’administrador del Patriarca per la impressió d’uns cent llibres
relatius a la «Constitució» de les monges de l’Orde de Sant Agustí en Alcoi i albarà
de Pere Patrici Mey.
València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Lligalls del fundador: rebuts,
lligall s. n., s. f.
Dévensele827 al señor Patricio Mey treçientos y veinte y tres reales castellanos
y medio; por el coste de la impressión de cien libros de las Constituciones de las
monjas recoletas augustinas de Alcoy, que se a hecho en su casa, y por la verdad,
[hize] esta çédula. En Valencia, 15 de nov[iembre] 1598.
31 lliures [en blanc] sous.
[Signatura:] Pedro Blasco.
Yo, Pedro Patricio Mey, impressor de libros, confiesso haver recebido del
señor licenciado Sigüença los trescientos y veynte y tres reales castellanos y medio
contenidos en la cédula arriba escrita, e por las rahones en dicha cédula contenidas.
Y por la verdad, hize el presente de mi propia ma[no]. A 19 de enero 1599..................
.........................................323 reales.
[Signatura:] Pedro Patricio Mey.
825

Ratllat:<fonch publicat>.

826

Ratllat il·legible.

En el verso del rebut: «Nº 19. Henero.......1599. Impressión de las Constitusiones de las monjas
descalsas augustinas. Alcoy. 31 lliures.» Junt amb algunes numeracions i signatures il·legibles.
827
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1599
1
1599, març, 6. València.
Rebudes de l’administrador del Patriarca.
València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Lligalls del fundador: rebuts,
lligall s. n., s. f.
Memoria828 de lo que ha impresso Pedro Patricio para el Patriarcha, mi Señor:
Primo cinco resmas de cédulas de confessión valen...............100 reales.
Item duzientos carteles de ordinario829.......................................30 reales.
item quarenta carteles de la lista de los confessores830.............45 reales.
—————
175 reales.
Dévensele al señor Pedro Patricio Mey los çiento y setenta y cinco reales arriba
contenidos; por el coste de las impressiones infrascriptas. En Valencia, 6 de março
1599.
[Signatura:] Pedro Blasco.
[Signatura il·legible]831
2
1599, març, 30. València.

Càrrec de les despeses degudes a Pere Patrici Mey per part de l’administrador
del Patriarca.

València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Lligalls del fundador: rebuts,
lligall s. n., s. f.
Memoria832 de lo que yo, Pedro Patricio, he impresso para el Patriarcha, mi Señor:
Primo 300 jubileos en papel de marca mediana valen sessenta
reales................................................................................................55 reales.
Más, 450 preces que valen cincuenta reales...............................45 reales.
Más, 500 sumarios del jubileo que valen cincuenta reales......44 reales.
Más, 150 carteles de las Iglesias valen doze reales...................10 reales.
—————
154 reales.
828

En el verso del rebut: «En 6 de ma[rço]. A Patriçio Mey. Nº 8.» Junt amb algunes numeracions.

829

Interlineat: «30.»

830

Interlineat: «45.»

831

Anotacions numèriques.

832

En el verso del rebut: «+599. En 30 de março. A Patriçio Mey. Nº 10.»
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Así se le dé pagar al señor Pedro Patricio çiento y cinquenta y quatro reales
castellanos por las impressiones sobre dichas. En Valencia, 30 de março 1599.
[Signatura:] Pedro Blasco.
[Signatura il·legible]
3
1599, agost, 21. València.
Rebudes de l’administrador del Patriarca.
València. Arxiu del Col·legi del Corpus Christi, Lligalls del fundador: rebuts,
lligall s. n., s. f.
Memoria833 de lo que se ha impresso para el Patriarcha, mi Señor, desde 20 de
abril del año 1599:
Primo 300 edictos para convocación de la [sic] Synodo
diocesano......................................................................................30 reales.
Más, una resma de las coplas del hermano Francisco de
la Orden del Carmen descalços................................................35 reales.
Más, para el mismo otra resma de lo mismo .........................35 reales.
Más, 250 carteles de los días que ha de estar el
Santíssimo Sacramento abierto.................................................25 reales.
Más, 100 Professiones de la fe.......................................................25 reales.
Más, 350 cartas para los retores................................................35 reales.
Más, 350 Instrucciones para los predicadores..........................90 reales.
Más, 500 preces contra la peste.................................................35 reales.
Más, 500 cartas para los retores................................................35 reales.
Más, 400 Synodos diocesanos.......................................................60 reales.
—————
405 reales.834
Valen las sobredichas impressiones trescientos y sesenta y cinco reales castellanos,
los quales se le mandarán pagar al señor Patricio Mey. En Valencia, 21 de agosto
1599.
[Signatura:] Pedro Blasco.
[Signatura il·legible]
Vale 365 reales.835

833

En el verso del rebut: «+1599. En 21 de agosto. A Patriçio Mey. Nº 23.»

834

Text cancel·lat.

835

Anotacions numèriques.
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1604
1
1604, setembre, 13. València.
Provisió del Consell per la qual s’atorga a Felip Mey la càtedra de Grec de la
Universitat de València.
València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1604-5), A-131, f. 103v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 319.
Dicto die.836
Tots los senyors jurats,837 mossén Jaume Margarit, advocat, y Francés Hierony
Eximeno, notari, escrivà de la sala de la ciutat de València, ajustats en la sala daurada,
precehint convocació feta per a la present hora per a negocis del Studi General de
dita ciutat.838
[...]
Item elegexen y nomenen y donen la càthedra de Principis de Grech, que tenia
y llegia en lo Studi General de dita ciutat lo dit Joan Batiste Cardó, prevere, a Felip
Mey, ab salari de vint-y-cinch lliures, cascun any, pagadores de la matexa manera
que·s paguen los demés salaris dels cathedràtichs de dit Studi.
Testimonis foren presents a les dites coses Lope Brisuela, velluter, y Jaume
Molins, calseter, habitadors de València.
2
1604, desembre, 20. València.
Provisió del Consell per la qual es disposa el pagament a Pere Patrici Mey de
huitanta lliures per unes obres fetes per a la ciutat en part d’una casa seua.
836
En el primer assentament d’aquell dia apareix la data: «Die lune XIII mensis septembris anno a
Nativitate Domini MDCVIII.» En aquest text està ratllat:<junii>, on apareix «septembris».
837

Al marge superior esquerre: «Studi mestre Felip Mey.»

Els assumptes als quals es refereixen són el nomenament de mossén Joan Batiste Cardó, prevere
al capdavant de «la càthedra de constructió de grech»; «elegexen y nomenen en conjunt de aquell
en lo dit offici de examinador a móssen Joan Hierony Blasco, doctor en cascun dret», i «elegexen e
nomenen en conjunt de aquell en lo dit offici de examinador a: mossén Guillem Berthomeu Sanchis,
doctor en cascun dret: frare Sebastià Garcia del Orde del gloriós Sent Agostí».
838
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València. Arxiu Municipal, Manuals de Consells (1604-1605), A-131, f. 307v-308v.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 310.
Die lune XX mensis decembris anno a Nativitate Domini MDCIIII.
[...]
Los senyors jurats,839 racional y Miquel Joan Casanova, ciutadà síndich de la
ciutat de València, excepto Francés Hierony Artés, cavaller, y Thomàs Turuvio,
ciutadà, absents del present acte, ajustats en la sala daurada, provehexen que per
lo administrador de la Llonja Nova de dita ciutat en lo any present, sien donades
y pagades a Pere Patricio Mei, huytanta lliures reals de València, per tantes ha de
haver per lo valor de un trocet que li prenen a plom de una casa que té a l’altre cantó
del pesos de les farines, deixant-hi fer les finestres que voldrà a la part del carreró y
la ciutat li haja de tornar a fer la paret a despeses de aquella.
Testimonis foren presents a les dites coses March Antony Ortí, notari, y Pere
Navarro, obrer de vila, habitadors de València.

839

Al marge superior esquerre: «Pere Patricio Mey, LXXX lliures.»
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1611
1
1611, juliol, 28. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Felip Mey, mestre en l’Estudi
General.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1611-1612), e3-114, f. 104r.
Item paguí a Phelip Mei, mestre de Prosòdia, en virtut de provisió feta a XII
del present mes de juliol, vint-y-cinch lliures de dita moneda, a ell degudes de la
paga y festa de Sant Joan de juny pasat, per la segona paga y mitat del salari a ell
constituït per legir la càtedra de Prosòdia en dit Studi. E à-n’i àpoca, a XXVIII de
juliol MDCXI.840
2
1611, novembre, 26. València.
Provisió dels diputats de la Generalitat relativa a la impressió de la «Crònica
de la ínclita y coronada ciudad de Valencia», de Gaspar Joan Escolano.
València. Arxiu del Regne, Generalitat: Llibre de provisions (1611), 3.084, f.
CCCLVIr-VIIIv.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 311-312.
Conte841 del rector Escolano de la inpresión de la Corònica.
Cuenta de lo que ha ressebido el rector Gaspar Escolano, choronista del reyno,
para la impresión de la Chorònica con provisión albaranes de lo·señores842 Diputados.
Primo, a [espai en blanc] de abril 1610, ressebí provisión
de los señores Diputados quatro çientas y sesenta libras para
papel.....................................................................................460 libras, [en blanc] sueldos.
Más, a 24 de dicho, ressebí por dicha provisión y de dichos señores çiento y
sinquenta libras...................................................................150 libras, [en blanc] sueldos.
840

Al marge esquerrre: «La dita àpoca.»

841

Al marge superior esquerre: «Escolano.»

842

En l’original: «loses».
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Más, a 9 de setiembre, ressebí por dicha provisión y de dichos señores çiento y
sinquenta libras...................................................................150 libras, [en blanc] sueldos.
Más, a 8 de octubre, ressebí por dicha provisión y de dichos señores treçientas
libras......................................................................................300 libras, [en blanc] sueldos.
Más, a 11 de março de 1611, por dicha provisión y de dichos señores ressebí
duçientas libras....................................................................200 libras, [en blanc] sueldos.
Más, a 23 de agosto, ressebí por dicha provisión y de dichos señores duçientas
libras......................................................................................200 libras, [en blanc] sueldos.
——————
1.460 libras.
Descargo de lo que el dicho rector Gaspar Escolano à gastado en dicha
impressión.

Primo, se deve al impressor por quatroçientos treynta y nueve pliegos
impressos, a razón de 23 reales el pliego, valen nueveçientas sesenta y siete libras,
dose sueldos y siete dineros.........................................967 libras, 12 sueldos, 7 dineros.
Más, por çinquenta y dos balas que ha gastado de papel, valen seteçientas
treynta y ocho libras y seys sueldos............................758 libras, 6 sueldos.

Más, se le pagaron a mossén Martín Jayme veynte libras por las medallas que
ha debuxado para la Historia, y por abrir el escudo del prinçipio del libro en una
plancha de cobre..............................................................20 libras, [en blanc] sueldos.

Más, se le pagó una libra, seys sueldos y dies dineros al calderero por la
plancha................................................................................1 libra, 6 sueldos, 10 dineros.
Más, se le pagó a Glaudo, criado de la emprempta, para cortar las medallas de
la Historia quatro libras, trese sueldos............................4 libras, 13 sueldos.

Más, se le pagó a Eva, platero, por dibuxiar dos medallas para el libro onçe
sueldos y seys dineros...................................... [en blanc] llibras, 11 sueldos, 6 dineros.

Más, a Collantes, criado de la emprempta, se le pagó çinco libras por los pliegos
que tiró del principio del libro de estampa fina...........5 libras, [en blanc] sueldos.
Más se le pagó a Enrique, naypero, dose libras, dose sueldos y dos dineros por
cortar otro escudo para el principio del libro, por no haver contentado el que cortó
mossén Martí Jayme........................................................12 libras, 12 sueldos, 2 dineros.

Deve la Generalidad al rector Gaspar Escolano mil seteçientas
sinquenta libras del gasto que se ha echo de la impresión de dichos
libros.............................................................................1.750 libras, 2 sueldos, 1 dineros.

Ha ressebido el retor Gaspar Escolano de la dicha Generalidat [sic] en diversas
partidas mil quatroçientas y sesenta libras.............1.460 libras, [en blanc] sueldos.
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Queda ha dever la Generalidad a cumplimiento de las mil seteçientas y
sinquenta libras, dos sueldos y un dinero duçientas y novienta libras, dos sueldos y
un dinero..........................................................................290 libras, 2 sueldos, 1dineros.
—————
1.750 libras, 2 sueldos, 1 dineros.
El retor Escolano dize que hasse remissión que, assí como se le ha de pagar la
dicha Generalidad las duçientas noveynta libras, dos sueldos y un dinero que hasse
remissión de sinquenta libras a la Generalidad, y que quiere que corran por su cuenta
el remiendo del escudo que se ha echo dos vezes y algunas de las menudençias
que se han offresido para el cumplimiento de la impresión contenidas en la plana
presedente.
Deve la Generalidad al rector Gaspar Escolano...................................1.750 libras,
2 sueldos, 1 dineros.
Ha ressebido el rector Gaspar Escolano de la Generalidad................1.460 libras,
[en blanc] sueldos.
Item por la remissión que hasse el retor Gaspar Escolano a la
Generalidad............................................................................................................50 libras,
2 sueldos, 1 dineros.
Queda deviendo la Generalidad al retor Escolano de todas las cuentas ..............
...............................................................................................................................240 libras,
[en blanc] sueldos.
——————————
1750 libras, 2 sueldos.
[Signatura:] Gaspar Escolano, choronista del Reyno.
[Signatura:] Vicente Coloma.
Dicto die.843
Los dits señors Diputats,844 junts ut supra, vist un conte exsibuït per Gaspar
Escolano,845 rector de la parrochial de Sent Esteve de la present ciutat y coronista del
Rey, nostre Señor, en est son regne, axí del que aquell ha rebut de dit General per als
gastos de la impressió de la Corònica de dit regne, com del que aquell ha pagat per
rahó de dits gastos fets en dita impresió, per lo qual conte a constat e consta que lo dit
rector rebé del dit General, per al dit effecte, en diverses partides mil quatre-centes e
sexanta lliures y que ha pagat mil set-centes cinquenta lliures, dos sous y un diner;
de manera que per aquell consta lo dit rector Escolano restar crehedor contra lo dit
General de dos-centes noranta lliures, dos sous y un diner de les quals reduhïdes
843

En el primer assentament apareix la data: «Disapte a XXVI de novembre any MDCXI.»

844

Al marge superior esquerre: «Escolano.»

845

Al marge esquerre: «Contat ab Escolano en 240 lliures.»
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cinquanta lliures, dos sous y un diner, que lo dit rector Escolano ha fet gràçia y
remisió al dit General, voluntàriament, resten docentes quaranta lliures. Lo qual
conte és estat exsaminat per lo dit senor Pere Gregori Calahorra, hu de ses senories,
en virtut de comisió verval que han donat y fermat de sa mà. Per ço, proveheixen
que al dit rector Gaspar Escolano li sien donades y pagades de béns y pecúnies del
dit General, les dites docentes quaranta lliures per les causes y rahons desús dites y
que per aquelles li sia expedït albarà de tres segells ut in forma. Provehint etiam que
lo dit memorial sia cosit en lo present llibre.846
Actum Valencie.
Testes predicti.

846

Es tracta del text que precedeix a aquest assentament.
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1612
1
1612, octubre, 3. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova de Joan Luís Ortís per a Felip Mey.
València. Arxiu Municipal, Llotja nova. Àpoques (1612-13), j3-80, f. 103r;
104v-105r.
+Dattes fetes per mi dit Joan Luys Ortís, çiutadà administrador de la Lonja, qui
dessús en salaris dels cathedràtichs del Estudi General.
[...] Item doní y paguí a Phelip Mei, catedràthic de Lengua Grega, en virtut de
provisó feta per dits jurats a XXVIII de settembre propasat quaranta liures, deu sous
y un diner de dita moneda; a ell degudes de la paga y festa de Sent Joan de juny
pasat per doble quantitat que se li paga cascun any per legir en dit Studi les llisons
quotidianes de principis de retòrica y càthedra de lengua grega. E à-n’i àpoca a III de
octubre de MDCXII.....DCCCX lliures, [en blanc] sous.
2
1612, desembre, 22. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova de Francés Jeroni Eximeno de Salzedo
per a Felip Mey.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Àpoques (1612-1613), j3- 80, f. 58r.
Publicat per: José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario
de las imprentas que han existido en Valencia desde la introducción del arte tipográfico en
España hasta el año 1868, Valencia, 1898-1899, p. 321-322.
+A vós, Francés Hierony Eximeno, notari, scrivà dels jurats y Consell de la
insigne çiutat de València. Certiffich yo, Bernardino Martínez de Salzedo, çiutadà,
racional de la dita ciutat, que al quondam Phelip Mey catedràtich de Retòrica en lo
Estudi General de la dita ciutat, són degudes vint-y-cinch lliures, dos sous y tres
diners per la prorrata de tres mesos y vint-y-set dies que ha llegit la retòrica en
lo Estudi General, los quals són des de XXIIII de juny MDCXII y fins a XVII de
octubre dit any, a LXXX lliures lo any. En lo qual dia de XVII de octubre morí lo
dit Phelip Mei, lo qual compte de dita prorrata és estat fet per Arçis de Sempere,
çiutadà altre de mos ajudants e prén summa de XXV lliures II sous III [diners]; les
quals ab provisió feta per los senyors jurats y rebuda per lo scrivà de la sala a XIIII
del present, és estat provehït sia pagat per Joan Lluís Ortís, ciutadà administrador
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de la Llonja en lo present any, precehint certificació mia. Perquè si us plaurà li rebreu
àpoca de dita quantitat dreçada al dit administrador de la Llonja, per lo qual li pague
dita quantitat.
Dattum Valencie die XXII mensis decembris any MDCXII.
[Signatura:] Salzedo.
Die 16 marcii 1613: Anna Maria Llagostera y de Mey. Testics: Gaspar Conca y
Eleuterio March, studians. 847
Die XVI mensis marcii anno a Nativitate Domini MDCXIII.
Sit omnibus notum848 quod ego, Anna Maria Llagostera849 e de Mey, vidua relicta
et heres universalis bonorum omnium et jurium que quondam fuerunt Philippi Mei,
cathedratici Retorici in Studio Generali dicte civtatis,850 constat de dicta herentia ultimo
illius testamento per Cosmam Xulbi, notarius die XXIIII julii anni MDLXXXXVIII
recepto851 et publicato die secundo martii proxime preteriti, scienter et gratis
confiteor et in veritate recognosco vobis Joanni Ludovicio Ortiz, civi administratori
fabrice Longie Nove dicte civitatis, cuius absenti et vestris et virtute provissionis per
dominos juratos die facte die decimo quarto decembris proxime preterito dedistis et
solvistis mihi mee852 omnimode voluntati realiter numerando viginti quinque libras
duos solidos et tres denarios monete regilium Valencie, prorata trium mensium et
viginti septem dierum a die vigessimo quarto Junii anni MDCXII, usque in diem
decimum septimum octobris eiusdem anni decursorum quo die ab hac vita decessit
dictus vir meus racione illarum octaginta librarum qua dicto, quondam Philippo
Mei, anno quolibet prestabantur pro legenda dicta cathedra retorice: juxta quandam
certificationem rationalis datam et expeditam Valencie, die XXII decembris proxime
preteriti et caetera; quia et caetera; renuntio et caetera.
Actum Valencie, et caetera.
Testes huius rei sunt Gaspar Conca et Eleuterius March, studentes, Valencie
habitatores.
847
Cfr. José Enrique Serrano Morales, Reseña histórica en forma de diccionario de las imprentas que han
existido en Valencia..., op. cit., p. 321-322: «La certificación que precede se halla en un papel suelto,
intercalado en el Libro de lonja de 1612-13, Númº 80 del Arch. Municp. Junto a la h. En que aparece
la siguiente carta de pago.» El text està clausurat amb dues ratlles i hi ha dues mans: l’una en la
intitulació i l’altra en el text.
848

Al marge esquerre: «Die 16 martii 1613. Anna Maria Llagostera et de Mey, vídua relicta et hereus.»
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Interlineat: «e de Mey».
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Ratllat:<absenti et vestris>.
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Interlineat: «recepto».
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Al marge esquerre: «XXV lliures dos sous tres.»
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1613
1
1613, març, 16. València.
Data de l’administració de la Llotja Nova per a Anna Marcella Llagostera,
dona de Felip Mey, per la qual se li concedeix un càrrec pel treball del seu marit en
l’Estudi General.
València. Arxiu Municipal, Llotja Nova. Comptes (1612-1613), e3-115, f. 11v-12r.
Item doní y paguí a Anna Marcella Lagostera y de Mei, vídua y hereva de Felip
Mei, [per testament] rebut per Cosme Xulbi, notari, a XXIIII de juliol MD norantahuit; y en virtut de provisió feta a XIIII de dehembre pasat, vint-y-cinch lliures,
dos sous, tres; mesos y vint-i-set dies des de XXIIII de juny mil sis-cents y dotze
fins a deset de octubre dit any, en lo qual dia morí lo dit son marit; y són per rahó
de aquelles huitanta lliures que se li donen a l’any al dit Felip Mei, per legir en lo
Studi General una càtedra de Retòrica conforme una certificatòria despachada per
lo rational a XXII de dehembre pasat. E à-n’i a XVI de març de l’any MDCXIII ..........
...............................................................xxV lliures, ii sous, 3.
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Uete, Pere de, 427
Uette, Pedro de, 426
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Ute, Pere de, 408, 409
Inyego, Joanni Michaeli, 425
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Joan, Honorat, 274
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Joan, Mestre, 60, 79, 116, 254, 273, 275, 303
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468, 470, 471
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Lagostera, Anna Sperança, 523
Ledesma, Hieroni, 457
Lentischville, Franciscus, 366
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500, 514, 520, 521, 533
Mey, Pere Patrici
Vegeu també
Mei, Patricio, 216, 475, 487, 488, 501,
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487, 488, 493, 495, 497, 498, 503
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Miquel, Ceraffí, 517
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Miquel, Melchior, 345, 348, 350
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Molins, Jaume, 527
Moncada, Pedro de, 286
Monçonís, Petrum, 301
Montagut, Michael, 293
Montaner, Ramon, 128, 129, 294, 306, 312,
313, 317, 318, 319, 374
Montanyés, Hieroni, 505, 506
Montener, Ramon, 307
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Muntaner, Ramon, 34, 39, 54, 55, 128, 129,
130 ,152, 294, 306, 317, 319
Vegeu també
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Nàgera, Didacus de, 401

Navarro, Andreas, 435, 436
Navarro, Jaume, 458, 459, 464, 466, 469,
470, 473
Navarro, Joan Joseph, 517
Navarro, Miquel, 327
Navarro, Pere, 155, 357, 358, 432, 528
Navarro, Sebastianus, 304
Naveda, Ferrando de, 361, 362
Noguera, Hieroni, 459
Noguera, Miquel, 462
Nuncio, Martino, 306
Olesa, 261
Olgiat, Benedeto, 51, 474
Olgiat, Benedicto, 199, 236, 477
Vegeu també Ulgiat, Benedicti
Oliver, Johan, 327
Olzina, Hierònima Escolàstica, 199, 214,
477, 483, 484, 500
Olzina, Honorat, 132, 135, 146, 158, 200,
236, 343, 361, 368, 369, 399, 403, 406, 477,
478, 481
Olzina, Honorat Joan, 200, 214, 478, 481,
500
Ones, Hieronymus, 289
Ordunyes, Petrus, 360
Ortí, Hieroni, 416
Ortí, March Antony, 528
Ortís, Joan Luys, 533
Ortís, Lorens, 299, 305
Vegeu també Ortiz, Lorens
Ortiz, Lorens, 298
Ourrigue, Joannes, 353
Pallarés, Berthomeu, 270
Palmireno, Egisillau, 186, 189, 450, 453
Palmireno, Lorens, 186, 344, 349, 350, 410,
440
Palop, 470
Paredes, Joan Batiste de, 116, 298, 319
Pastor, Francés Joan, 70, 254, 255, 256
Pastor, Martius, 340
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Roqua, Gaspar, 317
Ros, Francés, 295
Ruvio, Pasquasius, 324
Sabater, Joan, 334
Saganta, 466
Sagra, 274
Sanahuja, Antonio, 105, 117, 158, 242,
277, 281, 282, 288, 304, 307, 403, 404
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de
Sanahuya, Anthonio de, 304
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Sans, Gaspar, 199, 236, 477, 481
Sans, Pere Luís, 116, 283, 286, 311, 313
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Sants, Pere Luís, 314
Sapata, Ludovici, 361
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Vegeu també Sent Feliu, Francés
Sent Feliu, Francés, 487
Sentis, 466
Sentpere, Gaspar Joan de, 317, 319
Serra, Cosme, 407, 411
Serra, Phelip de la, 327
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285, 294, 298, 299, 331, 424, 426
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Simon, Bernat, 80, 95, 262, 267, 268, 271,
329, 332
Sobirats, Melchior, 129, 355
Sobrevela, Joannes Vicentius, 324

Pedrola, Pere, 489
Pellicer, Nicholaus, 484, 485
Penarroja, Fedrich, 298, 299
Penarroja, Phelipe, 408, 413, 432, 434
Peraserta, Luís de, 327
Perelló, Miquel Hieroni, 351
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Pérez d’Almaçan, Christoforo, 366
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Pérez Dalmançan, Christòfol
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Pérez Dalmançan, Christòfol, 517
Pérez de Almaçan, Christoforo, 360
Pérez de la Morena, Michael, 433
Pérez, Franciscus, 303
Pérez, Ludovicus, 304
Perpinyà, Pere, 255
Perpinyà, Rafael, 361
Pez, Leonart del, 278, 279
Pez, Steve del, 278, 279
Piquer, Michael Joannes, 366
Pla, 132, 466
Plaça, Jaume, 367, 412
Pujades, Joannes, 340
Queralt, Pere, 255, 256, 263
Ramos, Francés, 369
Ramos, Jacobus, 281
Reig, Petrus Philipus, 259
Rey de Artieda, Andrés, 200, 202, 216,
479, 482, 506
Ribes, Gabriel, 196, 337, 360, 460
Riquo, Gaspari, 292
Rivera, Luís, 450
Roa, Gabriel de, 273
Roca, Gaspar, 344
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Roqua, Gaspar
Riquo, Gaspari
Rodríguez, Miquel Joan, 62, 252
Roqua, Ambrós, 352, 355
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Sorita, Joanes, 302
Stevan, Johan, 402
Tagell, Hieroni, 282, 285, 298, 299
Taraçona, Pere Hieroni, 189, 190, 453, 454,
455
Tàrago, Joan, 74, 257
Vegeu també Tàrrago, Johan
Tàrrago, Johan, 258, 260
Tensa, Miguel, 404
Teran, Joan de, 439
Terça, 466
Thomàs, Ludovicus, 306
Toledo, Hernando de, 367
Torre, Anthon de la, 255
Torre, Baptiste de la, 355, 437
Torre, Felip de la, 316, 344, 416, 440
Torre, Joan Llàzer de la, 505
Torrella, Ludovicus, 323
Torrella, mestre, 213, 216, 505
Torres, Petrus, 353
Turuvio, Thomàs, 528
Ulgiat, Benedicti, 484
Ulgiat, Francisca Egiptiaca de, 484
Vadenas, Martín, 400
Valle, Franciscus Joannes del, 277
Vallverde, Joan, 255
Vasiero, Luys Joan, 278, 292
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Vassiero, Jacobus Martinus, 302

Vassiero, Joan Loís Nicholau, 114, 266, 292,
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Nicholau
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Vaziero, Loís Joan, 302
Vaziero, Michael, 301, 305
Vaziero, Pau, 52, 219, 453, 474, 483, 501
Vega, Rodericus de, 304
Velasco, Thomás, 356
Velasques, Thomás de, 346
Verdejo, Prudentio, 358
Vernegal, Nicolau, 439
Vidal, 294
Vidal, Bernad Luís, 335, 427, 428
Vidal, Vicent Onorat, 298
Vilanova, Joannes Baptista, 432
Villalba, Francisco de, 457, 458, 469, 471,
472
Vives, Bernat, 51, 474
Xulbi, Cosme, 524, 535
Yeles, Adrianus, 349
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Yvorra, Hieroni, 261
Zorilla, Petrus, 403, 404
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