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Introducció

Feia anys que volia saber quins eren els primers llibres i opuscles im-
presos a Manresa i qui els havia imprès. Per això en recollia informació 
per al moment que m’hi pogués dedicar. Quan, fa uns quants mesos, 
vaig tenir-ne l’oportunitat i començava a progressar en la recerca vaig 
tenir la sensació d’entrar en una selva amb molts paranys. La manca de 
dates en els impresos, el primer i més important. Si volia mostrar «els 
primers» la data era imprescindible. Però organitzar el catàleg per da-
tes, amb tants interrogants com presentaven, em va fer dubtar. Després 
de diverses proves, vaig optar per dos catàlegs: l’alfabètic, que va anar 
creixent i convertint-se en el principal, i el cronològic, que deriva del 
primer i el complementa.

No volia fer un catàleg, suma d’altres catàlegs de les diverses biblio-
teques. Per això em vaig proposar comprovar in situ tots i cada un dels 
exemplars, amb alguna excepció, per diverses raons. Però les excepcions 
confirmen la regla.

Buidats els diversos catàlegs, vaig descartar els fulls solts: goigs i reials 
cèdules i altra literatura administrativa, per posar l’accent en els llibres 
que, juntament amb alguns opuscles, formen el catàleg que presento. 
Malgrat tot, la certesa no pot ser absoluta i prefereixo qualificar el catà-
leg de «provisional» perquè ningú doni la feina per feta i així és pugui 
enriquir i completar.

Només dos són els impressors que figuren en aquest catàleg. La fa-
mília Abadal i Domingo Coma.

La família Abadal

No hi ha cap dubte que el primer impressor que s’instal·la a Manresa 
és Pau Abadal Fontcuberta, nascut a Moià probablement el 1663, fill 
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de Pere Abadal Morató, «gravador d’auques i xilògraf de primera cate-
goria», segons Francesc Costa i Oller (p. 6).

Pau aprèn l’ofici amb el seu pare, que mor el 1684, quan el fill només 
té vint-i-un anys, «edat més que suficient per haver pres els rudiments 
bàsics» del negoci, segons Immaculada Socias (p. 177). Continua gravant 
i imprimint a Moià fins que s’estableix a Manresa, al número 13 del car-
rer de Sant Miquel, almenys a partir de 1718 quan «apareix inscrit en 
el cadastre com a “estampero” de 54 anys», segons Socias (p. 179), el 
mateix any que imprimeix els Goigs de les ànimes de Purgatori. Així la 
seva impremta esdevé, doncs, «la primera de la capital del Bages», se-
gons Socias p. (p. 181).

Tanmateix, a part de les edicions de l’etapa moianesa, d’impresos a 
Manresa només coneixem dos opuscles de literatura de cordill de 1724: 
uns Villancicos... i Una relacion, y curioso romanse... Tan poca collita, 
a part de la impressió d’altre material menor, segurament és deguda tam-
bé al fet que mor el 1729.

Li succeeix el seu fill Andreu Abadal Serra, nascut encara a Moià 
probablement el 1706. El 1743 es troba registrat al cadastre de Manresa 
com a estamper (Socias, p. 192). Es casa dues vegades; primer amb Te-
resa Riera i, a la seva mort, amb Isabel Girifau. D’aquest darrer matri-
moni neixen Ignasi (1750?) i Joan (1754?) que seran els continuadors 
del llinatge Abadal, el primer a Manresa i el segon a Mataró. El negoci, 
segons Socias, «devia anar prou bé perquè [...] el 1775 ell i Ignasi com-
pren la casa del carrer de Sant Miquel» (p. 194). Malgrat la bonança del 
negoci només coneixem, a part d’alguns gravats i almenys sis goigs, el vo-
lum Peregrinació del venturós pelegrí.

Li succeeix Ignasi Abadal Girifau, que es fa càrrec de l’obrador 
el 1769, arran de la mala salut del seu pare. Ignasi, que serà el gran im-
pressor de la nissaga, traspassarà el segle i morirà a començament del xix, 
el 1813. És un gran productor d’impresos. Treballa per a institucions 
religioses (convents, esglésies, confraries, etc.), escoles de minyons, as-
sociacions professionals i polítiques i per a l’Ajuntament de la ciutat (So-
cias, p. 204). Imprimeix llibres i opuscles, cèdules i altres documents 
administratius, goigs, estampes, etc. per als quals s’aprofita del llegat fa-
miliar de gravats que recull en un Àlbum de mostres. També rep encàr-
recs d’altres poblacions.
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El 1780 signa capitulacions matrimonials amb Josepa Bohigas; 
del matrimoni neixen Ignasi, Joaquim, Joaquima i Domingo. Serà el 
primogènit, Ignasi, el continuador de la nissaga. La coincidència de 
noms entre pare i fill, i massa sovint l’absència de dates d’edició, fan 
complexa la tasca d’identificar a qui correspon cada impressió. Però 
la qüestió, fora de l’objectiu d’aquest paper, pertany sobretot als lli-
bres publicats el segle xix, durant el qual Abadal s’adaptarà a les di-
verses circumstàncies polítiques: durant la guerra del Francès serà 
«Oficina de Ignacio Abadal, impresor del Gobierno» i durant el Trien-
ni Liberal (18201923), «Imprenta Nacional del Gobierno».

Domingo Coma

D’aquest impressor, se’n sap ben poca cosa, excepte els seus impresos: 
llibres, goigs i cèdules. Per no saber-se, en cap obra no hi consta cap 
adreça. Només en Trompeta evangelica... hi figura el «véndese en la 
tienda de Josefa Coma i Seguès [sic], en la calle San Miguel», dada es-
carida que no permet anar més enllà. Encara val la informació donada 
per Joaquim Sarret i Arbós el 1923 (p. 170 -171), que es va repetint sen-
se novetats. Instal·lat a Manresa, només disposem de la petja dels seus 
llibres, goigs i cèdules, per sort quasi sempre datats. Precisament per les 
dates de publicació podem situar el començament de la seva activitat 
després de 1764, data de la llicència de La luz mas clara en medio de las 
dudas... d’Ildefons Ferrer de Sant Josep. I el final, el 1783, quan la seva 
vídua, Esperansa Coma, l’1 de desembre 1783, posa el seu nom a la 
reimpressió d’una reial cèdula, Relación de impresoras del siglo xviii. Sar-
ret escriu, però, que «regentà la impremta pocs anys» (p. 171).

En total són una vintena d’anys amb una producció prou activa de 
8 llibres (algun de més de 300 pàgines) i opuscles —entre 1764 i 1779—, 
13 goigs —entre 1770 i 1780, aproximadament— i 13 reials cèdules 
—entre 1777 i 1783— almenys per la informació de què disposo fins 
ara; la majoria de llibres de tema religiós. Aquestes dades, però, no ens 
permeten avançar gaire en la biografia d’aquest inconegut impressor 
manresà. Espero que la publicació d’aquest paper n’estimuli la recerca 
i en millori el coneixement.
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Com ja he dit, els impresos sense data s’han convertit en un veritable 
maldecap. He cercat camins transversals per a poder oferir al lector ni 
que sigui una fràgil pista. En els catàlegs de les diverses biblioteques, 
en el cas d’absència de data impresa, la datació és en general aproxima-
da. Per exemple, en Ignasi Abadal, sospitosament molt poc curós en da-
tar els seus impresos, el recurs majoritari és «[entre 1769 i 1813], dates 
d’activitat de l’impressor». Al final del Catàleg cronològic intento algu-
nes aproximacions, unes més dubtoses que altres. El lector ho tindrà en 
compte.

Un altre punt que genera conflicte és la data de la llicència i les lli-
cències mateixes. Malgrat la normativa, sancions incloses, existeix «una 
pràctica fraudulenta dels editors per saltar-se les limitacions temporals 
fixades per les llicències d’impressió. Aquesta pràctica [...] consistia a fal-
sificar la data del peu d’impremta i fins el lloc d’edició, manipulacions 
que permetien reimprimir una obra sense permís quan ja havia expirat 
el termini de la llicència» (Manuel Llanas, p. 37-38). Aquesta circums-
tància fa més complex fixar la data; per això faig ús de la data de la lli-
cència i hi afegeixo «[o post.]» perquè penso que la impressió pot ser 
posterior a la data. Però tot és possible: Jardi serafich d’Atanasi de Bar-
celona té llicència de l’1 de desembre de 1705; aquesta mateixa serveix 
per a una reimpressió, en castellà, de 1776, i finalment la impressió ca-
talana és del 1777, tot i que la data és deduïda, com explico en el seu 
moment. Han passat més de setanta anys!

Faig servir majoritàriament el mot «impressió» més que el d’«edició». 
Crec que s’acosta més a la realitat: són impressors que tenen una inter-
venció escassa en l’edició del volum, tal com ara l’entenem. Crec que és 
important reivindicar el seu paper però no donar-los altres responsabi-
litats que no els beneficien.

En el Catàleg alfabètic m’he pres la llibertat de començar pels im-
presos anònims i a continuació els d’autor, i així ho faig constar.

A la majoria de fitxes afegeixo informació sempre que n’he disposat; crec 
que ajudarà a la seva lectura. Al final, faig constar la biblioteca on es tro-
ba l’exemplar que descric. Hi afegeixo la signatura, entre parèntesis, per 
a facilitar-ne més fàcilment la localització.
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Finalment, he buidat sistemàticament diversos catàlegs generals: Biblio-
teca de Catalunya (BC), Col·lectiu de les Universitats de Catalunya 
(CCUC), Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya (CPBC), Ateneu Barce-
lonès, Patrimonio Bibliográfico Español (PBE) i Bibliothèque Natio-
nale de France.

Evidentment la BC aporta la majoria de títols d’aquest catàleg, al 
costat de la Universitat de Barcelona (UB). A continuació, la biblioteca 
del Monestir de Montserrat (Universitat Ramon Llull), la del Mones-
tir de Poblet (Universitat Rovira i Virgili), la Biblioteca Pública Episco-
pal del Seminari de Barcelona (BPEB), l’Arxiu Comarcal de la Cerda-
nya, la Biblioteca Lambert Mata de Ripoll i l’Arxiu Històric de la Ciutat 
de Manresa, que aporta dos títols, pel que sembla exemplars únics. Tam-
bé, per contrastar informació, he acudit als catàlegs de la Universitat 
Autònoma de Barcelona i de la Biblioteca Balmes. També catàlegs de 
diverses llibreries de vell i cases de subhastes m’han aportat més d’al-
guna pista.

He trobat en tots els professionals amb qui he contactat, dones i ho-
mes, uns col·laboradors atents i eficaços.

Encara, he d’agrair a Francesc Comas, Albert Corbeto, Manuel Llanas 
i Marc Torras que, en algun moment de la seva redacció, han volgut lle-
gir aquest paper abans de ser imprès. I a tutti quanti que m’han facili-
tat la feina.
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Impresos anònims

Adjectivorum Nominum Significationes. Adjectivos con genitivo.
Manresa: Por Ignacio Abadal, [1789 o post.] 
32 p.; 8è; 15 cm. BC (I-Verrié 193-12è).

Inclou Significationes verborum & adverbiorum sintaxeos: Del verbo 
agente. Text en llatí i castellà. Relligat al final de La Syntaxis del maes-
tro Juan Torrella (Barcelona, Sierra, Oliver i Martí, 1789). Bona quali-
tat de la tipografia i del paper. Edició moderna de 2012 (Nabu Press).

Apologia con que el Colegio de Boticarios de la ciudad de Barcelona vin-
dica su honor ultrajado por algunas expresiones contenidas en el Discur-
so, que acaba de salir al publico, sobre la necesidad de una farmacopea 
nueva, en la ciudad de Barcelona y Principado de Cataluña.
Manresa: Por Ignacio Abadal, [1788 o post.] «Manresa 16 Diciembre 

de 1788. Imprimase De Barbosa.»
[2] + 18 p.; 4t; 21 cm. BC (Tor. 3/6 – 8è).

Resposta al «Discurso sobre la necesidad de una farmacopea nueva en 
la ciudad de Barcelona y Principado de Catalunya» de Josep Antoni Sa-
vall. Impressió en bon paper i bona tipografia. Podria ser una obra d’en-
càrrec.

Vegeu Montserrat Llorens i Cabot, Marc Torras i Serra, «La “Apo-
logía con que el Colegio de Boticarios de la ciudad de Barcelona vindi-
ca su honor ultrajado (...)”. Una obra impresa a Manresa».

Camino del cielo: consideraciones sobre las maximas eternas y sobre los 
sagrados misterios de la pasion de Christo Nuestro Señor, para cada dia 
del mes: traducido de italiano en español, è ilustrado por el R. Estevan 
Pinell, Sacerdote de la Mision de la Casa de Barcelona.
Manre[sa]: Por Ignacio Abadal, [1774 o post.] 
304 + [8] p.; 12è (14 cm). UB (07 B-66/9/28-1).
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L’impressor de Barcelona Juan Francisco Pifarrer dóna com a autor Giu-
seppe Maria Saporiti, en una edició sense data però amb un «véndese 
en su librería administrada por Juan Sellent, [ca. 1785]». Saporiti és 
autor també d’un Mes de Maria... imprès per Abadal i en el qual inter-
vé també Esteve Pinell com a traductor. Atès que en aquesta edició no 
hi consta autor, indexo el volum com a anònim. Dono la data de la UB, 
que és la mateixa per a Mes de Maria... Prudentment, ambdós figuren 
com a dubtosos al Catàleg cronològic.

Certamen de rhetorica, poesia, y mytologia que ofrecen al publico los 
discipulos de la Escuela de Rethorica, y Poesia de la ciudad de Manresa 
para los dias 1 y 2 de Setiembre 1775.
Manresa: Por Ignacio Abadal, Impresor, [1775 o post.] «Manresa, 10 Agos-

to de 1775. Imprimase De Iturralde.»
[66] p.; 4t; 21 cm. BC (F. Bon. 1080).

El gravat de «S. Fructuós, S. Agnes, S. Maurici. Mar[tirs]» a la pàgi-
na 13, el de la portada, a la 19 i un de petit a la pàgina 64.

Gracias e indulgencias, que guanyen los confrares, y confraressas de la 
confraría del Cos Preciós de Jesu-Christ fundada en la Iglesia de Santa 
Maria de la Seu de Manresa.
Manresa: per Ignasi Abadal Impresor [entre 1769 i 1813]. 
32 p.; 8è (15 cm). BC (9-I-C 8/23).

Aquesta edició incorpora un gravat xilogràfic a la portada i altres orna-
mentacions. Tot i que la data de la BC és molt àmplia, crec que es pot 
incloure en el xviii, però com a dubtós.

Hi ha un gran nombre d’edicions d’aquest text aplicat a les confra-
ries de diverses poblacions: Girona, Pineda, Canet de Mar, etc. fins ben 
entrat el xix, com a Igualada el 1884. En una altra impressió, Abadal fi-
gura com a «Estampér».
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Guia de camins per anar y venir de les parts mes principals de España 
y Roma; añadit al nou modo de escriurer Cartas y respondrer à ellas ab 
tot genero de correspondencias à lo modern.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estámper, al carrer de S. Miquel, [ca. 1791].
[2] + 30 p; 11 cm. Biblioteca del Monestir de Poblet (RE13) /CCUC.

«Petit llibret que tant per contenir cosas tant esencials, com per lo poch 
cost en sa compra espero no hi haurá persona gran ni xica, que no li 
gustia tenir en son poder un tant util compendi», escriu l’anònim autor. 
De Barcelona a Madrid, el lector s’assabenta que hi ha «cent trenta dos 
horas» i fins a Roma «tres centas vint y dos horas». En la part final mostra 
com escriure una «carta amorosa de un Pretendent à fi de casarse» 
o com «el Galan escriu à sa promesa sens usar de cortesía», etc. Tot i 
que alguns catàlegs el fan de 1711, quan encara cap Abadal no s’ha ins-
tal·lat a Manresa, el dato d’acord amb els criteris que explico al Catà-
leg cronològic.
Portada i Nota a la pàgina 69.
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Israel glorioso por el Arca. Drama sacro-alegorico que en los solemnes 
cultos con que obsequia la Mui Ilustre Ciudad de Manresa à los Santos 
Martires Mauricio, Fructuoso e Ines, celebrando en los dias 30 i 31 de 
Agosto las dos ultimas Translaciones de sus Cuerpos Santos: en atencion 
de que en el presente año, à impulsos de la fervorosa devocion de los Ciu-
dadanos, se manfiestan al público en los mismos dias, i primero de Se-
tiembre, todas las Sagradas Reliquias, que colocadas en mui ricas Arcas 
se veneran en la Capilla de dichos Santos Martires.
Siendo sus administradores es asaber Antiguos, los Señores Josef Pejoan 

Boticario, Josef Llor Texedor de Velos i Modernos, Josef Ginabre-
da Platero, Juan Enrich, i Estevan Fransoi Texedores de Velos, An-
tonio Galí Tendero de Paños, Josef Puig Labrador, i Jaime Quinta-
na Sastre.

Canta la Capilla de la Seo de dicha ciudad, siendo su Maestro el Rdo. 
Juan Petzi Presbitero. Dia 31 de agosto de 1777

Manresa: Por Domingo Coma Impresor, y Librero, [1777 o post.] «Die 
23 Julii 1777. Potest Praelo committi. Enric Decanus. / Dia 23 Ju-
lio de 1777. Imprimase De Iturralde. Gob.» [28] p.; 4t (20 cm). UB 
(07 C-239/5/10-39).

Gravat dels Sants Màrtirs per sobre la silueta de la ciutat de Manre-
sa. Un gravat semblant figura a Novenari que consagra... A més, conté 
«Villancicos que... se cantaron en los divinos oficios y solemnes proce sio-
nes en dichos dias 30 y 31 de agosto y primero de setiembre año 1777» 
i les partitures de l’oratori «Israel glorioso» i «Villancico III», de Maurici 
Espona i la de «Villancico I i II», de Joan Petzí.

Les dates corresponen a la Festa major de la ciutat encara vigents 
avui dia. En canvi, el paper dels administradors només s’ha conservat 
per a la Festa de la Llum.
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Los Set salms penitencials en versos catalans segons lo sentit literal.
Manresa: Per Ignasi Abadal Impresor, Carrer de San Miquel, [1791 o 

post.]
[40] p.; 12è; 11 cm. BC (9-I-C 9/1).

Los Set salms penitencials en versos catalans segons lo sentit literal.
Manresa: Per Ignasi Abadal, Estamper carrer de San Miquel, [1791 o 

post.]
[40] p.; 12è; 11 cm. BC (9-I-C 9/5).

Els Abadal imprimiran més vegades els Set salms..., com tants altres 
impressors de Manresa —Martí Trullàs i Pau Roca— i també de Vic, 
Tortosa, Mataró, Barcelona, Perpinyà; la majoria ja dins el xix i amb 
títols a vegades no del tot coincidents. Fins els Amics de la Bíblia en 
faran una impressió el 1936 a Barcelona. La impressió més recula-
da, però, pertany a Menorca amb el títol Los set salms penitencials 
del real profeta David (1795, Vídua de Fàbregues).

Gravat de portada d’una de les moltes  
impressions de Los set salms....



– 23 –

Mascara Real, y carro triunfal que la ciudad de Manresa con motivo de 
su annual Festividad en la translacion de sus Santos Patronos, y Marti-
res Santa Inès, San Fructuoso, San Mauricio, y compañeros. Dà en los 
dias 30 y 31 de agosto del presente Año de 1787.
Siendo Administradores Modernos de la Cofradia de dichos Santos Mar-

tires Don Josef Sanmartì, Don Josef Sagristà, Don Josef Parera, Don 
Francisco Coma, Don Luciano Bruguès, Don Jayme Jobells, y Anti-
guos Don Antonio Arbuès, y Don Agustin Azols.

Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1787]. [8] p.; 4t; 21 cm. BC 
(Tor. 342/35-4t).

«Esta Màscara Real tiene por objeto divertir, y al mismo tiempo instruìr 
al Pueblo en los varios tràges que úsan con mas rareza, y singularidad al-
gunas Provincias del Asia, Africa, Europa, y aun nuestra misma España, 
poniendose en la America quatro parejas, con quatro Niños, que distingan 
las quatro càstas de que esta se puebla en Mulàtos, Moriscos, Chamizos, 
y Albinos. Empezará la Máscara Hercules Lybio à caballo, como Funda-
dor de Manresa, y seguiran setenta Personas distribuídas en cinco Qua-
drillas con sus correspondientes coros de Musica y numero de criados 
para la iluminación». La ciutat celebra amb imaginació i mitjans les seva 
festa major, amb un programa ben imprès, amb paper de qualitat i bon 
disseny. A més, Hèrcules és reivindicat com el fundador de la ciutat!
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Novena a Christo crucificat, y a Maria Santissima al peu de la creu. Pera 
conseguir lo alivio de las Santas Animas del Purgatori: en la qual se exer-
citan tots los anys, los Confrares de Animas, erigida en la Seu de Man-
resa. Se comença lo dia 2 de Novembre.
Manresa: Per Ignasi Abadal, [1780 o post.] «Manresa 12 Junio de 1780. 

Reimprimase De Iturralde.»
63 +1 p. 16è; 10 cm. BC (15-IV60/63).
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Novena de la Divina Pastora de las animas María Santissima
Manresa: Ignasi Abadal estamper i llibreter, al Carre de Sant Miquel, 

1780?
32 p.: 10 cm. BC (8-I-C 12/17)

Novena de la sagrada imatge del Sant Christo de Igualada. Treta prin-
cipalment de la historia de la sagrada passió del V.P. Lluis de la Palma 
de la Companyia de Jesús.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter al Carrer de Sant Mi-

quel [ca. 1791].
64 p.; 15 (10 cm). BC (4-II1/8).
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Novenari, Que conságra agrahida la Ciutát de Manresa al major culto, 
honor y gloria dels seus amáts Protectors, y nobilisims Martirs dels Se-
nyor S. Maurici, S. Ignès y S. Fructuos. Compost por un religiós caputxi. 
Y se presenta a la publica devociò: A solicitut, y expensas de la Confra-
ria dels Sants Martirs de dita Ciutat.
Manresa: Per Ignasi Abadal, [ca.1780] 48 p.; 12è; 10 cm. BC (15-V5/9).
Gravat dels tres Sants Patrons per sobre la silueta de la ciutat de Man-

resa. 

Novenario devoto del serafico padre San Francisco de Asis fundador 
de los Menores; que sale a luz a expensas de un Devoto del Santo Pa-
triarca.
Manresa: por Domingo Coma Impresor y Llibreter, [ca. 1777]. 32 p.; 

12è; 10 cm. Biblioteca Museu Víctor Balaguer / CPBC.

Set són les novenes o novenaris —les anteriors, més una Sagrada nove-
na i un Devotisimo novenario de Pedro Font— que els devots practica-
ven amb l’ajuda dels dos impressors manresans que els en facilitaven la 
guia escrita. Són volums entre 32 i 91 pàgines, prou extensos per a no-
més nou dies.

Oraciones y meditaciones para asistir con devocion y respeto al santo 
sacrificio de la misa: y para recibir con la debida reverencia los santos 
sacramentos de la penitencia y sagrada comunion; traducidas del idio-
ma francès por D. Joseph Antonio de la Valle
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, Calle de Sant Miguel, 1774.
1-178+; 12è; 13 cm. Arxiu Comarcal de la Cerdanya (A-O) 8-4. / 

CCPBC.

Obra molt difosa entre 1768 (Pifarrer, Barcelona) i 1847 (Oliva, Giro-
na), almenys pels exemplars datats als quals he tingut accés.
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Ordinaciones que los cribadores del trigo, y demàs granos que acostum-
bran venderse en la Plasa Mayor de esta Ciudad en los dos mercados 
semmanales que en ella se celebran: Concedidos a esta Ciudad de Manre-
sa por el Sr. Rey Don Filipe Padre, con Real Privilegio dado en Monsòn 
en 13 Julio de 1552; y confirmado por el Sr. Rey Dn. Filipe Hijo con Real 
Privilegio dado en Barcelona en 24 Diciembre de 1589. Deberan ob-
servar de orden del muy Ilustre Ajuntamiento de la misma de forma si-
guiente.
Manresa: Por Ignacio Abadal, [1790]. «Con licencia. Manresa 30 Mayo 

de 1790. Imprimase De Barbosa», a la darrera pàgina.
12 p.; 19,5 × 14 cm. Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa (19092).

Aquest opuscle podria ser exemplar únic perquè no figura en cap altre 
catàleg, ni per cap altre impressor, segons la meva informació.
Gravat de la portada a la pagina 67.

Peregrinació del venturos pelegri ab las copblas de la Mort, ara de nou 
corregidas.
Manresa: Per Andreu Abadal Impresór [entre 1743 i 1778]. A la darre-

ra pàgina, aprovació de «Fr. Antonius Her, Santae Theologiae Pro-
fessór, Ordinis Praedicatorum, fateor me legisse presens opus, et 
illud approbo esse Catholicum».

48 p.: ils.; 8è; 15 cm. BC (I-Verrié 881/17-12è).

Un dels pocs impresos per Andreu Abadal, el pare d’Ignasi. A la contra-
coberta, en llapis, «Segle xviii». Signatura de l’antic posseïdor: Fran-
cesch Sola y Prat = 1819.
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Puntual relacion de las reliquias insignes, y otras menores, que se vene-
ran en la Capilla Soterranea de los Martires de la Seo de Manresa, cons-
truida bajo del Altar Mayor de dicha iglesia; segun resulta del Visorio, 
y formal reconocimiento, que de ellas se hizo en la noche de los dias 27 y 
28 del mes de febrero del corriente año 1777 ante Josef Enrich Escriba-
no Secretario del Muy Ilustre Ayuntamiento de la propia Ciudad:
Siendo Administradores de la Cofadria [sic] de los Cuerpos Santos los 

Señores Josef Pejoan Boticario: Josef Llor Texedor de Velos, Josef 
Ginabreda Platero, Juan Enrich, y Estevan Fransoy Texedores de 
Velos, Antoni Gali Tendero de Paños, Josep Puig Labrador, y Jay-
me Quintana Sastre: Los dos primeros en calidad de Administrado-
res antiguos, y los demás modernos.

Manresa: por Ignacio Abadal Impresòr, y Librero, Calle de San Miguel. 
[1777 o post.]

[4] p.; 2n; 27 cm. BC (F. Bon. 4950).

Relacio historica, y moral de la Sagrada Passio de Jesu-Christ Nostre 
Senyor ab diferents misteris de la Sagrada Passió. Per un Religiós Car-
melita Descals.
Manresa: Per Ignasi Abadal, [ca. 1780]. 
32 p.; il; 16è (10 cm). BC (8-I-C 9/5).

Obra molt difosa, almenys amb quinze impressions fins a final del xix, se-
gons la meva informació a Barcelona, Manresa, Girona, Vic, etc. L’exem-
plar consultat no és il·lustrat, excepte a la coberta, que és reaprofitada.

Relacion de las publicas demonstraciones, y festivos obsequios con que 
la muy illustre, y antigua ciudad de Manresa celebró la real proclama-
cion de su rey, y señor Don Carlos IV. (Que Dios guarde) executada por 
su muy ilustre Ayuntamiento de Corregidor, Regidores, Diputados, y am-
bos Sindicos en los dias 22, 23 y 24 de Febrero. Año 1789.
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1789]. «Imprimase De Barbosa».
48 p.; 4t; 21 cm. BC (Tor. 1063/4-8è).
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Bona impressió, bon paper i bona tipografia. Gravat de l’escut de la ciu-
tat a la portada. 

Relacion, y curioso romanse, en que se refiere un asombroso milagro, 
que obrò Dios N. S. por la intercession de su Amantissima Madre la 
Virgen de Covadonga, con un hombre devoto suyo, el qual estuvo dor-
miendo 15 meses, en castigo de una blasfemia: Sucediò el dia 1 de Mayo 
de este presente Año de 1724.
Manresa per Pau Abadal Impressor. 1724. Con licencia. [4]; 8è. BC 

(Ro. 381).

Portada amb un gravat de la Mare de Déu de Covadonga signat P[au] 
A[badal], a la pàgina 31. Un dels dos impresos, amb uns Villancicos..., 
que, ara per ara, són els primers opuscles impresos a Manresa per Pau 
Abadal, pocs anys abans de morir.

Sagrada novena a la Immaculada Verge, y Purissima Mare de Deu. Ma-
ria Santissima del Roser, que li consagran els seus confraris [sic] de la 
Ciutat de Manresa. Ab llicencia.
Manresa: Per Ignasi Abad[al] Estamper, y Llibreter, 1791. «Reimpri-

mase de Barbosa. Manresa 31 Agosto de 1791.»
48 + 2 p.; 13 cm. BC (15-IV60/62).

Gravat de la Mare de Déu del Roser.

Sermon vigesimo segundo en el quarto domingo. Hazese la causa de los 
pobres con los ricos, que no quieren repartirles, ni aun lo superfluo de 
sus bienes.
Manresa: por Domingo Coma Impressor, [ca. 1775]. Con licencia. 23, 

[1] p.; 4t; 20 cm. BC (Tor. 1055/11-8è).
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Trompeta evangelica, que esparce su voz por las dominicas del año; de 
los Novisimos en Carnaval; i en la Quaresma de la Pasion, i Muerte del 
Señor: conforme la plactica [sic], i estilo de la V. Congregacion de Nues-
tra Señora de los Dolores de la Ciudad de Manresa: con el sonido de las 
meditaciones sacadas del Compendio del P. Luìs de la Puente: acompa-
ñadas de los afectos i peticiones compuestas por el Presbitero, i Dean 
Dr. Estevan Farriols, corrector que fué muchos años de dicha Congre-
gacion: al ultimo van los acostumbrados Egercicios i la Letania de la Vir-
gen. Nuevamente ilustrada, i añadida por el Reverendo Lorenzo Forca-
da Presbitero, actual Corrector de la mesma Congregacion.
Manresa: Por Domingo Coma Impresòr, y Librero. Año MDCCLXXV 

[1775].
Vendese en la Tienda de Josefa Coma i Seguès en la calle de San Mi-

guel.
[8] + 300 p.; 4t; 21 cm. Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de 

Barcelona (251 Farr) /URL.

Encàrrec de la Congregació dels Dolors, inclou un gravat de la Mare de 
Déu. Aquest volum mostra de manera fefaent fins a quin punt arriba el 
control de les publicacions a través de l’aprovació eclesiàstica i la políti-
co-militar: «Aprobacion del R. P. Lr. Fr. Josef Cortina de la Orden de 
Predicadores. Por comision del Coronel Don Juan Salvador de Iturral-
de, Gobernador Politico, y Militar de la Ciudad de Manresa etc he leido 
con atencion el libro... No solo la juzgo digna de la licencia que se pide; 
sino acreedora tambien, de que esparza sus voces por todo el Orbe Chris-
tiano. Este es mi sentir, salvo semper etc. En este Convento de Predi-
cadores de San Pedro Martir de Manresa, dia 15. Setiembre, año del 
Se ñor 1774. Aprobacion del Doctor Ignacio Oms Vice-Cathedratico de 
Theologia Moral de la Regia, i Pontificia Universidad de Cervera... He 
leido con atencion el libro... [que] juzgo digno, que se dè à la luz publi-
ca. Este es mi sentir, salvo semper etc. Manresa, 15 de Octubre de 1774».
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Villancicos que se cantaron en la profession y velo de sor Rosa Domin-
ga de Casanova, y Sala el dia 25 de Abril del Año 1724. En el convento 
de Nuestra Senyora de los Angeles, y Santa Clara, de Religiosas Domi-
nicas de la ciudad de Manresa.
Manresa: En la estampa de Pau Abadal. Any 1724.
[4] f.; 4t; 18 cm. Biblioteca Lambert Mata. Ripoll. (Fons Mata, 820) / 

CCPBC.

Petit gravat de Santa Rosa a la portada i escut, no identificat, a la pàgina 
final. Conté tres «villancicos» amb els seus «estribillos» i «coplas». Un 
dels dos impresos, amb una Relacion y curioso romanse... que, ara per 
ara, són els primers opuscles impresos a Manresa per Pau Abadal, pocs 
anys abans de morir. Gravats a la pàgina 35.

Xacara nueva en que se refiere un lastimoso caso, que sucedio à una Don-
zella de la Ciudad de Truxillo, à la qual un Amante suyo la sacò de su 
casa, engañada con palabra de casamiento, dexandola después en Sier-
ra Morena: Y el exemplar castigo que en él, y á un Primo suyo se execu-
tó, como lo verá el curioso Letor
Manresa: per Ignacio Abadal Impresor y Librero, ca. 1780. [4] p.: il.; 4t 

(22 cm). BC (RO.639).

Una humil mostra de literatura de cordill, en què «una temprana belleza 
/ a un tronco duro amarrada, / desmelenado el cabello / y de robas des-
pojada» és trobada per un caçador que la salva i així són castigats l’amant 
i el cosí que la van segrestar. Dues petites figures, una de Rosaura, la Don-
zella, i l’altra del caçador, encapçalen la història. 
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Autors

[Antoni de Sant Jeroni, fra.]

La gran tragedia de la passio y mort de Jesucrist Nostre Senyor, repre-
sentada en Manresa a benefici del Sant Hospital de Pobres Malalts de la 
Mateixa Ciutat, per alguns devots de aquest divino Misteri, en tots los 
Dijous, y Festas de Quaresma del Any 1774.
Manresa: Per Ignaci Abadal, al carrer de Sant Miquel. ca.1774.
88 p.; 4t (20 cm.). Tres estampes xilogràfiques. BC (Rull 2214-8). (A)

La gran tragedia de la passio y mort de Jesucrist Nostre Senyor repre-
sentada en Manresa a benefici del Sant Hospital de Pobres Malalts de la 
Mateixa Ciutat, per alguns devots de aquest divino Misteri, en tots los 
Dijous, y Festas de Quaresma del Any 1774. Novament corregida dels 
errors que se han reparàt en altre que se imprimí en lo present any per 
haverse posat moltas cosas, que no se representaren, y deixat las ques 
veuràn à esta, que es á la lletra lo ques representà, y à la que va anya-
dida la Conversiò de la Magdalena, y la entrada triumfant de Christo 
en Jerusalem, y á la fi la trihumfant resurrecciò.
Manresa: Per Ignaci Abadal, al carrer de Sant Miquel. [ca. 1774]
87 p.; 4t; 20 cm. Portada orlada, frisos i vinyetes. A la darrera pàgina 

«Imprimase De Iturralde».
Biblioteca Pública Episcopal del Seminari de Barcelona (194156) / 

URL. (B)
Dos altres exemplars a la BC (6-V-13/2 i 6-V-12/6) però a tots els falta 

la pàgina 87.

La gran tragedia de la passió y mort de Jesuchrist Nostre Senyor repre-
sentada en Manresa per alguns devots de aquest Divino Misteri, en tots 
els Dijous, y Festas de la Quaresma del Any 1798. Ab llicencia.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter. ca. 1798. 
88 p.; 4t; 20 cm. BC (A 143/ 1-8è). (C)
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Una altra impressió de 88 pàgines amb tres gravats (portada, p. 55 i 
78 i un cul de llàntia a la 88), només la conec perquè Pep Vila la in-
clou a «Dos impresos facsímils de la passió catalana del segle xviii 
(Vic, 1773 i Manresa, 1798)». Tot i la seva col·laboració, no ha estat 
possible localitzar l’exemplar. (D)
Gravats de les portades de les quatre Passions a la pàgina 39.

Quatre impressions d’una mateixa Passió, per un mateix impressor, amb 
molts dubtes i més d’una pregunta. Dues de 1774 i dues de 1798. Les 
anomeno A, B, C i D.

Palau (214400) creu que la de 1774 (A) és la primera impressió de la 
variant de Manresa que segons Josep Romeu és el text més fidel del que 
ell anomena setena passió. Examinada i comparada amb la B, ens trobem 
amb una edició aparentment més modesta, tipus més petits, amb dos 
gravats que no figuren a la B, que presenta titulars amb cossos més grans 
i frisos i vinyetes. El paper sembla de la mateixa qualitat en ambdues.

Però la B «novament corregida dels errors que se han reparàt en al-
tre que se imprimí en lo present any» no és reportada per Palau i plan-
teja la primera pregunta: quina és l’altra —«en altre»—, de la qual s’han 
«reparat» els errors? Ja veurem que els «anyadits» i les diferències són 
petites i irrellevants. L’avís, doncs, de «novament corregida...» no sem-
bla que sigui justificat. Per exclusió, queden tres possibles opcions: que 
la impressió A sigui la primera i que tot plegat —«novament corregida, 
etc.»— sigui un reclam de l’impressor per cridar l’atenció i estimular les 
vendes de la B. Una anterior Passió, impresa però no localitzada. O, en-
cara, una Passió impresa fora de Manresa que en pogués ser la font. Cap 
d’aquestes opcions no és del tot satisfactòria però amb les dades de què 
disposo no puc aventurar cap conclusió.

Sense solucionar la primacia de les edicions 1774, les de 1798 tampoc 
no ens ajuden gaire. El text de la D té la mateixa paginació que la A amb 
petits canvis («pafsa» vs. «passa»; «fabrica» vs. «farbica», etc.); en la A, C 
i D desapareixen de l’apartat «Despediment de Christo Nostre Senyor» 
dos mots d’una acotació: «aconsegueix» i «y prosegueix», per raons d’espai. 
Mentre la A, C i D escriu «deixebles», a la B són «dexebles»; «teatro» a B, 
és «theatro» a A, C i D i no durant tot el text; els accents ballen a la dreta 
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i a l’esquerra aparentment sense criteri, etc. La B fa servir «Las personas 
que parlan» i la resta, «Interlocutors». En els textos A i B predomina la 
s llarga (f per s) i menys en les C i D, tot i que hi ha excepcions. Hi ha, 
a més, diversos errors que cal considerar tipogràfics i que no detallo: no 
podem assegurar que siguin volguts sinó obligats per l’escassesa de ti-
pus. Els «anyadits» semblen més un ardit que no una realitat. Tot ple-
gat no em permet assegurar quina ha estat la primera a ser impresa.

Fetes aquestes consideracions, els quatre textos coincideixen en el 
mateix nombre de pàgines (87, 88, 88 i 88) i format (4t); en els gravats 
de la A i la D: portada i pàgines interiors (Crist amb la creu i Resurrec-
ció), mentre que la B té la portada orlada i frisos i vinyetes repartits pel 
volum; per altra banda, la D és l’única que té un cul de llàntia a la p. 88.

«Les tipografies són molt pròpies de l’època», m’informa Albert Cor-
beto en un correu electrònic de 19 de juliol de 2017. «Són en general 

El mateixos gravats 
publicats a l’edició  

de 1774 (A)  
i a la de 1798 (D).
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els models holandesos que havien difós els famosos germans Enschedé. 
És probable, però, que siguin els tipus del català Eudald Pradell, el pri-
mer gravador de punxons a Catalunya i a l’estat espanyol, que va pren-
dre com a model per als seus dissenys els caràcters holandesos. Sorprèn 
de totes maneres que hi hagi tantes mancances de caràcters especials, 
com ara de majúscules amb accents, o la ñ, pel fet de tractar-se no d’una 
tipografia antiga sinó dels tipus de moda a l’època.»

Només en el B figura el «Reimprimase De Iturralde» en la dar-
rera pàgina, però sense data. Sí que podem assegurar que les quatre 
impressions són del segle xviii perquè l’impressor treballa encara al 
carrer de Sant Miquel i el 1798 n’imprimirà dues (C i D).

Les «passions» van tenir una difusió extraordinària sobretot durant els 
segles xviii i xix, amb un gran nombre d’impressions i títols diversos: 
La sagrada passió y mort de N. Sr. Jesu-Crist: drama sacro en cinch actes, 
Representasió de la sagrada passió y mort de Nostre Senyor Jesu-Christ, 
Passió i mort de Jesu-Crist o La resurrección de Nuestro Señor Jesucris-
to: drama en un acto, etc. Només a Manresa, Pau i Lluís Roca, grans 
impressors de literatura religiosa, en publiquen el 1823, 1839, 1854, 
1859, 1880, 1884, 1887, etc. Martí Trullàs, també s’hi afegeix.

Per altra banda, Antoni de Sant Jeroni podria no ser-ne l’autor; més 
aviat un arranjador. Això explicaria que en cap de les impressions aba-
dalianes del xviii no hi figuri el seu nom? Palau escriu que «El presti-
gio de este autor hizo que algunas ediciones de Barcelona y Manresa no 
se omitiera en la portada pese a que su contenido correspondiera mas 
bien a la variante mas arcaica de Manresa». Vegeu Pep Vila, Antoni de 
Sant Geroni, un escriptor vigatà bilingüe.

La pervivència de la Passió arriba fins als nostres dies a Olesa, Es-
parreguera, Verges, Cervera, Ulldecona, etc. També al Liceu de Barce-
lona el 1921 sota la direcció de Joaquim Garcia Parreño i al Teatre Ro-
mea en una adaptació de Salvador Vilaregut de la qual, segons l’Arxiu 
digital del teatre, se’n van fer deu funcions. El Be Negre n’informava, a 
la seva manera, el 7 de març de 1933: «la Passió i mort de Nostre Senyor 
Jesucrist, un acte sagramental estrenat a Manresa el 1792, (...) adaptat 
per Josep Maria de Sagarra, es representava al Teatre Romea [de Bar-
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celona]. Maria Vila feia de Maria Santíssima i Pius Daví de Ponç Pilat. 
A El Be Negre explicaven el que passava a escena literalment...» segons 
reporta Julià Guillamon. Però l’adaptació no és de Sagarra!

[Amat, Joan Carles]

Quatre cents aforismes catalans del doctor Joan Carles Amàt dirigit al 
lector.
Manresa: per Ignasi Abadal Estamper, y Llibreter, [ca. 1791]. 
32 p.; 16 cm. BC (VI-I-C 10/8).

Un altre volum de gran difusió entre els segles xvii i xix. A part d’una 
impressió de 1636 citada per Palau de la qual no es té constància do-
cumental, la primera localitzada és feta a Girona per Hieronym Pa-
lol el 1641, avui conservada en una biblioteca francesa. Abadal s’hi 
afegirà a final del xviii i Pau Roca ja al xix; en total, unes sis impres-
sions manresanes. Aquestes dades són deutores de L’empremta del 
monistrolenc Joan Carles Amat de Carlos Pizarro Carrasco, Daniel 
Montañà Buchaca, Carles Banqué Nadal i David Blasco i Planesas. 
També vegeu Miquel-Lluís Muntané, «Joan Carles i Amat, un huma-
nista en temps del Barroc».
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Atanasi de Barcelona, fra

Jardi serafich: butllari de las indulgencias y gracias de la Tercera Orde 
de Penitencia de N.P. S. Francesch, etc. que disposá, lo R. P. Fra Ata-
nasi de Barcelona Ex Lector etc. novament disposadas segons la conces-
sió de Benet XIV. Y se dona á llum a expensas de la T.O. en la Iglesia de 
P.P. Caputxins de Manresa. Essent comissari lo R.P. Nicolau del Hospi-
talet Predicador Caputxi. Se dedica al germa, y Molt Iltre. S. D. Josef 
Verdaguer Canonge, y Camarer de la Seu de Manresa.
Manresa: Per Ignaci Abadal, [1777]. «Dia 11 desembre de 1705. Impri-

matur. Romaguera Vic[ari] Gral et Offi».
[18] + 209 p.; 12è; 13 cm. BC (9-III-16).

Aquest és el primer llibre imprès a Manresa? Per la data de la llicència 
i imprimatur de l’11 de desembre de 1705 ho hauria de ser. Però algu-
na cosa falla. No és fins el 1718 que Pau Abadal, avi d’Ignasi, s’instal·la 
a Manresa. Davant de la perplexitat, el 16 d’octubre de 2016, vaig fer 
una consulta a Immaculada Socias. La resposta encara ho va complicar 
més: «Sincerament, en la meva modesta opinió, crec que és altament 
improbable que l’edició que vostè em comenta sigui de l’Ignasi Aba-
dal.» Davant del dubte consulto de nou els Jardins abadalians de la BC 
(9III-16), UB (07 B-71-8/42), BPEB (271.36. Jar.), UAB (Res XIX/1870) 
i Biblioteca de Poblet (R. 26-23). En tots hi figura la llicència i impri-
matur de 1705 i Ignaci Abadal com a impressor. També Palau pren la 
data de 1705 com a primera edició. Per acabar-ho d’embolicar, una reim-
pressió, en castellà, de la Real Universidad de Cervera de 1776 fa ser-
vir la llicència i imprimatur de 1705.

F. Xavier Guanter de la Biblioteca de Poblet, em fa adonar d’una 
dada que jo, enderiat en les dates de la llicència i l’imprimatur, havia 
passat per alt. El 17 de juliol de 2017 m’escriu: «No hi ha data d’impres-
sió, però tot fa pensar que aquesta és l’any 1777, ja que és la primera que 
figura al full de després de la portada, on hi ha la taula de festes mòbils.» 
Aleshores entenc per què Marian Aguiló registra una edició de 1777 
en 12è. Cal donar, sense cap dubte, la data per aclarida i agrair a F. Xa-
vier Guanter la informació.

Aquesta és la mostra d’un cert ús que els impressors fan de les lli-
cències. Portada, primera plana i imprimatur a la pàgina 43.
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Baron [y Arín], Jaume

Llibre del rosari de Nostra Senyora del Roser y tresor per los vius, y per 
las Animas del Purgatori, que conté moltas excelencias, y alabanças del 
Rosari de Maria Santíssima: y un modo breu, y facil de dirlo, y contem-
plarlo. Compost per lo M. R. P. M... Fr. Jaume Baron del Orde de Pre-
dicadors.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter al carrer de Sant Mi-

quel, [1732 o post.] «Aprobació del M.R.P. M. Fr. Manuel Caralps... 
Vich en lo Convent del SS Rosari del Orde de Predicadors als 17, 
de setembre del any 1732»

[6] + 292 + [6]p.; 8è (15 cm). BC (R (2)-8-254).

Més de vint impressions d’aquest volum he comptat al CPBC, almenys 
cinc de les quals per Abadal entre el xviii i el xix. Gravats de la porta-
da i Anunciació a la pàgina 47.

Chicoyneau, François

Memoria de los memoriales presentados al rey christianissimo por el se-
ñor Chicoyneau primer medico de su Magestad. Traducidos del frances 
al español por el Dr. Dn. Jayme Menòs, y de Llena Primer Medico de los 
Reales Exercitos de S.M. Catholica, Socio de la Real Academia Medico- 
Matritense; Amante de la salud publica, etc.
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1791 o post.] y se hallará en 

Madrid: en casa Dn. Antonio Piferrer calle de las Carretas: en Bar-
celona: en la de Eulalia Piferrer viuda Plaza del Angel.

«Con licencia: Manresa 16 de Octubre de 1778. Imprimase De Yturral-
de.»

[2] + 48 p.; 4t. UB (07 XVIII-6168-3).

Traducció del text publicat a Montpeller el 1748. A més inclou diversos 
textos: Sententia. Memoria imparcial acerca de lo que publicó Don N. 
Cirujano. Ad medicinae doctoratus laureolam in regia Cervariensis Aca-
demia ambiendam orationem DD. Jacobus Menós & de Llena, dixit. Car-
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ta que escribe el rey de Prusia Federico Guillermo III al Dr. Don Jayme 
Menós de Llena [Berlin 10 Enero 1790]. Carta que el prothomedico de 
Buenos-Ayres escrive al Doctor Don Jayme Menos y de Llena... por 
mano del Agente General de Indias [Montevideo Julio 12 de 1783]. 
Appollinae artis romanorum doctoribus clarissimis, sapientibusve salu-
tem. Oratio ad hierarcham Dom. Div. Josephum pro mortis hora [Bar-
cinone, Nonarum postridie Aprillis. 1791]. Per les dates dels textos in-
closos hem de concloure que la impressió és de 1791 o posterior.

Un altre exemplar més breu a la Biblioteca de Montserrat (F*15*12è*4) 
que no he pogut consultar. Segons m’informa Àngels Rius i Bou: 29 + 
[1]p.; 19,5 cm. 1778.

Inclou: Portada / p. 118 Al Rey / 18 (meitat): Sententia signada Lu-
dovicus Galliarum Rex / 19-29 Memoria imparcial acerca de lo que pu-
blicó Don N. Cirujano... que s’inicia amb una cita en cursiva «Quien mal 
habla peor escucha».

Notes a peu de pàgina amb lletres cursives de cos inferior.

Colldelram, Domènec

Compendi de la doctrina christiana breu, util y facil per aprenderla de 
respondrer y preguntar qualsevol y quedar instruhit en lo mes neces-
sari que ha de saber lo christiá en la puericia fins arribar à la edat de 
pendrer la Sagrada Comunió; compost per Domingo Colldelram en lo 
any 1756.
Manresa: per Domingo Coma, [1779 o post.] Data de l’imprimatur: 23 

de gener de 1779.
35 p.; 12è; 13 cm. BPEB (189039)/ URL.
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Cugat, Onofre

Documents politichs y morals: que deu practicar lo christiá per sa vida, 
y salut espiritual, y temporal, desdel dia en que entra en estat del us de 
la rahó, fins al dia de sa mort; y ha tret á llum Onofre Cugát. 
Manresa: Per Ignasi Abadal, [ca. 1790]
32 p.; 15 cm. BPEB (75657) URL.

La BPEB dóna [ca. 1790], que considero plausible, però que incloc com 
a dubtosa en el Catàleg cronològic. Del total de més d’una quinzena 
d’impressions, la primera que he localitzat és de 1765 a Tarragona per 
Magí Canals i la darrera de 1848 a Barcelona per F. Vallés. Manresa en 
veurà dues més: el 1847 per Pau Roca i el 1855 per Andreu Abadal. 

Eutropii, Flavii

Breviarium historiae Romanae: in usum scholarum Regii Collegii Man-
resani; editum cum latinitatis indice Laurenthi Reinhardi. Superiorum 
permissu.
Manresae: Excudevat Ignatius Abadal Typographus, [1782 o post.] Reim-

primatur al verso de la darrera pàgina: «Manresa, 8 marzo de 1782»
183 + [1] p; 8è; 15 cm. UB (07 C-242/7/14).

Volum en llatí, curiós per la seva difusió. Imprès per primera vegada a 
Francofurti [Frankfurt] et Lipsiae [Leipzig]: in Officina Libraria Fel-
seckeriana el 1770. A continuació, segons la informació de què disposo, 
a Nuremberg (1778), Venècia (1784), Londres (1821), València (1877), 
Leipzig (1883), i a Manresa dues vegades per Ignasi Abadal: una reim-
pressió de 1782 i una altra sense data a la BPEB.
Portada, primera plana i decoració interior.
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Ferrer de Sant Josep, Ildefons

La Luz mas clara en medio de las dudas. Sermon panegyrico, que en el 
grande templo de San Pedro Martyr de Religiosissimos Padres de Santo 
Domingo de la ciudad de Manresa en las muy solemnes annuas fiestas, 
que al Angelico Doctor Santo Thomas de Aquino, en 26 de agosto, Do-
minica XI, despues de Pentecostes del presente año de 1764. Consagrò 
su Academica Milicia de su cingulo angelico; el predicó el P. Ildefonso 
de San Joseph de los Clerigos Regulares Pobres de la Madre de Dios de 
las Escuelas Pias, Lector (que fue) en Filosofia, y en Sagrada Theologia 
en su Colegio de la Ciudad de Mataro, y al Presente Consultor Provin-
cial, y Maestrpo de Novicios en el de Probacion de Moyà. 

Sale a la luz a repetidos impulsos de varios Academicos Devotos del 
Santo Doctor, y Apasionados al Autor.
Impresso en Manresa en la oficina de Domingo Coma Impressor, y Li-

brero. Año 1764. «Vici die 29 Octobris 1764. Imprimatur Carbonell 
Vic Gen etc Offic. Imprimase Zevallos.»

28 p.; 4t; 19 cm. UB (07 Ms 448 Imp 6).

Gravat de Sant Tomàs i caplletres. Primer llibre imprès per Domingo 
Coma (o Domènec, segons algunes fitxes bibliogràfiques) Coma.

Ildefons Ferrer de Sant Josep és un reconegut predicador; i ho serà 
tant pel «feliz alumbramiento (...) de los reales infantes D. Carlos y Don 
Felipe» el 1783, com per «las solemnisimas exequias» de Carles III el 
1789, a l’església parroquial de Mataró. Va ser rector de la Comunitat 
Escola Pia de Mataró i Provincial.

Font, Pedro 

Devotissimo novenario a la Immaculada Concepcion de Maria Ssma 
Madre de Dios, reyna del cielo y tierra y especial Patrona de la Monar-
quia Española, que da a luz publica y ofrece a la devocion de los fieles 
el M.R.P. Fr. Pedro Font, Lector Jubilado, etc. y Provincial de la Regu-
lar Observancia de N. P. S. Francisco, de la Provincia de Cataluña.
Manresa: Por Domingo Coma Impressor, Año 1768. 
91 + [1] p.; 12è (13 cm). UB (07 B-66/9/30).
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[Francisco de Paula]

Exercicio devoto de los trece viernes. Que el gran P.S. Francisco de Pau-
la, Fundador de el Orden Penitente de Minimos, instituyò, y aconsejò 
à los que à el acudian afligidos; à honra, y gloria de nuestro Señor Jesu- 
Christo y sus doce Apostoles. Dispuesto con metodo util, claro, y facil 
para todos por un Hijo suio. Con licencia.
Manresa: Por Domingo Coma Imprèsor. [1775 o post.] «Manresa 8 de 

Marzo de 1775. Imprimase De Iturralde.»
64 p.; 15 × 10 cm. Arxiu Històric de la Ciutat de Manresa (18839).
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Llampuig, Mauro

Oracion funebre, que en las solemnissimas exequias con que la muy ilus-
tre Ciudad de Manresa la gloriosa memoria de su amado monarcha hon-
ró Don Carlos III (Que este en Gloria) dixo en su Iglesia Cathedral el 
dia 13 de febrero de 1789 el P.M. Dn. Fr. Mauro Llampuig.
Manresa: en la imprenta de Ignacio Abadal, 1789. Data en la portada. 
28 p.; 4t (19 cm). Biblioteca de Montserrat (Mont* II* 80* 17) / URL.

Com Ildefons Ferrer de Sant Josep a Mataró, la ciutat de Manresa tam-
bé ret, amb Mauro Llampuig, l’homenatge degut al monarca mort.

Mattzell, Simon

Oracion funebre del papa Clemente XIV Lorenzo Ganganelli, predica-
da por el abate Simon Mattzell ex-jesuita, predicador actual del Capi-
tulo de la Santa Iglesia Catedral de Fribourg en Suiza, en presencia del 
senado soberano de la republica, el dia 15 de noviembre del año 1774. 
Traduxola del Aleman al Francès el Señor de Fontallard, y al Castella-
no D. Antonio Crisbon, Presbitero, Predicador de ese Arzobispado.
Impresso en Madrid: por D. Joachin Ibarra. Reimpresso con las licen-

cias necesarias en Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor, y Libre-
ro, [1776 o post.]

[2] + 30 p.; 4t (20 cm). BC (Tor. 1059/3.8è).

La data d’impressió d’Ibarra és el 1776; per tant, la d’Abadal ha de ser 
del mateix any o posterior.
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Menós i de Llena, Jayme 

Memoria contra la inoculacion, sacada de las dudas, i disputas entre los 
autores excitadas a cerca la utilidad o daños causados por la inoculacion 
de las viruelas y comprobada por el desengaño, que da al publico, el doc-
tor don Jaime Menós i de Llena, Primer Mèdico de los Reales Exèrcitos 
de S. M. C. Sòcio de las Reales Acadèmias Mèdico-Matritense, i Gadi-
tana; Amante de la Salud Pùblica, etc.
Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor. I se hallará en Madrid: En la 

Libreria de Valentin Francès Caballero frente a las gradas de Sant 
Felipe el Real. Barcelona: En la de Francisco Ribas Plaza de San Jai-
me [1785 o post]. «Dr. Jacobus Menòs, et de Llena à Conciliis Re-
gis Catholici Exercituum Medicus», signa el text a «Barcinone da-
tum 14. Novembris 1785». Llicència: «Manresa, 27 Noviembre de 
1785. Imprimase De Iturralde».

52 p.; 4t; 21 cm. BC (4-II-20/1).

Aquest és el primer llibre d’aquest catàleg signat pel metge militar Jau-
me Menós i de Llena. En total són quatre, més les traduccions de l’obra 
de François Chicoyneau i de Gilles Bertrand Pibrac. En una data in-
certa, però posterior a 1777, s’instal·la a Manresa on exerceix de metge. 
Segons la Galeria de Metges Catalans, és «contrari a la inoculació de la 
verola d’acord amb les opinions del vienès Anton de Haen (...); té con-
flictes amb els cirurgians (...), amb els qui discrepa en la forma d’orga-
nització dels estudis de Cirurgia (...)» i «molt interessat en la Hidroterà-
pia, escriu treballs sobre les propietats de les aigües de diferents fonts 
de Catalunya». D’aquests temes són els llibres aquí reportats. Els ma-
teixos títols ja són prou explícits.

Francesc Salvà i Campillo, a favor de la inoculació, li contestarà el 
1786 amb una Carta de don Gil Blas à don Blas Gil sobre la memoria 
que ha publicado contra la inoculación el Dr. D. Jayme Menós y de Lle-
na. Hi intervindrà també el metge Llucià Puidolllers amb Memoria apo-
logetica a la carta que escrivió don Gil Blas a don Blas Gil sobre la que 
contra la inoculacion de las viruelas publicó el doctor don Jaime Menós 
y de Llena, aquesta probablement també impresa per Abadal.
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Menós i de Llena, Jayme

Memoria, ô, breve descripción de las aguas minerales de la fuente de la 
Villa de Espluga de Francolí en el Principado de Cataluña. Por el Doctor 
Don Jayme Menós, y de Llena, Primer Medico de los Exercitos de S.M.C. 
Socio de las Reales Academias Medico-Matritenses, y Gaditana etc.
[Manresa?: por Ignacio Abadal? 1787 o post.] En Madrid se hallará en 

las demás Memorias del Autor, en la Libreria de Manuel Millana, 
calle de la Zarza, y en Barcelona en la de Francisco Ribas, Plaza de 
San Jayme. «Con licencia: Manresa 2 de Abril de 1787. Imprimase 
De Yturralde. »

28 p.; 20 cm. UB (07 XVIII-6168-9).

Per la tipografia no és segur que sigui imprès per Ignasi Abadal, però 
per aquestes dates no hi ha a Manresa, lloc de la llicència, altre impres-
sor que ell. Tanmateix no sempre la ciutat de la llicència indicava el lloc 
d’impressió perquè les llicències, com explico a la introducció, es mer-
cadejaven o es prestaven entre els impressors.

Menós i de Llena, Jayme

Memoria de la subordinacion que deben Cirujanos y Boticarios á los Mé-
dicos, demostrada por la naturaleza de sus facultades para desengaño y 
utilidad del bien público.
[Manresa?, Ignasi Abadal?, 1787 o post.]
35 + [1] p.; 4t (21 cm). UB (07 XVIII-6168-8).

El text forma part de l’exemplar factici Memorias del Dr. Don Jayme Me-
nòs, y de Llena d’Anjou, d’Bordes, d’Soler. Primer Médico de los Reales 
Exercitos de S. M. C. etc. Tom I. Inclou textos datats entre 1776 i 1790. 
La col·locació de l’obra de Menós entre dos textos amb llicència de 1787 
fa plausible atribuir-li la mateixa data que també dóna Galeria de Met-
ges Catalans. Per la comparació amb Memoria contra la inoculacion... 
pot atribuir-se a Ignasi Abadal: la mateixa tipografia en els signes d’inter-
rogació i numeració; paginació de 29 ratlles i el mateix tipus de paper.
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Menós i de Llena, Jayme

Memoria, o breve descripción de las aguas minerales de la fuente Gro-
ga, y de Gava, en el Principado de Cataluña. Por el Doctor Don Jayme 
Menós y de Llena, Primer Medico de los Exercitos de S.M.C., Socio de 
las Reales Academias Medico-Matritenses, y Gaditana etc.
En Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor, [1790 o post.] En Madrid 

se hallará en las demás Memorias del Autor, en la Libreria de Ma-
nuel Millana, calle de la Zarza, y en Barcelona en la de Francisco 
Ribas, Plaza de San Jayme. «Con licencia: Manresa 20 Septiembre 
de 1790. Puede imprimirse De Barbosa.»

35 p., 4t, 21 cm. UB (07 B-39/4/8-15).

El text forma part de l’exemplar 
factici Memorias del Dr. Don Jayme 
Menòs, y de Llena d’Anjou, d’Bor-
des, d’Soler. Primer Médico de los 
Reales Exercitos de S. M. C. etc. 
Tom I. Signatura de Jayme Menós.

Oms, Ignasi [1748-1817]

Sermon que en las solemnes fiestas que se celebraron con motivo de la 
ereccion de nuevo altar a los santos patronos, S. Fructuoso, S. Mauricio 
y Santa Inés, predicò en la Seo de la ciudad de Manresa el Rdo. Dr. Ig-
nacio Oms en el dia 30 de agosto del A.C. 1783; sale a luz a expensas de 
un amigo del autor.
Manresa: por Ignacio Abadal, [1783 o post.]
[2 t. en 1 vol.] 22 + [2]; 19 + [1] p.; 4t; 21 cm. Biblioteca de Montserrat 

(F* 18* 8* 15). BC

Conté a més, amb portada pròpia: Sermon de difuntos que en las solem-
nes fiestas que se celebraron con motivo de la ereccion de nuevo altar a 
sus santos patronos, S. Fructuoso, S. Mauricio y Santa Inés, predicó en 
la Seo de la Ille. ciudad de Manresa el Rdo. Dr. Ignacio Oms..., en el dia 
2 de Septiembre del a.c. 1783...
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Orriols, Francesc

Dialogos de la doctrina christiana, que son norma, forma, y pauta, 
ab que los Pares, Amos y Mestres poden facilment cumplir à la obliga-
ció que tenen de ensenyár la Doctrina à sos Fills, Criats, y Deixebles. 
Compostos per lo Doctor Francisco Oriols [sic] Prebere, y Paborde de 
Castell Tersol, Bisbat de Vic y Examinador Sinodal del dit Bisbát. Ab 
llicencia.
Manresa: per Ignasi Abadal Impresór, [17—?] 
120 p.; 12è (14 cm). UB (07 B-71/8/38).

Obra impresa almenys 59 vegades entre 1710, per Rafael Figueró, a Bar-
celona, i el 1844, a Figueres, per Ignasi Valls, tot i que en algunes refe-
rències, inclosa una d’Abadal, figura [19-?], data poc probable. La majoria 
donen dates aproximades o senzillament relacionades amb l’activitat de 
l’impressor. El catàleg de la UB apunta [17—?] i altres obres del CCUC 
del mateix autor —del qual no es coneixen les dates de naixement i 
mort—, totes figuren impreses entre 1677 i 1710. Tanmateix l’incloc 
com a dubtós en el Catàleg cronològic.

Palau, Bartolomé

Victoria de Christo / por el bachiller Bartholome Palau
Impresa en Barcelona, por Antonio Lacavallaria año de 1670 y reimpresa 

en Manresa: por Domingo Coma Impresor, y Librero, Año 1777. 
Vendese en su misma casa.

60 p.; 4t; 22 cm. BC. (TusRes. 60-8è).

Segons Palau, Marià Aguiló opina que l’obra va ser suggerida per un auto 
del segle xv, Victoria Christi, en català que encara es representava a 
València el dia de Corpus i en alguns pobles de Catalunya, com a Fol-
gueroles, l’hivern de 1877. La primera edició coneguda és de 1569 im-
presa a Saragossa (Palau 209918). Atesa la seva reimpressió per Domin-
go Coma, podria haver estat destinada a ser representada a Manresa 
com a autosacramental. Personas que hablan: Dios Padre. Angel. Adan. 
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Eva. Serpiente. Culpa. Lucifer. Satanàs. Judas Iscariote. Cayfàs. Noè. 
Cayo (?). Abel. Abrahán. Josef. Moysès. Belsebù. Avariento. Centurion. 
Redempcion. Judit. Un Bobo. Sansòn. David. Salamon. Isaias. Hieremias. 
San Juan Baptista. Christo. Musica.
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Pibrac, Gilles Bertrand 

Memoria sobre el uso del soliman-corrosivo, por el señor Pibrac: la que 
se lee en el tomo quarto de las Memorias de la Academia real de Cirur-
gia de Paris pag. 153. Traducida del frances al español, por el doctor Jay-
me Menós, Medico de Barcelona... Amante de la salud publica; en res-
puesta à la critico-apologetica contra la historia medico-practica, que 
por dialogos manifiesta algunas medicinas que, bajo el apellido de espe-
cifico remedio, contienen en sí un poderoso veneno.
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, y Librero calle de San Miguel, 

y se hallará: En Barcelona: En Casa Francisco Ribas Librero, en la 
Plaza San Jayme, [1773 o post.] Con licencia: «Manresa 21 de Julio 
de 1773. Imprimese De Iturralde».

[2], 42 p.; 4t; 21 cm. BC (Tor. 745/9-8è).

Respecto l’ordre dels cognoms, segons la indexació de les biblioteques 
consultades, però segons el «Catalogue Collectif de France» hauria de 
ser Bertrand Pibrac, Gilles de.

Pibrac, [Gilles Bertrand,]

Memoria contra el uso del soliman-corrosivo, por el señor Pibrac. t. 4. 
M. d. l. R. A. d. C. d. P. pag.. 153. traducida del francés al Español por 
el doctor Don Jayme Menòs, y de Llena Primer Medico de la Expedi-
cion de Argel... Amante de la Salud Publica Barceloneza; con un desen-
gaño del traductor á la conspiracion contra la humanidad: en respues-
ta à la Apologetico-Critica.
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1776 o post.]
Y se hallará en Madrid: en la Libreria de Valentin Francés caballe-

ro frente las gradas de San Felipe el Real: en Barcelona: en la 
de Fancisco [sic] Ribas Plaza de San Jayme. 1776. «Con licencia: 
Parecer de los doctores Ignasio Nadal, y Armengol Cirera Me-
dicos de la Ciudad de Manresa... que dicha obra es digna de la 
licencia, se solicita por la utilidad à la publica salud Manresa: y 
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Julio 20 de 1776. Hemos leido por co-
mision del Señor Don Juan de Ytu-
rralde.»

44 p.; 4t (21 cm). UB (07 XVIII-6168-2).

En aquesta obra, malgrat que bona part 
del títol i text és coincident amb l’ante-
rior, Menós hi afegeix «un desengaño [...] 
a la conspiración contra la humanidad...». 
Una intervenció més del metge Menós.

[Puigdollers, Luciano]

Disertacion medica que a fin de precaver los funestos Errores i abusos, 
que reinan en el Pueblo, en órden à los medicamentos purgantes, 
Escrive el Dr. Luciano Puigdollers, Médico de entradas que fuè dels 

Hospital del Quartel general del Exercito, en la Expedicion de Isla 
de la [sic] Menorca, i al presente Mèdico de la Ciudad de Manresa. 

Manresa: Por Ignacio Abadal Impre-
sor i Librero, Calle San Miguel, 
[1785 o post.] Con licencia. «Man-
resa, 27 agosto de 1785. Impri-
mase De Iturralde», a la darrera 
pàgina.

23 p.; 21 × 15 cm. Arxiu Històric de 
la Ciutat de Manresa (25255).

En aquest exemplar manca el full 
de les pàgines 3-4 i 21-22 i podria ser 
exemplar únic perquè no figura en 
cap altre catàleg, ni per cap altre im-
pressor, almenys segons la meva in-
formació.
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Puigdollers, Luciano

Memoria apologetica a la carta que escrivió don Gil Blas, a don Blas Gil, 
sobre la que contra la inoculacion de las Viruelas publicó el Doctor Don 
Jaime Menós y de Llena Primer Médico de los Reales Exercitos de S. M. C. 
Sócio de la Reales Académias Médico-Matritense, y Gaditana, etc. Es-
crita por el Doctor Luciano Puigdollers, Médico de entradas que fue del 
Hospital del Quartel General del Exercito, en la expedición de la Isla de 
Mahon, y en el dia titular de la Ciudad de Manresa. Vá añadida una 
Carta del Doctor don Jaime Menós al autor.
[Manresa? Ignasi Abadal?] 1787 o post. En Madrid se hallará en la Libreria 

de Manuel Millán calle de la Zarza. En Barcelona en la de Francis-
co Ribas Plaza de San Jaime. Amb llicència: «Manresa 2 de Abril 
de 1787. Imprimase De Iturralde».

40 p.; 4t; 21 cm. UB (07 B-65/5/9-2).

Si considerem, per la llicència, que pot ser imprès a Manresa, aleshores 
només pot ser-ho per Ignasi Abadal. Malgrat els interrogants, la im-
pressió de Disertación médica... del mateix autor reforça la hipòtesi del 
lloc d’impressió i l’impressor.

Saporiti, Giuseppe Maria

Mes de Maria o Devocion a Maria Santisima, en que se le cansagra [sic] 
el Mes de Mayo con el exercicio de diferentes Virtudes, que deben practi-
car las Familias en sus Casas en cada dia del Mes. Ordenado por el Ilmo. 
y Rmo. s. d. Joseph Maria Saporiti Obispo de Genova. Traducido por el 
R. Estevan Pinell, Sacerdote de la casa de Mision de Barcelona. 
Manresa: por Ignacio Abadal, [1774 o post.]
92 + [4] p.; 12è (14 cm). UB (07 B-66/9/28-2).

Una altra obra del mateix autor, tot i que publicada anònimament, és 
Camino del cielo... que incloc en l’apartat corresponent, en la qual tam-
bé intervé el traductor Esteve Pinell. Quant a la data, dono la de la UB 
que és la mateixa per a Camino del cielo... En desconec les raons; pru-
dentment ambdós figuren com a dubtosos al Catàleg cronològic.
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Sastre, Bernardo

Sermon que en las fiestas de gracias que celebro la muy ilustre ciudad 
de Manresa, por la paz, y por el nacimiento de los dos serenisimos in-
fantes gemelos Dn. Carlos y Dn. Felipe predicò el Mtro. Dn. Fr. Bernar-
do Sastre Abad de Burgos en el dia 26 de Diciembre de 1783.
Manresa: por Ignacio Abadal impresor, [1784 o post.] Llicència de 

19 de gener de 1784.
[2] + 5-25 + [1] p. en bl.; 4t. Biblioteca de Montserrat (Mont) / URL.
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Catàleg cronològic

Relacion, y curioso romanse...
Manresa per Pau Abadal Impressor. Any 1724.

Villancicos que se cantaron en la profession y velo de sor Rosa...
Manresa, En la estampa de Pau Abadal. Any 1724.

Baron [y Arín], Jaume. Llibre del rosari de Nostra Senyora del Roser... 
Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter al carrer de Sant Miquel [1732].

Peregrinació del venturos pelegri ab las copblas de la Mort... 
Manresa: Per Andreu Abadal Impresór [entre 1743 i 1778]

Ferrer de Sant Josep, Ildefons. La Luz mas clara... 
Impresso en Manresa en la oficina de Domingo Coma Impressor, y Li-
brero. Año 1764.

Font, Pedro. Devotissimo novenario a la Immaculada... 
Manresa: Por Domingo Coma Impressor, Año 1768.

Pibrac, [Gilles Bertrand] Memoria sobre el uso del soliman-corrosivo ...
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, y Librero calle de San Miguel,
... [1773].

Oraciones y meditaciones para asistir con devocion y respeto...  
sacrificio de la misa...
Manresa: por Ignacio Abadal..., 1774

Mattzell, Simon. Oracion funebre del papa Clemente XIV...
Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor, y Librero [1774 o post.].
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Antoni de Sant Jeroni, fra, La gran tragedia de la passio y mort... 
Manresa: Per Ignaci Abadal, al carrer de Sant Miquel. 1774 ca (A)

Antoni de Sant Jeroni, fra, La gran tragedia de la passio y mort... No-
vament corregida dels errors...
Manresa: Per Ignaci Abadal, al carrer de Sant Miquel. 1774 ca. (B)

Saporiti, Giuseppe Maria. Mes de Maria o Devocion a Maria... 
Manresa: por Ignacio Abadal, [1774 o post.]

Sermon vigesimo segundo en el quarto domingo...
Manresa: por Domingo Coma Impressor. Con licencia [ca. 1775]

[Francisco de Paula] Exercicio devoto de los trece viernes.
Manresa: Por Domingo Coma Imprèsor. [1775 o post.].

Certamen de rhetorica, poesia, y mytologia...
Manresa: Por Ignacio Abadal, Impresor. s. a. [1775 o post.]
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Trompeta evangelica...
Manresa: Por Domingo Coma Impresòr, y Librero. Año MDCCLXXV 
[1775].

Pibrac, [Gilles Bertrand] Memoria contra el uso del soliman-corrosivo... 
con un desengaño del traductor...
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1776 o post.]

Israel glorioso por el Arca. Drama sacro-alegorico...
Manresa: Por Domingo Coma Impresor, y Librero [1777 o post.]

Novenario devoto del serafico padre San Francisco de Asis... 
Manresa: por Domingo Coma..., [ca. 1777].

Palau, Bartolomé. Victoria de Christo... 
Reimpresa en Manresa: por Domingo Coma Impresor, y Librero: Año 
1777.

Atanasi de Barcelona, fra. Jardi serafich: butllari de las indulgencias...
Manresa: Per Ignaci Abadal, [1777].

Puntual relacion de las reliquias insignes...
Manresa: por Ignacio Abadal Impresòr, y Librero, Calle de San Miguel. 
[1777 o post.]

Chicoyneau, François. Memoria de los memoriales... 
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1778 o post.]

Colldelram, Domènec. Compendi de la doctrina christiana breu...
Manresa: per Domingo Coma, [1779 o post.]

Novena a Christo crucificat...
Manresa: Per Ignasi Abadal, [1780 o post.]

Xacara nueva en que se refiere...
Manresa: per Ignacio Abadal Impresor y Librero, ca. 1780.
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Relacio historica, y moral de la Sagrada Passio de Jesu-Christ...
Manresa: Per Ignasi Abadal, [ca. 1780].

Novenari, Que conságra agrahida la Ciutát de Manresa...
Manresa: Per Ignasi Abadal, ca 1780.

Eutropii, Flavii. Breviarium historiae Romanae...
Manresa: Excudevat Ignatius Abadal Typographus, [1782 o post.]

Oms, Ignasi. Sermon que en las solemnes fiestas... 
Manresa: por Ignacio Abadal, [1783 o post.]

Sastre, Bernardo. Sermon que en las fiestas de gracias... 
Manresa: por Ignacio Abadal impresor, [1784 o post.]

[Puigdollers, Luciano] Disertacion medica que a fin de precaver... 
Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor i Librero, Calle San Miguel 
[1785 o post.]

Menós i de Llena, Jayme Memoria contra la inoculacion...
Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor. [Manresa, 27. Noviembre de 
1785]. 

Menós i de Llena, Jayme. Memoria (...) fuente de la Villa de Espluga... 
[S. ll, s.n., 1787 o post.]

Menós i de Llena, Jayme. Memoria de la subordinacion... 
[Manresa?, Ignasi Abadal?, 1787 o post.]

Mascara Real, y carro triunfal...
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1787]

Puigdollers, Luciano Memoria apologetica a la carta... 
[Manresa? Ignasi Abadal?] 1787 o post.
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Apologia con que el Colegio de Boticarios...
Manresa: Por Ignacio Abadal, [1788 o post.]

Relacion de las publicas demonstraciones, y festivos obsequios...
Manresa: por Ignacio Abadal Impresor, [1789].

Llampuig, Mauro. Oracion funebre, que en las solemnissimas... 
Manresa: en la imprenta de Ignacio Abadal, 1789.

Adjectivorum Nominum Significationes. Adjectivos con genitivo...
Manresa: Por Ignacio Abadal, [1789?]

Ordinaciones que los cribadores del trigo...
Manresa: Por Ignacio Abadal, [1790].
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Menós i de Llena, Jayme. Memoria,... de la fuente Groga... 
En Manresa: Por Ignacio Abadal Impresor [1790 o post.]

Sagrada novena a la Immaculada Verge...
Manresa: Per Ignasi Abad[al] Estamper, y Llibreter, [1791 o post.]

La gran tragedia de la passió y mort de Jesuchrist Nostre Senyor.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter. ca. 1798. (C)

La gran tragedia de la passió y mort de Jesuchrist Nostre Senyor.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter. ca. 1798. (D)

Datació dubtosa

[Amat, Joan Carles]. Quatre cents aforismes catalans...
Manresa: per Ignasi Abadal Estamper, y Llibreter, [ca. 1791].

 ➙ Dato el següent títol perquè hi apareix la fórmula «Estamper, y Lli-
breter» que també figura a la Sagrada novena... datada a partir de la seva 
llicència.

 ➙ En els següents, l’impressor hi fa constar el domicili del carrer 
Sant Miquel; no serà fins el 1792, segons Llanas (p. 201), que l’aban-
donarà per a traslladar l’empresa familiar a la Plaça de l’Om. Aques-
ta informació fa possible datar tots aquests títols dins el segle xviii:

Guia de camins...
Manresa: Per Ignasi Abadal Estámper, al carrer de S. Miquel, [ca. 1791].
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Novena de la sagrada imatge del Sant Christo de Igualada.
Manresa: Per Ignasi Abadal Estamper y Llibreter al Carrer de Sant Mi-

quel, [ca. 1791].

Los Set salms penitencials.
Manresa: Per Ignasi Abadal Impresor, Carrer de San Miquel, [ca. 1791].
Manresa: Per Ignasi Abadal, Estamper carrer de San Miquel, [ca. 1791.

 ➙ Més dubtes generen els següents títols. En el Catàleg alfabètic hom 
hi trobarà els meus raonaments:

Camino del cielo...
Manre[sa]: Por Ignacio Abadal, [1774 o post.]

Gracias e indulgencias...
Manresa: per Ignasi Abadal Impresór, s.a. [entre 1769 i 1813].
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Cugat, Onofre. Documents politichs y morals...
Manresa: Per Ignasi Abadal, [ca. 1790].

Menós i de Llena, Jayme Memoria... de la fuente de Espluga [Manresa?: 
por Ignacio Abadal?]. 1787 o post.

Orriols, Francesc. Dialogos de la doctrina christiana...
Manresa: per Ignasi Abadal Impresór, [17—?]

Saporitti, Giuseppe. Mes de Maria...
Manresa: por Ignacio Abadal, [1774 o post.]






