
   

  
Exposició:  Lorenzo Lotto. Retratos 
Organitza: Museo del Prado – The National Gallery 
Seu: Museo del Prado – The National Gallery 
Comissaris: Enrico Maria dal Pozzolo; Miguel Falomir 
Dates: Madrid 19/06/18 – 30/09/18 

DOCUMENTS EN PRÉSTEC: 

Res. 1037-8º R. 301.176 
 

Descripció bibliogràfica 
Autor: Stafileo, Giovanni, 1472-1528. 
Títol: Reuerendi in Christo patris D. Ioan. Staphilei ... De gratiis expectatiuis et aliis litteris 
apostolicis gratie et iustitie tractatus 
Publicació: Venetiis : apud Michaelem Tramezinum, M.D.XXXX. [1540] 
Descripció:  196, [14] f. ; 4º (24 cm) 
Títol secundari : De gratiis expectatiuis et aliis litteris apostolicis gratie et iustitie tractatus 
Notes:  
Existeix una emissió amb la portada: Tractatus de gratiis expectatiuis ac aliis litteris gratie et 
iustitie olim Bo. Me. Ioan. Staphilei episcopi Sibinicen. ... nuper in lucem editi ... Venetiis, 
M.D.XXXX. (amb el gravat d'una sibil·la); la foliació: [2], 196, [14] f.; les signatures: [ ]2, A-Aa8, 
Bb4, *-***4, ****2; i l'empremta: saus r-*. elte gnqu 3 1540 R 
Peu d'impremta obtingut del colofó (f. [14]v.). A la fi del f. 196: Venetiis, anno Domini 
M.D.XXXIX. [1539] mense Octobris 
Índex 
Signatures: A-Aa8, Bb4, *-***4, ****2 
Postil·les, reclams a la fi dels quaderns i registre al f. 196 (només hi consten els quaderns A-Bb) 
Portada gravada amb configuració arquitectònica 
Empremta:  iaum l-ia elte gnqu 3 1540 R 
Citació/referències: ICCU, IT\ICCU\BVEE\012935 
 
Descripció de l’exemplar  
Top: Res. 1037-8   R. 301.176 
Relligadura en tafilet color marró fosc de la que es conserven les dues cobertes de pell originals 
amb el llom afegit per una restauració del segle XX. La restauració ha afegit el llom, les 
capçades i el paper de guardes marbrejat. La decoració original és molt senzilla: un marc 
rectangular basat en quatre filets gofrats i un central daurat; a les quatre cantonades del 
rectangle un petit ferro de flor de sis pètals daurat (part dels dos de la coberta posterior del 
lateral interior del rectangle han desaparegut). Al centre d’ambdues cobertes un ferro daurat 
del segle XVI. Senyals d'haver tingut tancadors. Taques d'òxid i humitat. Error al relligat: du el 
quadern [ ] de l'altra emissió entre el quadern Bb i el quadern *. Exemplar restaurat. Ex-libris: 
"Ex libris Coleccion teatral Arturo Sedó" i anotació ms a portada: "Cervera et Bofarull", al tall 
superior: "Joan. Staphil.", i al tall inferior: "Joann. Staphil. sup[er] gratijs expectatiuis" 
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