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1. Introducció
La Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona és una institució, d’àmbit
científic, que troba el seu origen l’any 1729. És una institució on els seus
membres són acadèmics en diverses disciplines de les lletres, i allotja una
biblioteca, especialitzada en aquest àmbit.
La biblioteca creix a partir de les donacions que els acadèmics i altres persones
de l’àmbit de les lletres deixen en vida o en morir. Per aquest motiu, aquesta
biblioteca té una especial necessitat de gestionar les col·leccions com una
entitat, perquè cadascuna té valor com a “biblioteca de...” a banda del
coneixement que contenen.
Es troba en una institució amb un finançament insuficient. Aquesta situació es fa
evident quan visitem les primeres evidències que trobem al web sobre la
institució1 i es confirma quan es visita la institució i trobem personal limitat per a
totes les funcions i un horari de visita ajustat.
Trobem que els seus fons ingressen a través de les donacions sense una política
de col·leccions definida. Les decisions de donació vénen donades per la direcció
i en moltes ocasions, les col·leccions es processen i resten a les estanteries
sense una difusió adequada que les posi en valor als seus usuaris i
stakeholders2.
Dins de la biblioteca, per aquest TFG es treballa amb la secció “Guillermo DiazPlaja”. Aquesta secció és la biblioteca personal de l’escriptor, que va decidir
llegar en morir. És una biblioteca on es troben tot tipus de material de l’àmbit de
la literatura i la filologia, tant nacional com internacional.
També hi ha algunes obres que s’han decidit incloure d’interès sobre la figura del
personatge: bibliografia que s’hagi fet respecte a l’escriptor, l’obra o la biblioteca,
reimpressions de les seves obres. Aquestes adquisicions es gestionen en
col·laboració amb la família, en especial, la filla de l’escriptor la Dra. Ana DiazPlaja.
Tot i aquesta voluntat, s’ha trobat la necessitat de diferenciar les diferents
col·leccions que hi ha no només dins de la biblioteca, sinó dins de la col·lecció.
En aquest treball es tractarà en concret la col·lecció de llibre antic, a la qual es
tracta de donar sortida amb una millor difusió a través d’un catàleg separat.

1

Reial Acadèmia de Bones Lletres. Barcelona: L’Acadèmia, [s.a.]. Disponible en línia a:
<http://www.boneslletres.cat/> [Consulta: 1 maig 2018].
2

Stakeholders: Persona, organització o empresa interessada en la institució, independentment de si en
són usuaris o no, pot ser la societat, els organismes públics, etc.
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Aquesta necessitat de confeccionar un catàleg separat del que té la biblioteca,
neix del problema de no disposar del control del programari per a gestionar les
col·leccions. La biblioteca disposa del programari del CCUC, que aboca les
dades directament a un catàleg col·lectiu i no en permet la personalització.
Això fa que, donades les necessitats especials de la biblioteca, no puguem fer
una gestió individualitzada de la col·lecció sense crear incoherències dins del
conjunt del catàleg col·lectiu, encara que a escala local tingui sentit.
Tampoc permet emmagatzemar informació sobre l’exemplar, i com que no es pot
fer via automatitzada una gestió individualitzada de les col·leccions i els
exemplars, en aquest treball es proposa una sortida per a individualitzar la
col·lecció de llibre antic de la Secció Guillermo Diaz-Plaja.
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2. Metodologia
Aquest treball es realitza amb l’objectiu de millorar la visibilitat de la col·lecció de
llibre antic, dins de la biblioteca Guillermo Diaz-Plaja, que es troba dins de la
biblioteca general de l’Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona.
Per a la consecució d’aquest objectiu, primer s’ha fet treball de camp: entrevista
a la Dra. Ana Diaz-Plaja (vegeu Annex I) i a continuació, cerca bibliogràfica. La
cerca bibliogràfica s’ha realitzat per a establir un marc teòric dins del qual el
treball i l’objectiu tingui sentit i vagi en la línia del que marquen els experts.
La cerca s’ha començat fent una cerca exploratòria a través del Recercador +
del CRAI UB i el web de Google Scholar amb el terme “Special Collections”. Un
cop triades unes referències més generals, es va fer un buidatge inicial i
aleshores, es va fer cerques més especifiques per a temàtiques més concretes.
A més del marc teòric, també es va fer cerques sobre l’escriptor i la biblioteca.
Aquesta cerca es va fer al catàleg del CCUC i a Google amb el terme “Guillermo
Diaz Plaja” pel que fa a l’autor, i per “Reial Acadèmia de Bones Lletres” (i la seva
traducció al castellà) per a la institució.
Finalment, s’ha anat consultant el web que manté la institució i la família, sobre
Guillermo Diaz-Plaja, on es pot trobar informació biogràfica i bibliogràfica sobre
l’autor i de la biblioteca. A més a més, es va preguntar al personal de la institució
sobre documents que donessin informació sobre l’estat actual de la qüestió, però
no hi ha memòries, plans estratègics ni cap document d’aquest tipus.
En segon lloc també s’ha realitzat un treball de camp en la mateixa institució, on
s’han fet les següents tasques:
✓ Reunió amb la família de l’escriptor, donatària del fons, i part interessada
que hi treballa juntament amb la institució.
✓ Visita de la col·lecció i la institució, per veure la seva distribució, volum i
característiques més visibles.
✓ Primer contacte amb la col·lecció a treballar, revisió dels materials al
catàleg del CCUC.
✓ Revisió catalogràfica del fons per a la confecció del catàleg de llibre antic
Tant la reunió com una entrevista feta al bibliotecari, s’han realitzat sense
gravació, prenent apunts en el transcurs de la reunió i completant-los
posteriorment en el redactat.
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També destacar que en el transcurs del treball, es va explorar la possibilitat de
fer un encapçalament per a la indexació dins del catàleg, amb la procedència.
Per fer-ho es va analitzar el cas dels “Antics Posseïdors”3 del catàleg de la
Universitat de Barcelona.
Tot i això, analitzant el programari disponible en la institució, es va veure que era
una proposta que seria del tot inviable en la seva implementació, i per tant
finalment es va descartar.

3

Astals, Isabel; Ruiz, Marina; Verger, Neus. “La base de dades Antics posseïdors de la Biblioteca de Reserva
de la Universitat de Barcelona”. BiD: textos universitaris de biblioteconomia i documentació. Núm. 24 (juny
2010). Barcelona: Facultat de Biblioteconomia i Documentació. Universitat de Barcelona, 1998 -.
Disponible en línia a: <http://bid.ub.edu/24/astals1.htm> [Consulta: 17 abr. 2018].
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3. Marc teòric
3.1. Definició de la col·lecció
En aquesta col·lecció no s’ha trobat exemplars ni edicions “rars”, per tant el
desenvolupament del marc teòric i el treball s’ha fet amb una teoria genèrica
aplicable a tots els volums, sense perjudici que, en cas de trobar una edició amb
característiques particulars, es pugui integrar al conjunt del catàleg amb les
particularitats.
La col·lecció té un abast cronològic des de 1850 enrere. Hi ha 97 obres en total
que compleixen aquest requisit. En general, hi ha exemplars del segle XIX i XVIII,
per a més informació sobre la composició del fons, vegeu “7. El fons antic”.
Com es distingeix, dins d’una col·lecció d’edicions antigues què es considera un
llibre rar? Pot ser per l’antiguitat, pel seu valor econòmic, que sigui una edició
limitada, o una enquadernació especial, també pot contenir signatures de l’autor
o d’altres personatges rellevants històricament... les institucions i els bibliotecaris
que tracten amb aquest material, han anat delimitant aquesta definició a mesura
que han tingut més ingressos d’aquest material. (Galbraith y Smith 2012)
Considerant que la biblioteca és una col·lecció especialitzada en filologia
castellana, i que clarament és una biblioteca de treball donat el seu origen, ens
trobem amb un conjunt de llibres antics que tracten sobre filologia, o que són
obres literàries, tal com podem veure amb aquesta edició d’una novel·la
romàntica, “Atala, ó, Los amores de dos salvages en el desierto”4.
Queda clar que existeix una necessitat de mantenir-los separats dels llibres que
estan dins del circuit ordinari de la biblioteca i a més, necessiten cures
especialitzades en aquest material perquè no es perdi. A més a més, es
requereix personal qualificat per al seu tractament i per assegurar les condicions
òptimes d’accés i conservació. (Galbraith y Smith 2012)
La impossibilitat de dotar a aquesta col·lecció el que ens mencionen els autors,
és un tema que es tracta més endavant amb profunditat. El personal encarregat
de la biblioteca no té una formació especialitzada en llibre antic, en part perquè
les col·leccions que hi ha a tota la biblioteca, no només a les seccions, són
edicions modernes.
Les filles de l’escriptor Guillermo Diaz-Plaja, tot i que treballen amb la col·lecció
i treballen per a la difusió i coneixement de la seva figura i la seva biblioteca des

4

“Atala, ó, Los amores de dos salvages en el desierto / novela escrita en frances por Francisco Augusto
Chateaubriand”. Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. Barcelona: Consorci de Serveis
Universitaris de Catalunya, [s.a.]. Disponible a: <http://ccuc.cbuc.cat/record=b3854349~S23*cat>.
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del seu camp d’estudis, no tenen una formació especialitzada en
biblioteconomia, per tant tot i que posen tota la seva voluntat en donar el millor
tractament a la col·lecció, es troben limitats per la falta de personal especialitzat.
Per tant sense una previsió d’aquesta necessitat per una visió massa general del
conjunt, i amb les dificultats que té la institució per mantenir-se, s’entén que dins
del marc teòric, s’ha d’adaptar les solucions a les possibilitats. Per poder guanyar
aquestes possibilitats, necessitem demostrar el valor de la col·lecció i per fer-ho,
necessitem que existeixin uns prescriptors aliens que avalin aquesta idea.
Un exemple que avala aquesta afirmació, és la Biblioteca Episcopal de
Barcelona, on a la seva secció “Bibliografia”5 trobem tot un conjunt de treballs
fets sobre el seu fons que posen en valor el seu patrimoni, l’obren a la societat i
donen un sentit a la seva existència tant a les institucions com als seus
stakeholders.
I en l’àmbit dels arxius, de la mateixa manera, trobem a l’Arxiu Nacional de
Catalunya, on a través dels seus fons realitzen tot un conjunt d’accions de difusió,
que ajuda a projectar a la societat el seu fons i posar-lo en valor6. De la mateixa
manera, aquesta difusió ajuda als usuaris a posar en valor aquest fons, i si la
societat li dóna aquest valor, les institucions també el veuran.

3.2.Gestió de la col·lecció
El fons al qual fa referència aquest treball, va arribar mitjançant la donació. La
donació va ser de tota la biblioteca particular d’un escriptor, no només els llibres
antics.
Les donacions plantegen qüestions importants per a una biblioteca:
➢ Qui és el titular de la col·lecció i com es protegeix la inversió que fa la
biblioteca en cas que no tingui la titularitat.
➢ Els sentiments dels donants, que a vegades acostumen a ser particulars
que tracten amb la col·lecció d’un al legat que ha mort, i influeix en les
negociacions.
➢ Visites a la col·lecció, és més complicat fer una tria adequada si el
bibliotecari es veu condicionat per haver rebut l’hospitalitat del donant.

“Bibliografia”. BPEB: Biblioteca Pública Episcopal del seminari de Barcelona. Barcelona:
Biblioteca Pública Episcopal del seminari de Barcelona, actualització: 2017. Disponible en línia
a: <http://bibliotecaepiscopalbcn.org/bibliografia-biblioteca> [Consulta: 13 abr. 2018].
5

“Difusió”. Arxiu Nacional de Catalunya. Sant Cugat del Vallès: Arxiu Nacional de Catalunya,
actualització: 2018. Disponible en línia a: <http://anc.gencat.cat/ca/Difusio/> [Consulta: 13 abr.
2018]
6
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➢ Quin suport econòmic podrà donar la biblioteca a la col·lecció per a poder
complir amb els requeriments demanats.
Per tots aquests motius, és molt important tenir un procediment ben documentat
(no només de paraula) i estipular, estrictament i sobre el paper, què, com i per
què. (Cullingford 2016)
Aquestes qüestions s’han de tractar en un document anomenat “política de
desenvolupament de col·leccions”. Encara que en aquest cas es tracti d’un
desenvolupament “forçat” i sembli que el document no té sentit per la poca
capacitat de decisió dins de la institució, una bona política de desenvolupament
de col·leccions pot portar diversos avantatges no previsibles en un primer
moment.
Que aquesta biblioteca es formi amb donacions que es negocien fora de la
biblioteca no vol dir que la biblioteca n’hagi d’estar exclosa. Com es veurà més
endavant, un document com aquest pot reforçar la postura de la institució en una
negociació amb el donador, pot ajudar a distribuir millor els escassos recursos, i
pot reforçar la imatge de la institució amb el valor que les seves col·leccions
pugui tenir.
La tasca de la biblioteca, ha de ser elaborar aquest document considerant això,
i sempre tenint present que no es tracta de retallar o limitar, sinó conèixer i
aprofundir dins de la col·lecció i explotar el seu potencial.
Galbraith i Smith a “Rare book librarianship, an introduction and guide”, explica
en aquest sentit que aquest document té la capacitat de compilar quines són les
nostres metes a l’hora de reunir tot aquest material i a partir d’aquí, quines
estratègies seguir.
A més a més, ens diu que aquest document ens pot ajudar a:
➢ Definir com les adquisicions han d’ajudar a l’acompliment de la missió.
➢ Definir l’abast de la col·lecció
➢ Identificar les principals col·leccions (o “les més valuoses”)
➢ Fer una llista de prioritats
Conclou que si no hi ha un document de política de desenvolupament de
col·leccions, n’hi ha d’haver un, i si n’hi ha un, s’ha de mantenir de forma regular.
En la mateixa línia, Cullingford a “The Special Collections Handbook”, afirma que
crear una política de desenvolupament de col·leccions ha d’estar entre les
principals prioritats de qualsevol biblioteca que no tingui una gestió de
col·leccions eficaç.
Finalment, afegeix que aquesta política no només ha de considerar els ingressos,
sinó també ha de considerar com desenvoluparà la col·lecció existent avaluant
el material que té.
9

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

El descontrol d’aquestes adquisicions i una falta de coneixement del fons que
existeix a totes les seccions de la biblioteca de bones lletres en general, fa que
n’hagin nascut una gran quantitat de col·leccions amagades, tal com prediu
Cullingford.

3.3.Hidden collections
Existeix una necessitat de promocionar aquesta tipologia de col·leccions, no
només aquesta concreta. Sovint aquestes col·leccions se’ls anomena
“col·leccions amagades” o Hidden Collections en el món anglosaxó.
Aquest terme és utilitzat per biblioteques o museus per a referir-se a tot aquell
material no catalogat o no processat que està temporalment fora de consulta per
als investigadors per un llarg o curt període de temps (Day 2014)
En aquest cas, trobem que el fons sí que ha estat processat, però en un nivell
bàsic i poc profund. Examinant els registres i preguntant al bibliotecari, es troba
una catalogació feta per còpia a causa de la necessitat de processar un gran
volum de materials amb pocs recursos.
En aquesta situació, explica el bibliotecari que treballa en el centre, es va
prioritzar que el material tingués una mínima possibilitat de ser descobert a través
del catàleg a no tenir possibilitat, i tot i que n’és conscient que necessita un
procés més acurat, es troba sense els coneixements i els recursos necessaris
per a fer-ho.
Aquest cas també es pot definir com una “Hidden Collection”, i és que encara
que la definició a la bibliografia sigui per a material no processat, es pot
considerar que un material amb un tractament de poca qualitat, també és un
material inaccessible i per tant, una hidden collection.
Clarament, el material no processat o amb un processament de baixa qualitat és
un problema en biblioteques de recerca. [...]. Els materials no estan disponibles
per a la comunitat d’investigadors i per tant, és una dificultat a la recerca. Fins i
tot si aquests materials es posen a l’abast de la comunitat, són molt difícils de
localitzar per a l’investigador, per no dir impossible, si no és que ells per si
mateixos sospiten de la seva existència (Jones 2004)
Aleshores, un cop definida la problemàtica, és clar que necessitem alguna
solució que ens permeti projectar aquesta col·lecció als nostres usuaris, perquè
siguin capaços de trobar-ho sense haver de tenir coneixements previs del
contingut de la col·lecció.
Per a promocionar aquestes col·leccions, hem de publicar tota la informació que
tenim sobre els materials. Per fer-ho, és especialment rellevant exposar les
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descripcions bibliogràfiques. Les possibilitats d’exposició de tot aquest material
s’incrementen gràcies a les tecnologies del web 2.0. (Whittaker y Thomas 2009).
En aquest cas, la base de dades disponible no permet fer una difusió correcta
d’aquesta col·lecció, perquè no permet individualitzar-la. A més, en ser una eina
de catalogació col·lectiva, no controlada per la institució, les possibilitats de
personalització són nul·les.
Per tant, i per donar una resposta a aquesta necessitat, en aquest cas s’ha
decidit utilitzar el web per fer públic els registres bibliogràfics en forma de
bibliografia que agrupi tots els llibres antics de la col·lecció.
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4. Guillermo Diaz-Plaja
L’escriptor va néixer a Manresa el 24 de maig de 1909, va viure a Barcelona
durant la seva infància, després, durant la seva infància es traslladà amb la seva
família Girona.
Durant l’any 1924, va tornar a Barcelona per a estudiar a la Facultat de Filosofia
i Lletres de la Universitat de Barcelona. L’escriptor descriu un ambient familiar
entre l’alumnat i les visites constants a la Biblioteca de Catalunya per buscar
lectures, on va conèixer Jordi Rubió i Balaguer, juntament amb l’Ateneu
Barcelonès.
A la seva obra autobiogràfica, l’escriptor descriu una forta influència, durant la
seva època d’estudiant universitari, de la “Generación del 27”, alguns dels quals
va conèixer gràcies a l’àmbit acadèmic. Descriu que amb el pas dels anys, van
passar “d’erudits llunyans” a “amics” amb personatges com Pedro Salinas i Jorge
Guillén.
També més tard, amb la seva assistència a la “Real Academia Española”, coneix
i es relaciona amb més personatges de la generació del 27, com Federico Garcia
Lorca, Gerardo Diego, Dámaso Alonso y Vicente Aleixandre.
En els anys vinents i durant la seva carrera, va relacionar-se amb tot tipus
d’escriptors i intel·lectuals contemporanis, a través d’esdeveniments,
homenatges i contactes.
L’any 1936, en l’inici de la Guerra Civil, va néixer el seu primer fill, i havia
aconseguit la càtedra de l’Institut Jaume Balmes i el Premi Nacional de Literatura,
descriu una època de caos, amb esdeveniments violents que anunciaven el que
s’esperava d’aquella guerra.
Va participar en el que s’anomenaven “Milicias de Cultura”, institució del bàndol
republicà. La seva missió era promoure els cursos per a analfabets, preparar
xerrades per a soldats i organitzar petites biblioteques per al Servei de
Biblioteques del Front de la Generalitat de Catalunya, on treballava la seva
germana Aurora en un bibliobús.
En acabar la guerra, gràcies a la gestió de Luys Santa Marina, va ser absolt a la
comissió de depuració i va poder reincorporar-se com a catedràtic a l’institut
Jaume Balmes tot i que, sense avis, les autoritats li van comunicar el seu
cessament com a professor a la Universitat de Barcelona.
Posteriorment, explica la censura, sobretot de la llengua catalana i, fins a 1946,
no es van permetre les primeres edicions, tot i que els permisos eren molt limitats.
En aquest sentit, durant el seu mandat al “Instituto Nacional del Libro Español”,
va publicar anualment un “Catàleg de Llibres en Català”.
12

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

L’autor, després d’una llarga trajectòria literària, va morir el 27 de juliol de 1984,
tal com va publicar “El Pais” 7
Com a escriptor i professor, es va dedicar principalment a la poesia, l’assaig, la
critica literària i la història de la literatura, però també ha publicat obres de teatre,
antologies i una obra autobiogràfica.
Per a més infomació sobre l’obra de l’escriptor, es recomana consultar la
bibliografia penjada a la pàgina web dedicada a la figura de l’escriptor:
“Bibliografia”. Guillermo Diaz-Plaja. Barcelona: [s.n.], [s.a.]. Disponible en línea
a: <http://www.guillermodiazplaja.com/bibliografia-gdp/>

7

“Guillermo Díaz-Plaja, catedrático y escritor, murió ayer a los 75 años”. El Pais. 28 jul. 1984. Madrid:
Redacción de El Pais, 1976 -. Disponible en línia a:
<https://elpais.com/diario/1984/07/28/cultura/459813605_850215.html>
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5. Anàlisi de l’Acadèmia
La col·lecció es troba allotjada a la biblioteca de la Reial Acadèmia de Bones
Lletres. La recerca d’informació sobre aquesta institució no ha estat fàcil, els
resultats que donen cercadors com Google, Cercabib del CRAI i el CCUC són
publicacions fetes fora del circuit de publicacions científiques.

5.1. Ressenya històrica
Segons la Gran Enciclopèdia Catalana, la Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona va néixer l’any 1729 per iniciativa de Bernat Antoni de Boixadors. Es
va orientar en l’àmbit de la història i formació al jovent, donat el trasllat de la
Universitat de Barcelona a
Cervera.

Porta d'entrada al recinte de l'acadèmia

El 1752 va rebre el nom amb
el qual es coneix ara i va
desenvolupar diverses obres
destacades, com la redacció
d’un diccionari de llengua
catalana i la publicació
periòdica “Memòries8” amb
escrits dels acadèmics, de
l’àmbit històric.

L’ocupació francesa de Barcelona va suspendre les activitats de l’acadèmia entre
1807 i 1814. L'any 1820 va reprendre les activitats parcialment però l'any 1824
van tornar a estar suspeses. Tot i això, en la seva suspensió el president de
l’acadèmia,
director
de
l’Arxiu de la Corona d’Aragó,
hi traslladà la documentació.
Per
iniciativa
de
l’Ajuntament de Barcelona,
es va tornar a restablir i
aquesta vegada amb més
activitat. L’Acadèmia va
passar a ser un substitut de
la universitat i va crear

Escaleres d'accés a l'edifici

8

Memorias de la Real Academia de Buenas Letras. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres de
Barcelona, 1756 -. Disponible en línia a: <https://www.raco.cat/index.php/MemoriasRABL/index>.
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diverses càtedres fins a la restitució de la Universitat de Barcelona, que va
començar l’any 1837 i va acabar l’any 1842.
A més a més, va tenir un paper actiu en la Renaixença, amb la col·laboració en
la regularització de la llengua catalana, la concessió de premis literaris i
acadèmics membres amb prestigi. Tot i això, la iniciativa de regularització de la
llengua catalana, va quedar eclipsada per la de l’Institut d’Estudis Catalans.
També tenia altres iniciatives en vers la llengua castellana, ja que l’interès de
l’Acadèmia no se centrava només en una llengua.
Més tard, l’acadèmia tornà a suspendre les seves activitats durant la Guerra Civil
Espanyola i l’any 1939, retornà la seva activitat sota la dictadura franquista.
L’actual activitat de l’acadèmia, es basa en diversos actes de promoció de
l’activitat dels seus membres honoraris, i en la custòdia i difusió d’un gran nombre
de recursos d’informació sobre filologia, literatura, història... allotjats a la
institució.

5.2. Dependència orgànica i finançament
L’acadèmia és una entitat de dret públic, la qual és competència exclusiva de la
Generalitat de Catalunya segons el Decret 120/19879 publicat al DOGC, ja que
la seu social es troba registrada a Catalunya.
Segons el mateix decret, l’Acadèmia depèn del Departament de Justícia de la
Generalitat, el qual també porta el registre de totes les acadèmies segons l’Ordre
de 7 de desembre de 1987. I finalment, segons el Decret 278/2016, les
acadèmies depenen de la Direcció General de Dret i Entitats Jurídiques.
Segons les dades del web de pressupostos de la Generalitat de Catalunya,
aquesta ha estat l’evolució del finançament de les acadèmies durant els darrers
4 anys:

9

“DECRET 120/1987, de 9 d'abril, pel qual la Generalitat de Catalunya assumeix les competències
exclusives en matèria d'Acadèmies amb seu central a Catalunya.”. Diari Oficial de la Generalitat de
Catalunya. Núm. 833 (29 abr. 1987). Barcelona: Generalitat de Catalunya, 1977 -. Disponible en línia a: <
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&do
cumentId=32901&language=ca_ES> [Consulta: 30 abr. 2018].
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Gràfic elaborat a partir de les dades de la partida pressupostària “482.0032 A Acadèmies”

Es pot veure com hi ha hagut una disminució del finançament en els darrers 4
anys. No hi ha dades d’anys anteriors perquè no hi ha una partida pressupostaria
concreta.
A més, en aquestes dades s’ha de considerar que no estan desglossades per
acadèmia, per tant aquesta quantitat assignada correspon a totes les acadèmies
adscrites al Departament, un total de 1210.
Per aquestes quantitats s’ha de considerar que no es reparteix equitativament,
sinó que probablement entitats com “Institut d’Estudis Catalans” amb la
consideració d’acadèmia i amb més projecció pública, tinguin un % major
d’aquest pressupost que d’altres, tot i que això és una suposició que faig que no
s’ha pogut confirmar per falta d’informació.
També té altres vies de finançament des de l’ajuntament, la diputació i, per llei,
des de la Casa Reial perquè té la distinció de “Reial”. Tot i això no s’han trobat
dades al web de la diputació, l’ajuntament i l’acadèmia sobre quines xifres són.
Donades les evidències que s’han anat trobant a escala documental, i donats els
testimonis (vegeu annex I i II), es pot concloure que podem parlar d’un
finançament mínim, aquest finançament es reflecteix en manca de personal,
manca de possibilitats de fer projectes que necessitin recursos i, en
conseqüència, manca de projecció i incidència dins de la societat.

10

Generalitat de Catalunya. “Acadèmies amb seu social a Catalunya.” Departament de Justicia. Barcelona:
Generalitat
de
Catalunya,
[s.a.].
Disponible
en
línea
a:
<http://justicia.gencat.cat/ca/ambits/dret_i_entitats_juridiques/academies/academies_amb_seu_social
_a_catalunya/> [Consulta: 20 abr. 2018].
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5.3. La biblioteca Guillermo Diaz-Plaja
Actualment el personal de la biblioteca consta d’un bibliotecari, que s’encarrega
de totes les tasques i processos, des de les donacions fins a les consultes. El
bibliotecari té una formació específica en biblioteconomia, és una persona amb
una llarga trajectòria en biblioteques públiques.
Dins de la biblioteca d’aquesta institució, trobem les diferents biblioteques
personals que han anat ingressant en forma de donatius. Algunes d’aquestes
biblioteques reben una distinció dins de la biblioteca de “secció”.
En el cas de la col·lecció que es treballa, té la denominació de “Secció Guillem
Diaz-Plaja” amb un espai propi assignat.

Fotografia de la porta de la secció Guillermo Diaz-Plaja

L’espai consta de tres sales,
una destinada exclusivament al
fons, un altre per a consultes on
també s’allotja fons, i finalment,
un despatx per a la filla de
l’escriptor, la qual treballa
activament en la difusió del
fons, que també conté fons de
la biblioteca i material d’arxiu.

Entén les problemàtiques que existeixen a l’hora de tractar el fons i manifesta la
falta de coneixements especialitzats pel que fa a tractaments de fons de llibre
antic.
Sobre el material informàtic disponible in situ, segons comenta el bibliotecari, el
programa informàtic utilitzat per a allotjar la base de dades del catàleg està
integrat al CCUC.
La Biblioteca paga una llicència al CCUC per a poder utilitzar aquest programa,
però aquesta llicència es divideix en dos mòduls, el mòdul de descripció i el
mòdul de préstec/control d’exemplars. Aquest segon mòdul no ha estat llicenciat
per l’acadèmia i per tant, des del catàleg no es pot veure informació concreta de
l’exemplar.
Tot i això, dins de la biblioteca sí que existeix una ordenació i una classificació.
La falta de planificació, però, ha resultat en la utilització d’una classificació massa
general, en concret, una classificació CDU per a biblioteques públiques. En
aquest aspecte, s’ha de millorar perquè no profunditza massa en les matèries i,
per tant, trobem topogràfics repetits.
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5.4. La col·lecció
Aquest fons va arribar a la Reial Acadèmia de Bones Lletres a través de la
donació, per part de la família, de la biblioteca personal de l’escriptor Guillermo
Díaz-Plaja.
D’acord a la pàgina web de
Guillermo Diaz Plaja11, la
donació va començar l’any
1988 i, l’any 2006, es va
completar la donació de tota la
seva col·lecció, juntament amb
el seu arxiu personal.
La descripció del fons es va
anar fent a mesura que els
materials
anaven
entrant,
segons explica el bibliotecari. I en general, si el
registre no estava entrat al CCUC, es va prioritzar una
descripció senzilla per al menys, donar-li sortida.

Fotografies d'un dels dos mobles que contenen volums

Més tard, es va publicar l’any 2007 la bibliografia
completa de l’autor a càrrec de la Dra. Luisa Cotoner,
la qual la biblioteca en té un exemplar de cada, i
aquest darrer mes, s’ha publicat el llibre “El Fondo
Guillermo Diaz-Plaja: perspectives de un legado”12.
Finalment, en concret sobre una peça del fons antic,
es va escriure aquest article del Dr. Ramón Valdés
Gázquez13. Aquest article parla d’un còdex d’obres de
Francisco de Quevedo, les quals algunes són autèntiques però d’altres són
d’atribució dubtosa.

11

“Biblioteca”. Guillermo Diaz-Plaja. Barcelona: [s.n.], [s.a.]. Disponible
<http://www.guillermodiazplaja.com/biblioteca/> [Consulta: 15 maig 2018].

en

línea

a:

12

Jiménez Léon, Marcelino; Diaz-Plaja Taboada, Ana; Jornet Benito, Nuria; Vilchez, Laura; [et.al.]. El
Fondo Guillermo Diaz-Plaja: perspectivas de un legado. Barcelona: Editorial Octaedro, 2018. Fitxa
descriptiva disponible a: <https://www.octaedro.com/appl/botiga/fitx.php?codi=1696&lang=es>. ISBN:
9788417219192.
13

Valdés Gázquez, Ramón. “Un nuevo códice quevedesco en la Real Academia de Buenas Letras”.
Butlleti de la Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona. Barcelona: Reial Acadèmia de Bones Lletres,
2008. Disponible en línia a <https://www.raco.cat/index.php/BoletinRABL/article/view/191308>
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La col·lecció està instal·lada en la mateixa sala que la col·lecció general, en uns
armaris, i ocupa uns 8 metres lineals. Tal com s’aprecia en la fotografia, és
mobiliari que no està preparat per allotjar aquest tipus de material. A primera
vista presenta problemes per aïllar el llum, ja que té vitrines i els llums de la sala
no estan pensats per a la conservació del material.
A més, el moble no està pensat per aïllar-lo d’invasions d’insectes, per tant té un
alt risc d’infestació per aranyes, peixos de plata, etc. També, la neteja del
material és insuficient, té una quantitat considerable de pols, que s’acumula dins
de l’armari.
També es pot veure que no hi ha rètols o indicacions sobre el material, hi ha
codis de barres enganxats a les enquadernacions i no hi ha una ventilació
suficient per evitar els microclimes i la proliferació de fongs.
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6. Proposta de millora
Tal com s’ha anat exposant en els punts anteriors, la biblioteca té diverses
necessitats en diverses àrees que necessiten ser esmenades. En aquest treball,
es formularà propostes de millora enfocades al fons de llibre antic de la secció
Guillermo Diaz-Plaja.
S’ha trobat una col·lecció amb una catalogació senzilla, bàsicament per còpia, i
no hi ha informació sobre els exemplars, ni tan sols en algun tipus de base de
dades interna o documents sobre l’ingrés/donació. En aquesta línia, la proposta
de millora que es planteja a continuació, pot ser una solució per poder donar més
difusió a tot aquest material.
Probablement si aquest material l’analitzéssim en una política de
desenvolupament de col·lecció, ens adonaríem que hi ha material que seria
especialment important documentar-lo bé en els registres catalogràfics, però que
hi hauria d’altra material que no té cap interès particular, que es pot trobar en
altres biblioteques i que per tant, no val la pena fer la inversió en un entorn on
els recursos són escassos.
En canvi, en aquest treball es formularà propostes sobre el fons de llibre antic,
que no segueix les mateixes regles que una col·lecció contemporània. Donat el
valor testimonial del llibre antic, i de tota la informació de valor que transmet a
banda del contingut en si, necessita un procés tècnic de qualitat per a poder
realitzar una correcta difusió.
En aquesta línia, és de sentit comú que cal prioritzar aquelles edicions rares,
especialment antigues, amb característiques úniques en el seu suport, etc., però
encara que calgui prioritzar això, no s’ha de deixar de banda la resta de la
col·lecció de llibre antic, encara que es pugui ponderar el valor de major a menor,
cap exemplar té valor zero.
En aquesta col·lecció en concret, no s’ha trobat cap edició amb unes
característiques peculiars, que es consideri que cal prioritzar i destacar
especialment, per tant la proposta parteix d’aquesta premissa.
Aquest és un resum, després del que s’ha exposat, de les necessitats del fons:
➢ Documentar l’estat de conservació, propiciar la preservació, i fer un
seguiment de l’estat de la col·lecció en el temps.
➢ Fer un pla de difusió, amb la identificació dels possibles interessats en els
materials, establir canals de contacte, confeccionar propostes
d’exposicions i xerrades. Es podria concretar en, per exemple, un pla de
màrqueting.
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➢ Diferenciar la col·lecció de llibre antic de la resta de col·lecció
contemporània i millorar-ne la catalogació.
En aquest treball, es durà a terme la proposta de millora de catalogació i
diferenciació de la col·lecció. En primer lloc, es fa una revisió del fons de llibre
antic que trobem a l’armari que hi ha a la sala on es troba allotjada la col·lecció
principal, entre la sala de publicacions periòdiques i el despatx de la Dra. Ana
Diaz-Plaja, per veure quines característiques té a grans trets (de què tracta, quins
anys es treballen) i per verificar què és fons antic i què no.
Per fer aquesta verificació, es revisaran les dates dels exemplars i se seguirà el
següent criteri: tots els exemplars anteriors a 1849, estaran inclosos, tots els
exemplars posteriors a 1850, estaran exclosos. Pot haver-hi una excepció, en el
cas que es localitzi un exemplar posterior a aquesta data, però que tingui
característiques d’impremta antiga (per tipografia, composició, estructura del
llibre) es podrà estudiar la seva inclusió.
Considerant que es treballa en una institució, la Reial Acadèmia de Bones
Lletres, la qual treballa en un entorn de catalogació col·lectiva, s’ha de tenir molt
present el que marca l’entorn, el qual és el Consorci de Serveis Universitaris de
Catalunya (CSUC)14.
Aquest consorci manté el Catàleg Col·lectiu de les Universitats Catalanes
(CCUC)15, al qual no només formen part les universitats, sinó altres institucions
culturals amb fonts d’informació especialitzades (com poden ser museus, centres
de documentació o la Biblioteca de Catalunya).
Per tant, tota la feina haurà de tenir en compte el que diuen les pautes de
catalogació d’aquest organisme, basades en ISBD les antigues, i en RDA les
noves. Els registres existents estan catalogats en les ISBD, veiem a continuació
un exemple d’una edició present al fons:

14

CSUC. Barcelona: CSUC, cop. 2018 (actualització: 16 maig 2018). Disponible en línia a:
<http://www.csuc.cat/ca> [Consulta: 20 maig 2018].
15

Catàleg Col·lectiu de les Universitats de Catalunya. Barcelona: CSUC, [s.a.]. Disponible en línia a :
<http://ccuc.cbuc.cat/> [Consulta: 20 maig 2018]
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Extret del següent registre: http://ccuc.cbuc.cat/record=b1992420~S23*cat

Aquest registre, molt complet, podríem transformar-lo sense cap problema a
RDA. Les RDA fan petits canvis pel que fa a les abreviacions (només n’hi ha
d’opcionals) i a les denominacions dels camps.
També inclou una expansió del vocabulari controlat (com el tipus de
responsabilitat dins de la menció d’autor, en la descripció física...) els canvis més
significatius venen en el seu model conceptual, FRBR16, que no està
completament aplicat al catàleg encara (relacions entre obra, representació,
manifestació i objecte) i per tant, no ens hem de preocupar d’aquesta part,
perquè aquest registre dins d’FRBR correspon a la informació de la
“manifestació”.
En aquest cas, com que tot el fons es tracta de monografies impreses i algunes
manuscrites, els camps 336, 337 i 338 que s’han d’afegir en aplicar RDA, seran
els mateixos al llarg del catàleg per a impresos i manuscrits, perquè el format és
el mateix, volum en paper.

16

“Formació en FRBR i RDA”. Biblioteca de Catalunya. Barcelona: Biblioteca de Catalunya, cop. 2018.
Disponible en línia a: <http://www.bnc.cat/Cap-a-RDA/Formacio-en-FRBR-i-RDA> [Consulta: 20 maig
2018].
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Per tant, utilitzant el vocabulari controlat que marca les pautes del CCUC per a
aquests camps, que són vocabularis mantinguts per la Biblioteca de Catalunya17
de manera general es codificaran amb MARC21 de la següent manera:
336 ## $atext$btxt$2rdacontent
337 ## $asense mediació$bn$2rdamedia
338 ## $avolum$bnc$2rdacarrier
Per a algunes edicions que tenen altres continguts, hi ha més variacions per al
336, en especial, serà d’utilitat els següents:
336 ## $aimatge fixa$sti$2rdacarrier
336 ## $amúsica notada$ntm$2rdacarrier
Aquests són els continguts que s’han detectat durant la catalogació i pels quals
serà útil aquesta codificació en cas d’avocar els registres en un catàleg
automatitzat.
La proposta de millora consisteix, a més de la millora dels registres, en la
confecció d’un catàleg en format PDF amb aquests registres millorats, que pugui
penjar-se al web que manté la família.
D’aquesta manera podrà esdevenir una eina de descoberta per a l’investigador
que probablement arribarà a la pàgina si està interessat en l’autor o en la
institució.
Per tant, en resum, la feina que es realitzarà en aquest treball és:
➢ Revisió i millora dels registres bibliogràfics
➢ Addició d’informació específica sobre els exemplars
➢ Documentació gràfica del material amb fotografies
A més a més, aquesta informació sobre els exemplars i la documentació gràfica,
podrà ser un testimoni de l’estat de conservació de la col·lecció, i un punt de
partida per a un futur treball en aquesta línia.

17

“3XX – Camps de la descripció física, etc.- Informació general”. MARC 21 Bibliogràfic – Complet.
Barcelona: Biblioteca de Catalunya, 2015 (actualització: nov. 2015). Disponible en línia a:
<http://www.bnc.cat/sprof/normalitzacio/marc21bf/bf3xx.html> [Consulta: 20 maig 2018].
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7. El fons antic
El fons ocupa un total 8 metres lineals aproximadament, dividit en dos armaris
amb 5 estanteries cada un. En total, hi ha 210 volums, dels quals 97 són anteriors
a 1850.

7.1. Dades de la col·lecció
A continuació, es presentaran tota una sèrie de dades de la col·lecció per tal de
poder-ne fer un millor perfil i tenir una base per a poder conèixer les seves
potencialitats. La primera dada que es mostra, com a rellevant en ser una
col·lecció que basa el seu valor en gran part a aquest factor, es mostra la
distribució per rang d’anys del fons:

Cronologia de les obres
2%

5% 1%

8%
48%

36%

1849 - 1800

1799 - 1750

1749 - 1700

1699 - 1650

1649 - 1600

1599 - 1550

Percentatge de la col·lecció que pertany a un determinat rang d’anys

Anys
1849 - 1800
1799 - 1750
1749 - 1700
1699 - 1650
1649 - 1600
1599 - 1550

Exemplars
43
32
7
2
5
1

Es pot observar que el fons, és fonamentalment dels segles XIX – XVIII, mentre
que els exemplars dels segles XVII i XVI són més rars. No s’ha trobat cap
exemplar anterior al 1500, ni imprès (incunable) ni manuscrit.

24

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

Sobre la producció, només hi ha 2 edicions manuscrites, mentre que la resta de
la col·lecció és impresa. Respecte a les impressions, aquestes són les dades
dels impressors trobats:

Impresor transcrit tal com apareix a l’exemplar
Antonio Marin
Establecimiento tipográfico de D. F. de P. Mellado
Pedro Marin
Joachin Ibarra
Eusebio Aguado
Charpentier
Gaspard Migeot
Ildefonso Mompiè
Pantaleon Aznar
Chez F. Louis
Manuel Lauri y Compañía
M. Freixas y Cª
Agustin Gaspar y Roca
Jose Ferrer de Orga
Bureau du Mercure
Chea H. Nicolle
Ignacio Boix
Compagnie des libraries
Miguel de Sanchez
Antonio de Sancha
Pedro Joseph Alonso y Padilla
Imprenta de Ruiz
J. Espinosa
Consortes Sierra y Marti
Typis Academicis
Imprenta Real
José del Collado
Ivan Foüret
Benito Monfort
Francisco Generas
Imprenta de la Gazeta
Petro de la Cuesta
Herederos de Muñiz
Thomas Piferrer
Compañía de Jordi, Roca y Gaspar
Garriga
Viuda e hijos de Gorchs

Edicions

Marca d’Impressor
1
1
1
4
2
1
1
1
1
1
1
1
1
5
1
1
3
1
1
7
1
1
1
1
1
9
1
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1

http://scur.cat/F2X8L0
http://scur.cat/MCPD7X
http://scur.cat/Z6ZAEA

http://scur.cat/MN6YEJ

http://scur.cat/X0LMMC
http://scur.cat/8D9F09
http://scur.cat/L0C6KD
http://scur.cat/HHADXM
http://scur.cat/H66959
http://scur.cat/726ZHE

http://scur.cat/C3BA6B
http://scur.cat/F2X8L0
http://scur.cat/MCPD7X
http://scur.cat/Z6ZAEA
http://scur.cat/9XLK59
http://scur.cat/E0G7BA
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Typographie de DELSOL
Alvarez y Compañía
Benito Cosculluela
Repullés
Joan Navarro
Gabriel de Sancha
Francisco Martinez de Aguilar
Imprenta de Villalpando
Pedro Escuder y Pablo Nadal
Frères de Tournes
Gabriel Ramirez
D.J. Pérez de Guzmán
Joseph Thomas Lucas
Iuan Piferrer
Manuel Saurí
P. Madrigal
Antonio Lacaualleria
Manuel Martin
Antonio Bergnes
Herederos de Geronimo Conejos
Joseph Garcia Lanza
Antonio da Rossi
Real Imprensa da Universidade
Borghi e Compagni
Francisco Xavier Garcia
Melchor Sanchez
P. Mandoz y L. Sagasti
Gómez

1
1
5
1
1
4
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

http://scur.cat/C3ZCP6
http://scur.cat/F7PGBF
http://scur.cat/MN6YEJ
http://scur.cat/3GY383
http://scur.cat/G65NE2
http://scur.cat/3DCF0D
http://scur.cat/86YNNP

http://scur.cat/A36EZJ
http://scur.cat/82Z2Z3
http://scur.cat/4B67YX
http://scur.cat/BBK69E

http://scur.cat/3G73P8

Impressors presents a la col·lecció amb la seva marca d’impressor

La taula recull els impressors presents a la col·lecció, la quantitat d’obres que
han imprès (que no exemplars) i un enllaç a la base de dades “Marques
d’Impressor18” del CRAI de la Universitat de Barcelona, on al registre es pot veure
l’escut d’impressor i altres informacions d’interès sobre l’impressor i la seva
evolució.
Amb aquestes dades, es pot veure que no hi ha una presència general d’algun
impressor al llarg de la col·lecció, sinó que la mostra és bastant heterogènia. Per
tant, potser una dada més aproximada seria el lloc d’impressió/comercialització

18

“Marques d’Impressors”. CRAI: Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació. Barcelona:
Universitat
de
Barcelona,
1998
.
Disponible
en
línia
a:
<http://www.bib.ub.edu/fileadmin/impressors/cerca.htm> [Consulta: 21 maig 2018].
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(que no ha de ser el mateix on va comprar-la, però ens donarà una idea dels
països d’origen de les obres).
La distinció només es farà en àmbit nacional/internacional, perquè acotar-ho més
no proporcionarà informació rellevant en vers la col·lecció, el que sí que
proporciona és una idea sobre l’idioma i el context geogràfic de l’obra.
No es distingeix entre lloc de producció i lloc de publicació, perquè parlem d’una
època on normalment s’imprimeix on es distribueix (i per això trobem una mateixa
edició impresa a diferents impremtes de llocs diferents) i, en els casos d’obres
estrangeres, normalment les trobem impreses/publicades en origen i importades
per a la venda.

Lloc d'impressió/publicació d'obres
9%

2% 1%1%

1%
1%

85%

Espanya

Països Baixos

Suissa

França

Italia

Portugal

Bèlgica

Percentatge d’obres publicades en àmbit nacional o internacional

Lloc
Espanya
Països Baixos
Suissa
França
Italia
Portugal
Bèlgica

Numero d'obres
86
1
1
5
2
1
1

Comentar que en aquestes dades, “Espanya” es considera tot aquell territori que
estigui sota el govern espanyol en aquell moment. Un exemple: hi ha una obra
impresa a Manila, les filipines, l’any 1845.
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La cessió d’Espanya de les illes a els Estats Units va ser l'any 1898, per tant, es
pot considerar impresa en territori nacional, aquesta distinció es fa perquè les
característiques que presentarà seran, amb probabilitat, pròpies de la impremta
espanyola.
Podem observar que la col·lecció conté obres d’impremtes en l'àmbit nacional,
com a dada addicional, comentar que la majoria provenen de Madrid,
probablement per ser capital del país des de principis del segle XVII, tot i els
trasllats temporals en determinats moments històrics (guerres, designis reials).
També hi ha alguna edició internacional, que també estan escrites en un idioma
estranger. Per tant, veiem que el que trobarem és producció nacional.
Sobre les matèries, sabem que era una biblioteca de treball i que les obres són
majoritàriament de filologia per l’ocupació del donant, escriptor i professor de
filologia.
En aquest gràfic, hi ha una classificació de les obres per matèria (només una),
d’aquesta manera el lector es pot fer una idea de la composició del fons antics:

Proporció de les matèries dins la col·lecció

Classificació
Història de la literatura espanyola
Historia de la literatura francesa
Història de la literatura universal
Prestidigitació
Teoria de la literatura
Poesia
Retòrica

Obres
17
4
1
1
6
12
4
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Assaig
Novel·la
Seleccions d'obres
Regles i convencions socials
Llibre de viatges
Política
Cultura
Ciències Naturals
Gramàtica
Art epistolar
Sàtira
Dret
Religió
Teatre
Almanac
Correspondència
Geografia
Història

6
7
6
1
1
4
1
1
4
1
2
3
4
3
1
2
2
4

Aclariments sobre la classificació, «seleccions d’obres» es consideren aquelles
compilacions sense crítica. Totes aquelles amb crítiques i anàlisi a les obres se
les considera història de la literatura, pot variar a la feta al catàleg, ja que la del
catàleg pot haver-se fet diferent per una qüestió de com ho buscarà l’usuari.
A l’esquerra podem veure les classificacions que més obres tenen, i a la dreta
les que menys. Ens podem fer una idea aproximada dels interessos en la
compilació d’obres que va tenir l’escriptor. En aquest cas, podem veure que,
segons la seva professió, tenia llibres de diferents matèries en lletres, amb
interès per la literatura francesa.
A més, també trobem obres sobre política, en concret sobre monarquia i sobre
altres aspectes formals, com cartes, convencions socials... que també pot
respondre no només a un interès personal, sinó a una forma de documentació
per a les seves obres.
També hi ha un últim aspecte a destacar, totes aquelles obres classificades com
a novel·les i poesia, són en general, edicions que podríem considerar “de
butxaca” per les seves característiques físiques (edicions petites,
enquadernacions barates, paper de baix gramatge).
Finalment, és important comentar, que probablement el fons antic no acaba aquí.
En una revisió superficial de la part contemporània, s’ha trobat exemplars
anteriors a 1850.
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Per tant, és possible que existeixin llibres que compleixen aquest criteri a la
biblioteca, però en tot cas és probable que siguin de finals del segle XVIII i
principis del segle XIX, seria convenient fer una revisió per tenir aquests
exemplars localitzats.
Finalment, unes dades sobre els antics posseïdors presents al fons antic, per
tenir una visió general de què podem trobar:
Nom
Ignacio de Genoveva
Francisco Ardiz
Joan Gualba y Negre
Narciso Bosch y Marti
José Jorba i Maragall
Benito Guilló y Canals
Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de Barcelona
P. Mauricii Velezii (clergue)
Manuel Nogues Torres
Diputación Provincial de las Islas Baleares
Marques de Tamárit
Isabel De Laharty y Begarro
Blas Pino Crespo
Josephus Sanz y Villa
José Bayes
Josep Debrull
Albaro Perez de Suelues y Claramunt
Luis Pons
Jph Vilella
Anthony Bonet
Antoni Bergeda y Jene

Numero d'obres
2
1
1
1
1
1
3
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Es pot veure que hi ha tres de “Instituto Provincial de Segunda Enseñanza de
Barcelona”, l’actual Institut Balmes, que en el seu moment tenia una biblioteca
bastant important, i es probable que per una qüestió de proximitat es trobin
molts exlibris d’aquesta entitat a la ciutat de Barcelona.
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7.2. Obres destacades
7.2.1. Còdex de Quevedo
Manuscrit amb obres de Quevedo, on es troben obres de l’autor que van tenir
una distribució manuscrita . Anteriorment s’ha citat una ressenya que es va fer
sobre aquest còdex, que trobareu a la bibliografia.
Aquest manuscrit és interessant com a peça en si mateix i també, dins del conjunt
de la col·lecció. Com més endavant s’evidencia, hi ha diverses obres d’autors
importants en la literatura espanyola, un d’ells és Quevedo.
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7.2.2. Aphorismos de Cayo Cornelio Tacito
Còdex d’una còpia d’una
obra de Cayo Cornelio
Tacito, probablement feta
al voltant de 1600.
Obra de caràcter polític,
realitza tot un conjunt
d’afirmacions de com ha
de
funcionar
una
monarquia.
És una òbra estudiada en
l’actualitat i, correspon a
la importància que se li
dóna
a
les
obres
clàssiques
a
l’humanisme.
En el conjunt de la
col·lecció,
es
pot
relacionar amb altres
obres de caire polític que
té l’autor.
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7.2.3. Teatro critico, de Benito Jerónimo Feijoo

En aquest cas, no és tant les peces en si, sinó el significat que tenen dins de la
col·lecció.
Aquestes peces són unes edicions que es troben amb certa freqüència, de l’obra
de Feijoo “Teatro Crítico”.
És interessant que l’autor va recopilar diverses obres al voltant d’aquesta obra,
tan escrites per l’autor com per tercers. Potser pot ser interessant per a un
investigador veure quines influències van tenir aquestes obres al voltant del
Teatro Critico en l’obra de l’escriptor.
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7.2.4. Ofici de Setmana Santa
Finalment, destacar aquesta obra. Té una un suport físic de molta qualitat: paper
d’alt gramatge, impressió a dues tintes, vinyetes xilogràfiques de qualitat i una
enquadernació ornamentada en daurat treballada:

Sobre aquesta obra, es pot llegir l’article del Dr. Fermín de los Reyes, que parla
del “nuevo rezado” i ajuda a contextualitzar aquesta obra i la seva importància.
Reyes Gómez, Fermin de los. “Los libros de nuevo rezado y la imprenta
española en el siglo XVIII”. Revista General de Información y Documentación.
Vol. 1, núm. 1 (1999). Madrid: Universidad Complutense de Madrid, 1999- .117158 p. Disponible en línia a: < https://revistas.ucm.es/index.php/RGID>. ISSN:
1132-1873
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7.2.5. Impremta Sancha
Finalment destacar que unes quantes obres del fons provenen de l’impremta
Sancha.
Antonio de Sancha va ser un important editor, impressor i enquadernador del
segle XVIII, època del moviment de la il·lustració, que destaca per la qualitat de
les seves impressions.
Aquestes dues obres són una mostra del que es troba a la col·lecció.

Per a més informació sobre Sancha, es
recomana consultar les següents referències
bibliogràfiques:
Rodriguez-Moñino, Antonio. La imprenta de don
Antonio de Sancha (1771-1790): primer intento
de una guía bibliográfica para uso de los
coleccionistas y libreros. Madrid: Castalia, 1971.
439 p.
Cotarelo y Mori, Emilio. Biografia de D. Antonio
de Sancha. Madrid: Gremio Madrileño de
Comerciantes de Libros Usados, 1990. 100 p.
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8. Catàleg
Aclariments sobre la nomenclatura:
✓ En negre, les dades que provenen del catàleg
✓ En vermell, les dades aportades o corregides
✓ En blau comentaris sobre la catalogació
Algunes consideracions sobre aquest catàleg:
S’ha ordenat per matèries i/o tipologia d’obra (referència o literària). Aquest ordre
pot respondre fàcilment a una pregunta que qualsevol usuari que el visita, pot
plantejar-se “amb quines obres va treballar i qui era l’autor d’aquestes obres?”
“quins materials de referència va fer servir?”
Per aquest motiu, l’ordre del catàleg dins de les categories establertes, és
d’autor-títol, és a dir, s’ordena alfabèticament per l’autor i després, si escau, pel
títol. És una ordenació a la qual l’usuari està habituat en altres biblioteques i
permet veure ràpidament que hi ha d’un mateix autor o, respondre la pregunta
“hi ha obres de x autor?”.
Per a l’elaboració d’aquests registres, s’ha seguit la següent metodologia
catalogràfica:
1.
2.
3.
4.

S’ha cercat el títol al catàleg col·lectiu CCUC.
Es localitzen els registres candidats
Es comprova la paginació i el peu d’impremta
Després es comprova, si hi ha, la signatura i l’empremta

Si compleix tots quatre o els tres primers, en cas de no estar informat el quart,
es considera que el registre entrat es fa de la mateixa edició que estem tractant.
Per a les obres que no tenen portada perquè l’han perdut. Se segueix la següent
estratègia:
5. Se cerca el títol del llom, portadelles o altres títols dins de l’obra al CCUC, si
hi ha candidats, es realitza el procés normal de dalt.
6. Si no es troba, s’utilitzen fragments de text a Google Books, en general és
una estratègia que dóna bons resultats.
7. Quan es localitza la portada, es fa una cerca per veure versions digitalitzades
en biblioteques, se segueix el procés normal per identificar candidats, i a
continuació compara la tipografia i la composició, per assegurar que és
l’edició correcta.
Per a la resolució de dubtes catalogràfics, s’han utilitzat les pautes del CCUC i
RDA sobretot de cara a la normalització, i a banda, també s’han utilitzat materials
com “Descriptive Cataloging of Rare Materials (Books)” de la Association of
College and Research Libraries. Rare Books and Manuscripts Section.
Bibliographic Standards Committe, i “La descripción de impresos antiguos:
anàlisis y aplicación de las ISBD (A)” de Julian Martín Abad.
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Aquests últims materials eren de suport, per aquells dubtes específics sobre llibre
antic que els materials més generals no podien resoldre. Un cop resolt en
aquests materials, se cercava la seva equivalència/normalització en RDA, que
resultava més fàcil de localitzar amb més coneixement.

8.1. Obres literàries
Autor: Acuña, Hernando de
Títol: Varias poesías / compuestas por Hernando
de Acuña
Publicació/producció: Madrid : En la imprenta
de Sancha, 1804
Edició: Segunda edición
Descripció: 311 pàgines ; 4º
(19 cm)
Nota:
Marca d’impressor a la
portada.
Frisos
Sumari
Signatura: A4, B-V8
Empremta: 2.e- 02a- e.e, TaNo 3 1804 R
Notes d’exemplar: Enquadernació en pell amb daurat
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Autor: Acuña, Hernando de
Títol: Varias poesias [...] dirigides al principe D. Felipe
N.S. / compuestas por Hernando de Acuña
Publicació/producció: [s.l.] : [s.a.], [s.l.].
Descripció: [324] pàgines ; 22 cm
Nota:
Còpia manuscrita
Conté: 1. Octavas. 2. Sonetos. 3. Eglogas 4. Elegia
5.Epitafio puesto en el retrato de una señora 6. La
fabula de Narcis 7. Estancias 8. Canto
primero de Orlando enamorado 9.
Versos liricos 10. Damon ausente de
Galatea. 11. Coplas castellanas
12.Muestra de ausencia enviades a su
muger 13. A un cavallero que iva de Flandes á Portugal de
Embaxador, y havia venido de Alemania á España á visitar á la
Reyna de Bohemia, y cantó una noche en el terreno, viniendo con
un señor en un coche, le hizo la corte las coples siguientes 14.
Epigrama á la muerte del Emperador Carlos V
Portada decorada a mà
Nota d’exemplar:
La tinta es manté en molt bon estat, el paper és de qualitat.
Enquadernació en pell amb ornamentació en daurat al llom
Comentaris: L’exemplar no estava catalogat, sinó que estava inclòs
dins del registre de l’edició impresa.
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Autor: Álvarez de Cienfuegos, Nicasio, 1764-1809
Títol: Teatro de Don Nicasio Álvarez de Cienfuegos
Publicació/producció: Barcelona : Imprenta de Don Antonio
Bergnes,1836
Descripció: 264 pàgines ; 18 cm
Nota:
Signatura per quaderns: 1-22
Conté: 1. “La condesa de Castilla: trajedia”
2. “La Zorayda: trajedia” 3. “Las Hermanas
jenerosas: Comedia Moral en un acto”
Empremta: s-en e?y. saa, YeCa 3 1836 A
Títol addicional:
La condesa de Castilla. Alvarez de Cienfuegos, Nicasio, 1764-1809
La Zoraida. Alvarez de Cienfuegos, Nicasio, 1764-1809
Las Hermanas generosas. Alvarez de Cienfuegos, Nicasio, 17641809
Notes de l’exemplar: Enquadernació en pell amb daurat al llom

Autor: Arnaud, Señor d'
Menció de títol: Pruebas del sentimiento / por el señor
d'Arnaud ; traducidas del francés
Publicació/producció: Barcelona : En la librería de José
Solá , 1830
Descripció: 1 volum (XIX, 189, 213, 222 pàgines) ; 16 cm
Emprempta: ele- a:ue i-s- ¿pPa
Notes:
Imprempta de M. Frexas y Cª, a
contraportada
3 obres en un mateix volum: part 1: 189
pàgines, part 2: 213 pàgines, part 3: 222
pàgines. Paginació separada a cada part.
El títol es el mateix per a les parts, amb la distinció de I, II, III
Notes a peu de pàgina
Notes d’exemplar:
Enquadernació en pell amb ornamentació daurada al llom
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Títol: Obras varias poeticas de don Geronimo
Cancer y Velasco
Autor: Cáncer y Velasco, Jerónimo de, 1599?-1655
Publicació/producció: En Madrid : en la oficina de
Manuel Martin, y á su costa, Calle de la Cruz : se
hallarà para su venta en la Lonja de Terroba, junto à
la Carcel de Corte; y en la librerìa de Manuel
Guerrero, calle Toledo, junto al Colegio Imperial,
1761
Descripció: [12], 255
pàgines ; 8º (21 cm)
Nota:
Signatures: [ ]1, 5, A-Q8
Reclams i notes a peu de
pàgina
Portada amb orla tipogràfica i
vinyeta xilogràfica
Autor addicional: Martín,
Manuel José, actiu 1759-1785, impressor
Guerrero, Manuel, impresor
Empremta: l.de o,os ias: No(Q 3 1761 A
Nota d’exemplar:
Antic posseïdor: Instituto Provincial de Segunda Enseñanza
Barcelona.
Enquadernació en pell amb daurat.

Autor: Cerdonio, Desiderio
Títol: El Ropavejero literario, en las ferias de Madrid : obra
tan útil como las demás y tan inocente como pocas / dala á
luz Desiderio Cerdonio
Publicació/producció: Madrid: en la
imprenta de Villalpando, 1796
Descripció: [2], 149 pàgines ; 8º (15 cm)
Nota:
Signatures: A-I8, K4
Frisos i Reclams.
Empremta: roes u-os las- quri 3 1796 A
Nota d’exemplar:
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Enquadernació malmesa separada dels quaderns.
Enquadernació de paper

Autor: Ercilla y Zúñiga, Alonso de, 1533-1594
Títol: La Araucana / poema de Alonso de Ercilla y
Zúñiga, Caballero del Orden de Santiago, Gentil-hombre
de la Cámara de la Magestad del Emperador.
Publicació/producció: Barcelona : Imprenta de Manuel
Saurí calle Ancha, 1845
Descripció: 2 volums: [2] fulls de làmines ; 16 cm
Nota:
Paginació:
Volum 1: XX, 328 pàgines
Volum 2: 392 pàgines
Signatura per quaderns:
Volum 1: 2-25
Volum 2: 2-24
Notes a peu de pàgina, vinyetes xilogràfiques.
Retrat xilogràfic a la portada del volum 1 de “D. Alonso de
Ercilla”
Il·lustració xilogràfica a la portada del volum 2 titulada
“Prision de Campolican”.
Marca d’impressor a la portada
Empremta:
A.M. I.I. a.da dape 3 1845 A (volum 1)
o-de o.to o.do desi 3 1845 A (volum 2)
Nota d’exemplar:
Exemplars enquadernats en pell, decoració del llom en
daurat

Autor: Feijoo, Benito Jerónimo, 1676-1764
Títol: Cartas eruditas, y curiosas : en que, por la mayor parte se continua el designio
del Teatro critico universal... / escritas por ... Fr. Benito Gerónimo Feyjoó y
Montenegro ...
Publicació/producció: En Pamplona : en la imprenta de Benito Cosculluela ...,
1786-1787
Edició: Nueva impression
Descripció: 5 volums ; 4º (21 cm)
Nota
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Existeix una edició quasi idèntica (text de 36 línies i 416
pàgines. (vol. 1))
Paginació:
volum 1: XXXVI, 376 pàgines;
volum 2: XXXII, 431, [1] pàgines;
volum 3: LVI, 408 pàgines;
volum 4: XL, 395, [1] pàgines;
volum 5: XVI, 482, [2] pàgines
Signatures:
volum 1: a-d4, e2, A-Aaa4;
volum 2: a-d4, A-Hhh4;
volum 3: a-g4, A-Eee4;
volum 4: a-e4, A-Ccc4, Ddd2;
volum 5: a-b4, A-Ooo4, Ppp (les 2 últimes pàgines en blanc)
Frisos i caplletres emmarcades
Índex
Títol adicional: Teatro critico universal

Autor addicional
Cosculluela, Benito, actiu 1775-1792, impr.

Empremta:
teme der, e,ia meso 3 1786 A (volum 1)
n-s- o.n, noi- tede 3 1786 A (volum 2)
ras- haes e,s. paci 3 1786 A (volum 3)
ueon I.mi n-a. 29be 3 1786 A (volum 4)
i-az o.R. ueue lere 3 1787 A (volum 5)
Notes de l’exemplar:
Enquadernació en pergamí. Les
enquadernacions estan malmeses, els
quaderns estan separats del llom.
S’han comprovat les paginacions, empremtes i signatures, totes coincideixen.

Autor: Feijoo, Benito Jerónimo, 1676-1764
Títol: Ilustracion apologetica al primero y segundo tomo del Teatro critico : donde se
notan mas de quatrocientos descuidos al autor del Anti-Teatro ... / escrita por ... Fr.
Benito Gerónimo Feyjóo y Montenegro ...
Publicació/producció: En Pamplona : en la imprenta de Benito Cosculluela ...,
1786
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Descripció: XXXII, 431, [1] pàgines ; 4º (21 cm)
Nota:
L'autor de "Anti-Teatro" és Salvador José Mañer
Signatures: a-d4, A-Hhh4
Frisos, caplletres ornamentades
37 línies, notes a peu de pàgina i reclams
La "Justa repulsa ..." té portada pròpia
Conté: "Justa repulsa de iniquas acusaciones :
carta en que manifestando las
imposturas que contra el
Teatro critico y su autor dio al
publico el R.P. Fr. Soto Marne,
escribe ... Benito Gerónimo
Feyjoó y Montenegro ..."
Títol addicional:
Teatro crítico universal
Autor addicional:
Cosculluela, Benito, actiu 1775-1792, impresor
Empremta: a.n- d.el o-o- pare 3 1786 A
Notes d’exemplar:
Enquadernació en pergamí, inscripció del llom feta a mà.

Autor: Feijoo, Benito Jerónimo, 1676-1764
Títol: Teatro critico universal, o Discursos varios en
todo genero de materias para desengaño de errores
comunes / escrito por ... Fr. Benito Gerónimo Feyjoó
y Montenegro ..
Publicació/producció: En Pamplona : en la
imprenta de Benito Cosculluela ..., 1784-1785
Edició: Nueva impresion, en la qual van puestas las
adiciones del suplemento en sus lugares
Descripció: 8 volums ; 4º (21 cm)
Nota:
Paginació:
Volum 1: [2], LXXXII, 416;
Volum 2: XXXII, 245 [i.e. 452];
Volum 3: LVI, 396, [1] full de làmines.;
Volum 4: XL, 479, [1];
Volum 5: XLVIII, 432;
Volum 6: XLVIII, 419, [1];
Volum 7: XLIV, 446, [2];
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Volum 8: LVI [i.e. LVIII], 515, [1] pàgines.
Signatures:
Volum 1: a-k4, l2, A-Fff4;
Volum 2: a-d4, A-Kkk4, Lll2;
Volum 3: a-g4, A-Ccc4, Ddd2;
Volum 4: a-e4, A-Ooo4; a-f4,
Volum 5: A-Hhh4;
Volum 6: a-e4 (b2 signat g2), F4, A-Fff4, Ggg2;
Volum 7: a-e4, f2, A-Kkk4;
Volum 8: a-g4, [ ], A-Sss4, Ttt2
37 línies, notes a peu de pàgina, postil·les marginals impreses i reclams
Índex
Autor addicional: Cosculluela, Benito, actiu 1775-1792, impressor
Empremta:
s.,y m.2. 6.ue óuDe 3 1784A (volum 1)
sade e,n- r.ue añde 3 1784A (volum 2)
soon t.r- s.e- gorí 3 1784A (volum 3)
siar 0.5. sesa flri 3 1785A (volum 4)
u-ue dees siue pien 3 1785A (volum 5)
elel o.o. s.os daal 3 1785A (volum 6)
raue dees asse meta 3 1785A (volum 7)
a-i- s-o- r-n, tiNi 3 1785A (volum 8)
Nota d’exemplar:
Falta el primer volum.
Enquadernació en pergamí, inscripcions del
llom fetes a mà.
Volum 4, 5, enquadernació malmesa.

Autor: Florian, 1755-1794
Títol: Estela : novela pastoral en prosa y verso / por el
caballero Florian ; traducida por D. V. Rodriguez de
Arellano y El Arco
Publicació/producció: Barcelona : Imprenta de Manuel
Sauri y Compañía, 1828
Edició: Tercera edicion aumentada con la vida de Florian
/ traducida del francés por D.J.M.
Descripció: XXXI, 173 pàgines, [1] full de làmines ; 15
cm
Notes:
Fe d’errates al final
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Quaderns numerats de l’1 al 14
Autor addicional:
D. J. M., traductor
Rodríguez de Arellano, Vicente, aproximadament 1750aproximadament 1806, traductor
Emprempta:
ú-es ossu eli- tofa 3 1828 A
Nota d’exemplar:
Antic posseïdor: José Jorba y Maragall
Enquadernació de pell amb cartó. Llom decorat amb daurat.

45

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Florian, 1755-1794
Títol: La Jeunesse de Florian, ou, Mémoires d'un
jeune espagnol : ouvrage posthume
Publicació/producció: A Paris : Chea H. Nicolle, à
la Librairie Stéréotype , chez les libraires associés,
1809-1810
Descripció: xiv, 214, 234 pàgines : [2] full de
làmines ; 14 cm
Notes:
Part 1: Signatures: 1-18[2 asteriscos].
Part 2: Quaderns numerats 1-15
Páginació de les parts separada
Notes a peu de pàgina
Notes impreses als marges
Emprempta:
nsux .”r- irnt dequ 3 1809 A
Autor addicional: Nicolle, H, impresor
Títol addicional:
Mémoires d'un jeune espagnol
Oeuvres de Florian. Tome Onzieme.
Notes de l’exemplar:
Enquadernació en pell amb cartó.
Llom ornamentat amb gravats en daurat.
Desperfectes al llom

Autor: Gallardo, Bartolomé José, 1776-1852
Títol: Diccionario critico-burlesco del que se titula
Diccionario razonado manual para inteligencia de ciertos
escritores que por equivocacion han nacido en España / por
B.J. Gallardo
Publicació/producció: Madrid : En la Imprenta de Sancha,
1838
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

Descripció: XXV, 146 pàgines ; 16 cm
Nota:
Notes a peu de página
Tres primeres lletres de la paraula a l’encapçalament de la página
Signatures per quaderns: 1-11, 11[asterisc]
Advertencia sobre la paraula “Inquisicion” a final.
Citació de Jorge Pitillas a portada.
Emprempta: haeo oss- e-a. hapr 3 1838 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació en tela, paper i cartó.

Autor: Garcilaso de la Vega, 1501-1536
Títol: Obras / de Garcilaso de la Vega :
ilustradas con notas
Publicació/producció: En Madrid : en la
Imprenta de Sancha, 1796
Descripció: XXXIV, 212, [2] pàgines, [1] full de
làmines ; 4º (14 cm)
Nota
Marca de
l'impressor a
portada
Signatura: A-HH4
26 línies
Retrat de Garcilaso de la Vega a full de làmines i alguns
frisos
Descripció realitzada a partir del catàleg CCUC i la
comparació d’edicions per determinar de quina es tracta.
Autor addicional: Sancha, Antonio de, Hereus,
impresor
Empremta: o-r- lado toe. SeNo 3 1796 R
Nota d’exemplar:
Enquadernació en pell, amb ornamentació en daurat al
llom.
Falta la portada de l’exemplar.
Falta la portada, s’ha trobat el títol i l’edició a partir de Google Books i el catàleg.
Dins del catàleg s’ha mirat per signatures, empremtes, paginació... també hi ha
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
pujades les edicions digitalitzades, per tant s’han comparat per veure coincidències i
l’única que ha coincidit al 100 per cent, fins i tot en la disposició del text i el dibuix de
les caplletres, és aquesta.

Autor: Gil Polo, Gaspar, -1585
Títol: La Diana enamorada : cinco libros que prosiguen
los siete de Jorge de Montemayor / por Gaspar Gil Polo
Publicació/producció: En Madrid : en la Imprenta de
Sancha, 1802
Edició: Nueva impression con notas al Canto de Turia
Descripció: XXXII, 523 pàgines:
arbre genealògic ; 18 cm
Nota :
Estampa calcogràfica a la
portada
Notes a peu de pàgina i reclams.
Index
Conté un arbre genealògic: “Arbol de la Casa de los Señores
de Andilla”.
Signatura: [calderó]-[2calderons]8, A-Kk8, Ll5
Empremta: 6.is e.on e-te peYa 3 1802 R
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pell.
Llom adornat amb daurat.
La paraula “arbre genealògic” entra dins del vocabulari
controlat contemplat a RDA 7.15.1.3.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Gracián, Baltasar, 1601-1658
Títol: Obras de Lorenzo Gracian
Publicació/producció: Barcelona : por Pedro Escudèr y
Pablo Nadal ..., 1748
Edició: Va esta ultima impression mas corregida y
enriquecida de tablas
Descripció: 2 volums ; 4º (22 cm)
Nota:
Paginació:
Volum 1: [8], 531, [13];
Volum 2: [8], 575, [9] pàgines
Signatura:
Volum 1: [ ]4, A-Ll8;
Volum 2: [ ]4, A-Nn8, Oo4
Postil·les i reclams
Portada orlada, frisos i caplletres ornades
Índexs
Títol a la portadella: “Obras de Lorenzo Gracian; tomo primero” (volum 1), “Obras de
Lorenzo Gracian, tomo segundo”.
Conté: 1. El criticon, primera, segunda y tercera parte ; El horaculo ; y Heroe -- 2. La
agudeza y arte de ingenio ; El discreto ; El politico don Fernando el Catholico ; y
Meditaciones varias para antes y despues de la sagrada comunion que hasta aora
han corrido con titulo de Comulgador
Autor addicional
Escuder, Pere, -1761, impressor
Nadal, Pau, impresor
Empremta:
l.r. l-s, s,no pazi 3 1748 A (volum 1) ;
s.7. o.s, ira. DeQu 3 1748 A (volum 2).
Nota d’exemplar:
Antic posseïdor volum 1: “Es de Jph Vilella
1808”; “Anthony Bonet [...]” No es pot llegir la
resta per l’estat de la tinta.
Enquadernació del volum 2 en pergamí.
Hi ha un full annex enganxat a la cara interna
de la contracoberta del volum 1 amb cites
d’autors clàssics
L’empremta és diferent però examinant
l’edició, es tracta de la mateixa. Probablement
sigui una impressió diferent de la mateixa
edició, per tant no s’obre un nou registre sinó
que es parla de l’existència d’aquest “estat”.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Góngora y Argote, Luis de, 1561-1627
Títol: Soledades / de D. Luis de Gongora ;
comentadas por D. Garcia de Salzedo Coronel ...
Publicació/producció: En Madrid : en la
Imprenta Real a costa de Domingo Gonçalez,
1636-1648
Descripció: 2 toms en 3 volums ; 4º (21 cm)
Nota:
Descripció feta a partir de la 2a part del volum 1 i
completada a partir dels repertoris
Segons CCPB [CD-ROM] existeix una emissió
sense tasa als preliminars
Existeix un estat del volum 2 en el qual s'ha
canviat la data a port. (1644) per la que hi figura
a la tasa (1645)
Títol del volum 2: Segundo tomo de las obras de
don Luis de Gongora ...; volum 3: Segunda parte del tomo segundo ...
Menció de publicació volum 2-3 : a costa de Pedro Laso ... en Madrid : por Diego
Diaz de la Carrera
Marca de l'edició a la fi volum 1
Paginació: volum 1: [12], 312, [16],
313-420, [4] fulls, [1] full de làmines;
volum 2, 1a part: [16], 784, [16] [i.e.
754] pàgines;
volum 2, 2a part: [8], 574 [i.e. 582],
[38] pàgines, [1] full de làmines
Signatures: volum 1, 1a part:
[calderó]8, [2calderons]4, A-Qq8,
[paràgraf]8 Rr-Ggg8 ;
volum 2, 1a part: [ ]2, ***8, A-Bb8,
Cc2;
2a part: errors en la paginació: p. 288-293 i 273-274 repetides en la numeració,
[calderó]4, A-Pp8,Qq4, Rr2
33/5 línies i reclams
Portada gravada (volum 1-2), amb escut heràldic i alg. orn. als prelim. (v. 1, 2a part)
Índex
Conté:
volum 1: El Polifemo –
volum 2, 2a part: Contiene esta parte todas las canciones, madrigales, silvas,
eglogas, octauas, tercetos y el panegyrico al duque de Lerma : con dos indices ...
Autor addicional:
Salcedo Coronel, José García de, editor
González, Domingo, actiu 1614-1653, impressor
Lasso de la Peña, Pedro, impressor
Díaz de la Carrera, Diego, actiu 1637-1667, impressor
Imprenta Real (Madrid, Madrid) impressor
Empremta:
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
a.ia s.s, u-am VeAr (3) 1636 A (volum 1, 1a part)
i.8. a.a, l,as Gaim C 1636 A (volum 1, 2a part)
mide ans. l.oa Ashe 3 1644 A (volum 2, 1a part)
a-s- s,o. A,e. tech (3) 1648 R (volum 2, 2a part)
Notes d’exemplar:
Enquadernació de pergamí.
Fulls rebregats, estripats.
Llom en mal estat.
Antic posseïdor: A Don Albaro Perez de [Suelues] y Claramunt, [Señor de Sueluef].
(Transcripció imprecisa per la mala qualitat de la tinta).
Comentaris: Llibre difícil d’identificar, però s’ha comprovat que aquesta és l’edició
per la correspondència de signatures i empremtes.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Guajardo Fajardo, Alonso
Títol: Los Proverbios morales / hechos por Alonso
Guajardo Fajardo Caualero Cordoues
Publicació/producció: En Paris : en casa de Ivan Foüet,
en la Calle de Santiago de la enseña del Rosal, 1614
Descripció: [4], 46 fulls ; 14 cm
Nota:
Escut d’impressor a la portada
Ornamentacions
Caplletres ornamentades
Signatures: eii – eiiii , A-Dvvii
Proverbis numerats de I a CCLXXX.
Emprempta: uena z.do o.lo YoEn 3 1614 R
Autor
addicional:
Foüet, Ivan, impressor
Nota d’exemplar:
Escrit a la pàgina anterior a la portada: “Proberbios
Morales, y consejos christianos muy provechosos
concierto y espejo de la vida, adornados de lugares y
textos de las divinas y humanas letras. Con el doctor
don Christoval, 1618. En Madrid, por Luis Sanchez,
impressor del Rey n. S in 4º”
Fragments d’altres obres reutilitzats a l’impressió.
Comentaris:
S’ha corregit la numeració perquè el llibre té una
numeració per fulls i no per pàgines.
S’ha fet d’acord a RDA 3.4.5.2:
“Para recursos impresos antiguos, registre cada
secuencia de hojas, páginas o columnas en los
términos y forma presentados. Si el recurso está impreso en páginas pero numerado
como hojas, registre la numeración de las hojas.”
Y a les pautes del CCUC per a monografies impreses antigues, l’apartat “300 –
Descripció física”.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Hue y Camacho, José de
Títol: Leyendas y novelas jerezanas
Publicació/producció: Ronda : Imprenta de D.J. Pérez
de Guzmán, 1838
Descripció: XIII, 323, [2], pàgines;
14 cm
Nota:
Fe d’errates al final
Autor i peu d'impremta tret del
catàleg de la Biblioteca Nacional de
España.
Conté: 1.El Pendon 2.Los Gitanos 3.El Cristiano y la Mora
Empremta: ++++ ++++ a-.. case 3 1838
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pell
Manca la portada i algunes pàgines del principi.
La guia d’obtenció d’empremtes de la Biblioteca Nacional de
Catalunya, indica que en cas de que falti la portada i algunes
pàgines més, s’indiqui al 1r i 2n grup ++++.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Isla, José Francisco de, 1703-1781
Títol: Cartas de Juan de la Encina / obra del P.
Josef Francisco de Isla ... contra un libro que
escribió don Josef de Carmona ... intitulado Método
racional de curar sabañones, van añadidas en esta
última edición quatro cartas en que responde el P.
Isla a un anónimo preguntón
Publicació/producció: Madrid
: en la Imprenta de Repullés,
[ca. 1740?]
Descripció: 163 pàgines; 8º,
15 cm
Nota:
Signatures: A-I8, K8, L3
Frisos
Empremta:
l-i- o.no r-or zoti 3 [1940?] ca.
Nota d’exemplar:
Antic posseïdor: “Uno de los libros de Luis Pons”

Autor: Lamartine, Alphonse de, 1790-1869
Menció de títol: Poesias entresacadas de las obras de Alfonso de Lamartine /
traducidas por D.J.M. de Berriozabal
Producció: Madrid : Imprenta de Eusebio Aguado, 1839
Descripció: 243 pàgines ; 16 cm.
Nota:
Amb marca d’imprempta
Numeració dels quaderns 2-16
Autor adicional: Berriozabal, Juan Manuel de, marqués de Casajara
Nota de l’exemplar:
Enquadernació deteriorada: es conserva la contracoberta i el llom parcialment.
Defectes en el guillotinat del paper
Pàgines de mides variants
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Títol: Obras propias i traducciones de latin,
griego i toscano con la parafrasi de algunos
salmos y capitulos de Job / su autor ... Fr. Luis
de Leon ...
Autor: León, Luis de, 1527-1591
Publicació/producció: En Valencia : en la
imprenta de Joseph Thomas Lucas ..., 1761
Edició: Tercera impression nuevamente
añadida
Descripció: [102], 326 pàgines : 8º (15 cm)
Nota:
Signatura: [asterisc]-[6 asteriscs]8, [7
asteriscs]4, A-V8, X3
Traduccions del llatí, grec i italià
Caplletres ornamentades, vinyetes i altres ornamentacions
Reclams
Autor addicional: Lucas, Josep Tomàs, impresor
Empremta: n.r. e-m- s.os Ayde 3 1761ª
Nota de l’exemplar:
Exemplar sense portada, la informació de l’edició s’ha
obtingut a partir de registres confeccionats per altres
biblioteques.
Enquadernació en pergamí
Antic posseïdor: Antoni Bergada y Jene
Per trobar aquesta obra s’ha fet una cerca amb la informació
del llom i algunes paraules de la primera pàgina. En localitzar possibles títols s’ha
comprovat l’empremta, la paginació i les signatures i s’ha trobat que aquest registre
és el correcte. De fet hi ha un altre edició d’aquesta obra on l’empremta canvia.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Luzán, Ignacio de, 1702-1754
Títol: Memorias literarias de Paris : actual
estado y methodo de sus estudiós / a
Francisco de Ravago ; por Ignacio de Luzán
Publicació/producció: Madrid : Imprenta de
Gabriel Ramírez, 1751
Descripció: [48], 311 pàgines ; 8º (15 cm)
Nota:
Caplletres ornamentades, vinyetes, notes a
peu de pàgina i reclams.
Signatura: [calderó]-[3calderons]8, A-T8, V4
Sumari
Canvi de text de 28 línies a 24 línies
Empremta: naS. e-m- n,ue raAú 3 1751 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pergamí
Autor: Maians i Siscar, Gregori, 1699-1781
Títol: Rhetorica / de don Gregorio Mayàns i Siscar
Publicació/producció: En Valencia : por los herederos de
Geronimo Conejos, enfrente de San Martin, 1757
Descripció: 2 volums ; 8º (19 cm)
Nota:
F. Cc4v en blanc,
Signatures:
volum 1: [asterisc]-[8asteriscos]8, A-Z, Aa-Bb8, Cc4
volum2: A-Z, Aa-Kk8, Ll4
Paginació:
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Volum 1: [134], I-XXXIV, 373 pàgines
Volum 2: 532 pàgines
33 línies, notes a peu de pàgina i reclams
Escut xilogràfic a portada, vinyetes, caplletres
ornamentades i altres ornamentacions
Index
Autor addicional: Hereus de Jeroni Conejos, impresor
Empremta:
a-a- anon 9.la (9le 3 1757 R (volum 1)
a-or a.or 2.r- (Ici 3 1757 R (volum 2)
Nota d’exemplar:
Enquadernació en pergamí.
L’acadèmia té els dos volums

Autor: Martínez de la Rosa, Francisco, 1787-1862
Títol: Obras literarias de D. Francisco Martinez de la
Rosa
Publicació/producció: Paris : En la Imprenta de
Julio Didot, 1827-1830
Descripció: 5 volums ; 19 cm
Nota:
Paginació:
Volum 5: XII, 372 pàgines.
Signatura per quaderns:
Volum 5: a , 1-16
Notes a peu de pàgina
Conté: 1. “Aben Humeya, ou la
révolte des maures sous philippe
II: drame històriques, en trois
actes, en prose.” 2. “Aben Humeya ó la rebelion de los
moriscos: drama històrico”
En francès i traducció al castellà.
Descripció feta del cinquè volum.
Marca d’impressor a portada
Empremta: n.la a.el ..es EtAB 3 1830 A
Titol addicional:
Aben Humeya, ou la révolte des maures sous philippe II.
Francès
Aben Humeya, ou la révolte des maures sous philippe II.
Castellà
Nota d’exemplar:
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Antic posseïdor: “Leonardo de Grecia, Revisado, 1913”
Enquadernació holandesa amb el llom deteriorat.
Els títols addicionals s’han enregistrat segons marca RDA 17.5.1.3 i RDA 6.13.

Autor: Mas, Sinibaldo de, 1809-1868
Títol: Pot-pourri literario : dedicado al Excmo. e
Ilmo. Sr. D. Felix Torres Amat
Publicació/producció: Manila : Imprenta de D.
MIguel Sánchez, 1845-1846
Descripció: 1 volum (XI, 336 ; XV, 135 pàgines) :
il·lustracions, partitures ; 24 cm
Nota:
La segona part amb el peu d'impremta: Madrid:
Imprenta, Librería y Fundición de M. Rivadeneyra y
Cia
Impressió moderna
Autor extret de la dedicatòria
Inclou el text corregit i augment
de “Sistema musical de la
lengua castellana”
Idioma: Textos en castellà,
francès i anglès
Títol addicional: Sistema musical de la lengua castellana
Autor addicional: Torres Amat, Fèlix
Nota d’exemplar:
Dues parts enquadernades en un sol volum.
L’edició és lleugerament diferent, en el registre original són 2
volums, en la manifestació que es tracta les dues parts estan en
el mateix volum. La paginació és la mateixa, per tant la variació
és una qüestió d’enquadernació, perquè la segona part també té
la seva portada.
És una edició d’impremta moderna.
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Data de presentació: Juny 2018
Títol: Discursos forenses / de Juan Meléndez Valdés, fiscal
que fue de la sala de alcaldes de casa y corte, é individuo
de las academias Española y de San Fernando, y de la de
San Carlos de Valencia.
Autor: Meléndez Valdés, Juan, 17541817
Publicació/producció: Madrid : En la
Imprenta Real, 1821
Descripció: VI, 310, [2] pàgines ; 16
cm
Nota:
Notes a peu de pàgina
Índex
Signatura: [ ]4, A-T8, V4
Empremta: e-en laar s.o- o.os 3 1821 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pell

Autor: Palmireno, Juan Lorenzo, 1524-1579
Títol: El Latino de repente / de Lorenço Palmyreno ; con
la traduccion de las elegancias de Manucio
Publicació/producció: Lo imprimio en la ciudad de
Valencia : Ioan Navarro ... : a costa de Balthasar Symon
..., 1578
Edició: En esta quarta
impression van muchas cosas
añadidas y emendadas
Descripció: 277, [7] pàgines :
il·lustracions ; 8º (16 cm)
Nota:
Signatures: A-S8
Reclams i postilles marge
Gravats xilogràfics, frisos, caplletres ornamentades i
vinyetes
Cul de llentia
Tipografia variant: 36 línies, 23 línies
Fe d’errates
Autor addicional:
Manuzio, Paolo, 1512-1574. Eleganze
59

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Navarro, Joan, -1583, impressor
Simon, Baltasar, impresor
Empremta: ama- 8.i, deua buSi 3 1578 A
Nota d’exemplar:
Anotacions manuscrites al final
Enquadernació en pergamí

Autor: Pseudo-Longí, actiu segle I.
Títol: El Sublime / de Dionisio Longino ; traducido
del griego por don Manuel Perez Valderrabano ...
Publicació/producció: En Madrid : [s.n.], 1770
Descripció: [72], 246 pàgines; 8º (15 cm)
Nota:
L'obra ha estat falsament atribuïda a Cassi Longí
Marca a portada.
Signatures: a-d8, e4, A-P8, Q3
23 línies (el poema 21 línies), notes a peu de
pàgina i reclams
Índex
Conté: "Idea poetica en
que se celebra la feliz venida de nuestro amado monarca
don Carlos III ... y de su dignisima esposa doña Maria
Amelia de Saxonia, del Principe de Asturias y demas
augusta real familia, elogiase tambien la memoria
funebre del piadoso rey don Fernando VI ..."
Inclou: "Prologo y defensa de la rhetorica"
Autor addicional: Pérez Valderrábano, Manuel, 1744traductor
Empremta: iaa, e:os ded. roan 3 1770 A
Nota de l’exemplar:
Enquadernació en pergamí. El llom de la coberta s’ha
desprès de les pàgines, però els nervis es troben
intactes.
En aquest cas, s’ha eliminat part de les notes perquè
corresponen a dades de l’exemplar (ex libris, enquadernacions) i no de
l’edició/manifestació, que en aquest cas són dades que no s’ajusten a l’edició que
estem tractant aquí.

60

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Quevedo, Francisco de, 1580-1645
Títol: Obras de Fran.Co Quebedo y Villegas, caballero del
Orden de Santiago : las quales no estan impresas
Publicació/producció: [S.l.] : [s.n.], [s.a.].
Descripció: 185 pàgines ; 21 cm
Nota:
Còdex manuscrit, còpia.
Sumari d’obres al final
Nota de l’exemplar:
En bon estat de conservació, tinta amb bona fixació, paper de qualitat
Antics posseïdors: “Lo hizo Ricardo Gamrcia Moraton” i tres pàgines més endavant:
“Soy de don Ricardo Garcia Moraton”. “Francisca Marin”
Enquadernació amb cartó, llom ornamentat amb teixell: “Obras de Qvevedo
Manoescritas”

Autor: Reynoso, Félix Josef
Títol: La Inocencia perdida : poema en
dos cantos / su autor, Félix Josef Reynoso
Publicació/producció: Madrid : en la
Imprenta Real, 1804
Descripció: [8] pàgines, 36 pàgines : [1]
full de làmines ; 21 cm
Nota:
A la portada: Premiado en competencia por una Academia de
Letras Humanas de Sevilla en junta pública de 8 de diciembre de
1799
Estampa calcogràfica abans de la portada, de “R. Esteve”. Amb la
inscripció “Extrema per illos, Justitia, excedents terris, vestigia
fecit”.
Signatura per quaderns: 1-3
Frisos
Títol a portadella: “La inocencia perdida”.
Empremta: o,a- e.re a.a, “A”C 3 1804 A
Antic posseïdor: “Manuela Garro” decorat amb un adorn daurat
enganxat.
Enquadernació de pell amb llom adornat en daurat.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Saint-Pierre, Bernardin de, 1737-1814
Menció de títol: Pablo y Virginia / por Jacobo
Bernardino Enrique de Saint-Pierre
Edició: Nueva edicion, adornada con seis láminas
finas, á imitación de la que el autor publicó en París
Publicació/producció: Madrid : Por Pantaleon Aznar,
1798
Descripció: XVI, 238 pàgines : [6] fulls de làmines ; 15
cm
Notes:
Amb catàleg al final d’obres en venda a la llibreria de
Don Ildefonso Mompié, a València.
Notes de l’obra a les ultimes pàgines
Notes a peu d’il·lustració
Numeració dels quaderns 1-15
Errors a les signatures de la lletra A
Signatures: A – S8
30 línies
Notes a peu de pàgina separades per filet amb reclams
Gravat xil.logràfic, gravat xil.lografic a portada i altra ornamentació
Emprempta: toe- dom- na,y duEl 3 1798 A
Notes d’exemplar:
Dos exemplars
Antic posseïdor: “Francisco Ardiz Barcelona” “Joan Gualba y Negre” “Narciso Bosch
y Marti”
Marca de llibreter: Metropolitana Llibreria vella i nova

Autor: Sánchez de las Brozas, Francisco, 1523-1601
Títol: Francisci Sanctii Brocensis ... Opera omnia : una cum ejusdem scriptoris vita /
auctore Gregorio Maiansio ...
Publicació/producció: Geneve [Ginebra] : apud Fratres de Tournes, 1765-1766
Descripció: 4 volums ; 8º (21 cm)
Nota:
Les obres del volum 3 i 4 amb portadella pròpies
Paginació:
Volum 1: [2], VIII, [2], 476 pàgina ;
Volum 2: [4], 595 pàgina ;
Volum 3: [4], 592 pàgina ;
Volum 4: [4], 432 pàgina.
Signatures:
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Volum 1: [ ]1, [creu llatina]5, A-Ff8, Gg6;
Volum 2: []2, A-Oo8, Pp2;
Volum 3: []2, A-Oo8;
Volum 4: []2, A-N8, O-P4, Q-Ee8
Reclams
Marca tipogràfica a la portada, frisos, caplletres i vinyetes
xilogràfiques.
Portada del volum 1 a 2 tintes
Conté: 3. Commentaria in Andr. Alciati emblemata;
Spaera mundi ex variis authoribus concinnata;
Declaracion y uso del relox español; Epistolae; Dotrina
del estoico filosopho Epicteto 4. Obras del excelente
poeta Garci-lasso de la Vega. Las Obras del famoso
poeta Juan de Mena,
nuevamente corregidas y
declaradas por el Maestro
Francisco Sanchez ...
Autor addicional
Maians i Siscar, Gregori, 1699-1781, editor
Garcilaso de la Vega, 1501-1536
Mena, Juan de, 1411-1456
Frères de Tournes, impressor
Empremta
a,u- I.I. nais EtQu 3 1766R (volum 1)
1729 V.2. aci- goma 3 1766R (volum 2)
9985 s.em t.em nain 3 1766R (volum 3)
1133 s?a, r.is MiMi 3 1766R (volum 4)
Notes d’exemplar:
La RABL té el volum 4. Enquadernació de pergamí.

Autor: Swift, Jonathan, 1667-1745
Títol preferit: Gulliver's travels. Portuguès
Títol: Viagens de Gulliver : a varios paizes remotos /
traduzidas por J.B.G.
Publicació/producció: Coimbra : Real Imprensa da
Universid., 1793
Descripció: 2? volums (167 pàgines) ; 8º (17 cm)
Nota:
Vinyetes, ornamentacions i caplletres ornamentades
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Reclams i notes a peu de pàgina
Descripció feta a partir del segon volum
Signatura: A-K8, L4
Titol a portadella: Viagens de Guillver, Tomo II
Empremta: emde áe,e toda coqu 3 1793 A
Autor addicional: J. B. G., traductor
Nota d’exemplar:
L’acadèmia té només el volum 2.
Enquadernació de pell

Autor: Villamediana, Juan de Tassis y Peralta,
Conde de, 1582-1622
Títol: Obras / de don Iuan de Tarsis Conde de
Villamediana y Correo Mayor de Su Magestad ;
recogidas por el licenciado Dionisio Hipolito de los
Valles al Excellentissimo Señor Conde de Lemos&c.
Publicació/producció: En Barcelona : por Antonio
Lacaualleria, vendese en la misma imprenta, 1648
Descripció: [4], 284 fulls ; 8º (16 cm)
Nota:
En la obtenció del 4rt grup de l'empremta s'ha tingut
en compte la indicació del personatge teatral
Marca d'impressor a portada
Signatures: [paràgraf]4, A-Mm8, Nn4
26 línies i reclams
Caplletres i altra ornamentació
Conté: Comedia de la gloria de Niquea y descripcion de Aranivez
Títol addicional: La gloria de Niquea y descripción de Aranjuez
Autor addicional:
Valles, Dionisio Hipólito de los, editor
Lacavalleria, Antoni, impressor
Empremta: g.c. ror- naa, DayF (3) 1648 A
Nota d’exemplar:
Antic posseïdor: Instituto provincial de segunda enseñanza de
Barcelona. Ex libris manuscrit cancelat a la portada.
Enquadernació malmesa, fulls solts
Enquadernació de pergamí
La informació que no esta a la portada s’ha extret del registre del
CCUC
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Zorrilla, José, 1817-1893
Títol: Vigilias del estío / por José Zor rilla
Publicació/producció: Madrid :
Boix, editor. Imprenta y libreria, 1845
Descripció: 283 pàgines ; 16 cm
Nota:
Marca de l'editor a portada
Sumari
Signatura per quaderns: 1-18
Frisos
Empremta: baia o:ta a,te tama 7 1845 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació holandesa
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

8.2. Llibres de viatges i geografia
Autor: Laborde, Alexandre, comte de,
1773-1842
Títol: Itinerario descriptivo de las
províncias de España : su situación
geográfica, población, historia civil y
natural, agricultura, comercio, industria,
hombres célebres y carácter y
costumbres de sus habitantes /
traducción libre del que publicó el
francés Alexandro Laborde
Publicació/producció: Valencia :
Imprenta de José Ferrer de Orga, 1826
Edició: 2ª edición corregida y aum.
Descripció: 2 volums : [29] plànols, mapes ; 21 cm
Nota:
Paginació:
Volum 1: XIV, 527 pàgines;
Volum 2: 55 pàgines
Signatura per quaderns: 1-65 (volum 1 i 2 els quaderns
són correlatius)
Nom del traductor obtingut del prefaci i verificat per Palau:
Mariano de Cabrerizo
Títol del volum 2: Atlas del itinerario descriptivo de España
Títol a portadella: Itinerario descriptivo de España
Al colofó (volum 1) i a portada (volum 2): Impr. de José
Ferrer de Orga
El segon volum inclou llista de subscriptors
Traducció castellana de l'original francès
Portada ornamentada amb vinyeta xilogràfica, gravada per
“Rocafort”
Títol addicional:
Itinerario descriptivo de España
Atlas del itinerario descriptivo de España
Autor addicional: Cabrerizo, Mariano de, 1785-1868,
traductor
Nota d’exemplar:
Volum 1: Enquadernació de paper
Volum 2: Enquadernació de pell amb ornamentació en
daurat
La RABL té els dos volums.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Títol: Relation du voyage d'Espagne
Publicació/producció: A La Haye : Chez Henry Van
Bulderen, Marchand Libraire, dans le Pooten, à l’Enseigne
de Mezeray, 1693
Edició: Troisiéme Edition.
Descripció: 1 volum (184, 176, 228 pàgines); 12º (13 cm).
Notes:
3 obres en un sol volum.
Signatures:
1ra part: A-G12, H-H8
2na part: A-G12, H-H4
3ra part: A-I12, K-K6
Ornamentacions
Caplletres ornamentades
Reclams
Escut en portada amb el lema: “Lege sed elige”
Notes d’exemplar:
Mal estat de conservació, només es conserva el llom de
la coberta, els quaderns es separen.
Antic Posseïdor: “Instituto Provincial de Segunda
Enseñanza de Barcelona”
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

8.3. Història i crítica de la literatura
Autor: Andrés, Juan, 1740-1817
Títol: Origen, progresos y estado actual de toda la
literatura / obra escrita en italiano por el abate D.
Juan Andres y traducida al castellano por D. Carlos
Andres
Publicació/producció: En Madrid : por don Antonio
de Sancha : se hallará en su libreria en la Aduana
Vieja, 1784-1806
Descripció: 10 volums ; 4º (21 cm)
Nota:
Existeixen alguns exemplars dels volum 1 i 2 amb
una portada anterior en la que no apareix la
informació sobre els càrrecs de l’autor i del
traductor, i altres amb aquesta mateixa portada i la
portada definitiva es troba encartada abans de la
pàgina 1
Canvis a la menció de public.: volum 6-7: en la
imprenta de Sancha : se hallará en su libreria en la
Aduana Vieja ; volum 8-10: en la imprenta de
Sancha : se hallará en su librería en la Calle del Lobo
Índex
Paginació:
volum 1: [14], XXIII, [11], 482 pàgines;
volum 2: [16], 492 pàgines;
volum 3: XXIV, [6], 428 pàgines;
volum 4: [12], 551, [1] pàgines;
volum 5: [14], 52 [i.e. 526], [2] pàgines;
volum 6: [24], 124 [i.e. 724];
volum 7: [4], XXVIII, 515, [1] pàgines;
volum 8: 4, XVI, 589, [3] pàgines;
volum 9: [6], XVII, [1], 769, [3];
volum 10: XVIII, 482 pàgines
Errors de paginació: volum 5: pàgines
526 numerat erròniament 52 ; volum 6:
pàgines
723
i
724
numerat
erròniament 123 i 124
Signatures:
volum 1: [ ]4, b-f4, A-Nnn4, Ooo6;
volum 2: [ ]4, b4, A-Ppp4, Qqq2;
volum 3: [ ]4, b-c4, d3, A-Ggg4, Hhh2;
volum 4: [ ]4, [2 asteriscs]2, A-Zzz4;
volum 5: [ ]4, b3, A-Vvv4;
volum 6: [ ]4, b-c4, A-Xxxx4, Yyyy2;
volum 7: [ ]4, b-d, A-Sss4, Ttt2;
volum 8: [ ]4, b4, c2, A-Eeee4;
volum 9: [ ]4, b-c4, A-Ddddd4, Eeeee2;
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
volum 10: [ ]4, b4, c1, A-Ooo4, Ppp1
Fulls en blanc: fulls Ooo6 del volum 1; fulls Vvv4 del volum 5
Postil·les; notes a peu de pàgina i reclams
Autor addicional:
Andrés, Carlos, 1753-1821, traductor
Sancha, Antonio de, 1720-1790, impressor
Empremta:
o-?á deon s-o- siel 3 1784 R (volum 1)
24a- a-d. t.a- (adi 3 1784 R (volum 2)
n-e- lao, asse doPe 3 1785 R (volum 3)
e-28 r-on ,ye- enqü 3 1787 R (volum 4)
e-43 7977 t.o- (ala 3 1789 R (volum 5)
4544 9088 X.p. Ac(a 3 1793 R (volum 6)
lau- o-o- lao- (ati 3 1795 R (volum 7)
1615 0199 o-lo le(a 3 1799 R (volum 8)
4.el 4443 c.d. (b(a 3 1804 R (volum 9)
2321 7574 r,ue rase 3 1806 R (volum 10)
Nota d’exemplar:
Volum 1: Anotació “5 reales tomo, Madrid 1852”.
Antic posseïdor: “Ex libris P. Mauricii Velez a Cosio Clericor. Regular. Minor. Sodalitio
adlecti, et apud Complutenses Rhetorices Professoris”. (Volum 1, 2, 3, 4, 5, 6) . Volum
4 té el mateix ex-libris duplicat, el segon escrit a mà: “Ex libris P. Mauricii Velezii a
Cosio Clericorum Regular Minorum sodalitio adlecti”.
Bon estat de conservació
Es tracta d’una obra a parts. En la RABL no es troba totes les parts per tant s’ha
procedit a comprovar que l’impressor/publicador fos el mateix, i que les dates dels
toms estiguessin dins del rang de dates que s’indica a la fitxa, d’aquesta manera tot i
que puguin tractar-se de reimpressions, estem tractant amb la mateixa manifestació.
En aquest cas trobem un registre de bona qualitat, amb poques esmenes a fer
(extensió del vocabulari per a millor comprensió). S’han afegit informació sobre els
exemplars.
S’ha comprovat que a l’empremta, també coincideixi l’any del volum.

Autor: Balbuena, Bernardo de, aproximadament 1568-1627
Títol: Siglo de oro en las selvas de Erífile / compuesto por Bernardo de Valbuena,
obispo de Puerto-Rico
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

Publicació/producció: Madrid : por Ibarra,
impresor de camara de S.M., 1821
Edició: Edicion corregida por la Academia
Española
Descripció: XVI, 240, 99 pàgines ; 18 cm
Nota:
Inclou: Grandeza
mejicana / del doctor
Bernardo de Balbuena
Títol a la coberta: Siglo de
Oro y Grandeza Mejicana
Frisos i ornamentacions
Signatures: [asterisc]8, AP8, [...]
Autor addicional: Balbuena, Bernardo de,
aproximadament 1568-1627. Grandeza mejicana
Real Academia Española
Impremta: osos osdo voa. teCl 3 1821 A
Nota d’exemplar:
Per les evidències de l’enquadernació i la paginació del
registre existent, falten les ultimes 99 pàgines (la 2ª obra)
Enquadernació de cartó i tela
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Bouterwek, Frederich, 1766 – 1828
Menció de títol: Historia de la literatura española /
escrita en alemán por F. Bouterwek ; traducida al
castellano y adicionada por José Gómez de la Cortina
y Nicolás Hugalde y Mollinedo
Publicació/producción: Madrid : Imprenta de Eusebio
Aguado impresor de la Real Casa,
1829
Descripció: XI, 276 pàgines, [7]
full de làmines ; 23 cm
Notes:
Il·lustracions amb marques de
placa impresora
Index
Notes impreses al marge
Conté notes de l’autor
Notes de l’exemplar:
Paper tallat de forma irregular.
Enquadernació de pell amb cartó.
Marca de llibreter: “Luis Bardon Librero – Anticuario Madrid”

Títol: Diario de los literatos de España : en que se reducen à compendio los escritos
de los autores españoles y se hace juicio de sus obras desde el año MDCCXXXVII.
Menció de publicació: En Madrid : por Antonio
Marin , 1737 – 1742
Descripció: 7 volums ; 8º (15 cm)
Notes:
Descripció feta a partir del quatre primers volums
Anteportada als volums 1, 2, 3
Menció de publicació variant al llarg de l’obra:
volum 1: “por Antonio Marin”,
volum 2: “por Juan Muñoz”,
volum 3: “por Antonio Sanz”,
volum 4: “En la Imprenta Real”.
Paginació:
volum 1: [40] , 360 , [4] pàgines;
volum 2: [16] , 414 , [2] pàgines;
volum 3: [16] , 414 , [2] pàgines;
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
volum 4: [4] , 384 , [2] pàgines
Signatures:
volum 1: [calderó]-[2calderons]8,
[3calderons]4, A-Y8, Z8;
volum 2: [calderó]8, A-Aa8, Bb4;
volum 3: [asterisc]8, A-Cc8;
volum 4: [ ]1, A-Aa8.
Notes a peu de pàgines i reclams
Escut reial a portada amb la divisa “Decus
et Tutamen”, fris xilogràfic, caplletra
ornamentada, ornamentacions.
Autor addicional:
Sanz, Antonio, impressor
Muñoz, Juan, actiu1730-1760, impressor
Marín, Antonio, actiu 1726 – 1784
Imprenta Real (Madrid, Madrid), impresor

Emprempta:
ese- dola e-,y Caqu 3 1737A (volum 1)
ore- a.7. l-su sitr 3 1737A (volum 2)
o-n- r-su uena (b(a 3 1737A (volum 3)
g.a, o.m- osca dara 3 1738A (volum 4)
Nota d’exemplar Enquadernació en pergamí amb tanques, llom escrit i ornamentat
a mà. Disponibles volums 1, 2, 3 i 4
Només s’ha inclòs la informació dels volums 1-4, que són els que té la biblioteca, tot
i que a nivel catalogràfic s’ha posat l’extensió correcte de l’obra, que són 7 volums,
es tracta de retratar les manifestacions que hi ha disponibles.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Ferrer del Rio, Antonio, 1814 – 1872
Menció de títol: Álbum literario español : galeria
de la literatura española / A. Ferrer del Rio
Publicació/producció: Madrid : Establ. Tip. de
F. de P. Mellado , 1846
Descripció: 320 pàgines : [8] fulls de làmines ;
22cm
Nota:
Portada ornamentada
Retrats en blanc i negre
Empremta: s.la n-a- a;ntare 7 1846 A
Nota d’exemplar:
Hi ha 3 exemplars
Marca d’antic posseïdor d’un dels exemplars: Ignacio de
Genoveva, Barcelona, 1894.
Un dels exemplars té l’enquadernació malmesa: Llom
desenganxat dels quaderns, coberta desgastada.
Enquadernacions en pell amb cartó
Hi ha tres exemplars amb la mateixa numeració dels quaderns,
mateixa impremta, mateix any, mateixa empremta, no sembla
que hi hagi una tipografia diferent i les imatges no canvien, per
tant, he arribat a la conclusió de que són 3 edicions idèntiques.

Autor: González de Salas, José Antonio, aproximadament 1588-1651
Títol: Nveva idea de la tragedia antigva, o ilvstracion vltima al libro singvlar de poetica
de Aristoteles Stagirita / por Ivsepe Antonio Gonzalez de Salas
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Publicació/producció: En Madrid : por D. Antonio
de Sancha : se hallará en su librería, 1778
Descripció: 2 volums : [1] full de làmines ; 8º (18 cm)
Nota:
Paginació:
Volum 1: ([24], 311, [1]
Volum 2: [4], XL, 280, [4] pàgines,
32 línies i reclams
Full [calderó]1 i V4v en blanc, signatures: [calderó]8,
[2calderons]4, A-T8, V4
Signatures:
[]2,
[asterisc]-[2asteriscos]8,
[3asteriscos]4, A-R8, S6
Retrat de Séneca al quadre D signat A Carnicero del.,
JJ. Fabregat inc.
Índex
1. Parte primera ; 2. Tragedia practica i
observaciones qve deben preceder a la tragedia
española intitvlada las Troianas...
Inclou: Memorias sobre la vida y escritos Don Ivsepe
Antonio Gonzalez de Salas"; "El teatro scenico a todos los hombres: exercitation
scholastica"
Autor addicional:
Sèneca, Luci Anneu, aproximadament 4 aC-65 dC. Troianas
Carnicero, Antonio, 1748-1814, grav.
Moreno Tejada, Juan, 1739-1805, grav.
Fabregat, Josep Joaquim, 1748-1807, grav.
Cerdá y Rico, Francisco, 1730-1792. Memorias sobre la vida
i escritos de D. Ivsepe Antonio Gonzalez de Salas
Sancha, Antonio de, 1720-1790, impressor
Empremta:
aro, n.de m.c. (3mu (3) 1778 A
s-ió c-n- 2.l- (2(1 (3) 1778 A
Nota de l’exemplar:
L’exemplar que té la RABL és la de l’empremta “aro, n.de
m.c. (3mu (3) 1778 A”
Antic posseïdor: “José Bayes”
Enquadernació de pell amb ornamentacions daurades
Comentari: Aquest registre té una catalogació molt completa
al CCUC, només s’ha fet la verificació.

Autor: García de Villanueva Hugalde y Parra, Manuel, -1803
Títol: Orígen, épocas y progresos del teatro español / discurso histórico al que
acompaña un resumen de los espectáculos, fiestas y recreaciones que desde la
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mas remota antigüedad se usaron ... y un
compendio de la historia general de los teatros ...
por Man uel García de Villanueva Hugalde y Parra
Publicació/producció: Madrid : Imprenta de
Gabriel de Sancha, 1802
Descripció: XXX, 342
pàgines: [3] fulls de làmines
; 4º, 22 cm
Nota:
Gravat en ralleu al paper
una creu de malta i la
paraula “ESPIN”.
Ornamentacions a portada
Gravats calcogràfics
Signatures: a-e4, A-Vv4
Notes a peu de pàgina, index de matèries
Autor addicional: Sancha, Gabriel de, impr.
Empremta: O:A, l-de e.ue 2Hco 3 1802 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pell i cartó

Autor: Llampilles, Francesc Xavier, 1731 –
1810
Títol: Ensayo historico apologetico de la
literatura española contra las opiniones
preocupadas de algunos escritores modernos
italianos / disertaciones del señor abate
Francisco Xavier Lampillas ... ; traducido del
italiano por Doña Josefa Amar y Borbon ...
Menció de producció: En Madrid : en la
imprenta de Pedro Marin, 1789
Edició: Segunda edicion, corregida,
enmendada e ilustrada con notas por la misma
traductora
Descripció: 7 volums; 8º (21 cm)
Nota:
Paginació:
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volum 1: [16], 256 pàgines;
volum 2: [2] , 268 pàgines;
volum 3: [14], 241;
volum 4: 426 pàgines;
volum 5: 295 pàgines;
volum 6: 311 pàgines;
volum 7: 195 pàgines;
Ornamentacions, caplletres ornamentades, notes a peu de página i reclams.

Autors addicionals:
Tiraboschi, Girolamo, 1731-1794
Amar y Borbón, Josefa, 1753-1801? traductor
Marín, Pedro, actiu 1772-1799, impresor
Conté: volum 7: Respuesta del señor abate don Xavier Lampillas a los cargos
recopilados por el señor abate Tiraboschi en su carta al señor abate N.N. sobre el
Ensayo historico apologetico de la literatura española ...
Empremta:
ores 2.a. 3.). (adi 3 1789 R (volum 1)
yamo I.2. 4.6. ya(a 3 1789 R (volum 2)
n-mi r.ra 0.I. (b(a 3 1789 R
(volum 3)
toa- I.al a-es meno 3 1789 R
(volum 4)
elna t.i. m-s. mesi 3 1789 R
(volum 5)
oss- n-ue 5.5. cogo 3 1789 R
(volum 6)
eno- i-en i-o, Laca 3 1789 R
(volum 7)
Nota d’exemplar:
2 col·leccions de volums, un
amb enquadernació de
pergamí i l’altre amb
enquadernació de cartó.
De la col·lecció en enquadernació de cartó, manca el volum 1.
Volum 1 amb enquadernació de pergamí, marca de llibreter: “Librería Royo,
Tapineria, 35, Barcelona”.
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Titol: Tableau de la littérature espagnole : depuis le 12º
siècle jusqu' a nos jours / précédé
d'une introduction sur l'origine de la
langue espagnole par M. F. Piferrer
Publicació/producció: Toulouse :
Typographie de DELSOL, 1845
Descripció: 455 pàgines; 22 cm
Nota:
Impressor
obtingut
contraportada.
Notes a peu de pàgina
Index
Signatura quaderns: 1-29
Textos en francés

de

la

Autor addicional: Piferrer, M. F., ed.
Empremta: èsé. 5.i- tses 4747 7 1845 A
Nota d’exemplar:
Marca de llibreter: “Luis Bardon, Librero-Anticuario, Madrid”
Enquadernació desgastada.
Enquadernació holandesa.
Autor: Ríos, Vicente de los, 1732-1779
Títol: Analisis del Quijote / por Vicente de los Rios. Vida de Miguel de Cervantes
Saavedra / por Martin Fernandez de Navarrete
Publicació/producció: Barcelona : Imprenta de la Viuda e Hijos de Gorchs, 1834
Descripció: 94 pàgina, [1] full de làmines : il·lustracions, retrat ; 21 cm + 2 mapes
plegats
Nota:
Segons Palau, aquesta obra s'edità conjuntament amb: El ingenioso hidalgo Don
Quijote de la Mancha / compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra. Barcelona :
Imprenta de la Viuda é Hijos de Gorchs, 1832.
Fe d’errates
Numeració de paràgrafs, la numeració comença a l’1 en cada capítol.
Autor addicional:
Fernández de Navarrete, Martín, 1765-1844. Vida de Miguel de Cervantes Saavedra
Empremta: L.s. ,yde m-m- dala 3 1834 A
L’exemplar no té cap característica pròpia i l’estat de conservació és bo
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Autor: Rodríguez Mohedano, Rafael (TOR), 1725-1787
Títol: Historia literaria de España desde su primera
poblacion hasta nuestros dias : origen, progresos,
decadencia y restauracion de la literatura española en
los tiempos primitivos, de los phenicios, de los
cartagineses, de los romanos, de los godos, de los
arabes y de los reyes catholicos : con las vidas de los
hombres sabios de esta nacion, juicio critico de sus
obras, extractos y apologia de algunas de ellas,
disertaciones historicas y criticas sobre varios puntos
dudosos ... / por los PP. Fr. Rafael y Fr. Pedro
Rodriguez Mohedano ...
Publicació/producció: En Madrid : en la imprenta de
Francisco Xavier Garcia ..., 1769
Edició: Segunda edicion corregida por los autores
Descripció: ? volums; 4º (20 cm)
Nota:
Signatura:
Volum 1: F. Ppp2v en blanc, signatura: []4, [2calderons]4,
a-n, A-Ooo4, Ppp2
Notes a peu de pàgina i reclams
Volum 1: [16], 104, 457, [27] pàgines
Índex
Descripció feta a partir del volum 1.
Autor addicional:
Rodríguez Mohedano, Pedro (TOR), 1722-1791
García, Francisco Javier, actiu 1753-1781? impr.
Empremta: orel z.R. uee- (ada(3) 1769 A (volum 1)
Nota d’exemplar:
Enquadernació en pell amb daurat al llom
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Autor: Salazar Mardones, Cristóbal
Títol: Ilustracion y defensa de la Fabula de Piramo
y Tisbe compuesta por D. Luis de Gongora y
Argote ... / escriuialas Christoual de Salazar
Mardoues ...
Publicació/producció: Madrid : Impremta Real,
1636
Descripció: [10] fulls, 192 pàgines ; 8º (21 cm).
Nota:
Caplletres ornamentades i reclams
Comentaris impresos al marge.
Pàgines 11 i 10 numerades erròniament.
Signatures: [paràgraf]8, [2 paràgrafs]2, A-I8, K-T8,
V-Aa8, Bb2
Escut al final amb el lema “Laboramus subtimore sanctissimi (illegible)”
Autor addicional: Góngora y
Argote, Luis de, 1561-1627. Fábula
de Píramo y Tisbe
Empremta: a.6. s.is ioe. MOFV 3
1636 R
Notes de l’exemplar:
Antic posseïdor: Insituto provincial de
segunda enseñanza de Barcelona.
Mal estat de conservació, fulls solts,
enquadernació desmuntada. Les
pàgines estan bé.
Enquadernació en pell

Autor: Santos, José
Títol: Indice general alfabetico de las cosas notables que
contienen todas las obras del ... señor D. Fr. Benito
Geronimo Feijoo : inclusas las dedicatorias,
aprobaciones y prólogos y tambien los dos tomos de la
Demostracion crítico-apologética que en defensa del
Theatro crítico escribió ... Fr. Martin Sarmiento /
dispuesto por Don Joseph Santos ...
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Publicació/producció: En Pamplona : en la imprenta de
Benito Cosculluela ..., 1787
Descripció: [18], 249, [1] pàgines ; 4º (21 cm)
Nota:
Marca de l'impressor a portada
Signatura: A-Kk4, Ll2
Reclams
Ornamentacions
Autor addicional:
Feijoo, Benito Jerónimo, 1676-1764
Sarmiento, Martín, 1695-1771
Cosculluela, Benito, actiu 1775-1792, impr.
Empremta: l.s, a.s. a-c. Anqu 3 1787ª
Notes de l’exemplar:
Dos exemplars, un amb bon estat de conservació.
Un exemplar amb enquadernació en pergamí i llom escrit a mà, l’altre amb
enquadernació de pell i cartó, amb ornamentació en daurat al llom.
Quaderns desenganxats del llom, defectes a les cobertes.

Autor: Sarmiento, Martín, 1695-1771
Títol: Demonstracion critico-apologetica del Theatro
critico universal que dio á luz ... Fr. Benito Gerónimo
Feyjoó ... / hacela uno de los aprobantes ... Martin
Sarmiento ..
Publicació/producció: En Pamplona : en la
Imprenta de Benito Cosculluela ..., 1787
Edició: Quarta impresión
Descripció: 2 volums ; 4º (21 cm)
Nota
Paginació:
volum 1 XL, 484; [2] ;
volum 2: 526 pàgines.
Obra publicada en 2 volums
Signatures:
Volum 1: a-e4, A-Ooo4, Ppp2;
Volum 2: A-Vvv4
37 línies, postil·les i reclams
Frisos i vinyetes
Index al volum 2
Autor addicional
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Feijoo, Benito Jerónimo, 1676-1764. Theatro critico
universal
Cosculluela, Benito, actiu 1775-1792, impressor
Empremta:
moe- i,lo ioes nini 3 1787A (volum 1)
e.ue dei- once Side 3 1787A (volum 2)
Nota d’exemplar:
Enquadernació en cartó recobert de pergamí

Autor: Sarmiento, Martin, 1695 – 1771
Menció de titol: Obras posthumas del Rmo. P.M. Fr.
Martín Sarmiento benedictino. Tomo primero, Memorias
para la historia de la poesía, y poetas españoles / dadas
a luz por el Monasterio de S. Martín de Madrid y
dedicades al excelentisimo Sr. Duque de MedinaSidonia.
Publicació/producció: Madrid : por D. Joachin Ibarra
Impresor de Cámara de S.M, 1775
Descripció: [4], XXVIII, 429
pàgines ; 22 cm
Nota:
Segons Palau només es publicà el volum 1
Dues paginacions, en números romans i aràbics
Reclams
Amb index
Marca d'impressor a portada
Signatures: l'última pàgina en blanc, a-b8, A-Cc8, Dd7
Paràgrafs numerats de l’1 al 874.
Autor adicional:
Ibarra, Joaquín, actiu 1754-1785, impresor
Monasterio de San Martín
Empremta:
c.EN dede las. de35 3 1775R (volum 1)
Nota d’exemplar:
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Enquadernació malmesa

Autor: Sempere y Guarinos, Juan
Títol: Ensayo de una biblioteca española de los mejores escritores del reynado de
Carlos III / por D. Juan Sempere y Guarinos ...
Publicació/producció: En Madrid : en la Imprenta Real, 1785-1789
Descripció: 6 volums ; 8º (20 cm)
Nota:
Paginació:
Volum 1: [16], 245, [3] pàgines;
Volum 2: [2], XX, 250, [2] p.;
Volum 3: [2], 222 p.;
Volum 4: [2], V, [1], 262, [2] p.;
Volum 5: [2], 10, 228 p.;
Volum 6: [2], 246 [i.e. 258], [2] p.
Les últimes pàgines no numerades dels volums 1, 2, 4 i 6 en blanc.
Signatures:
Volum 1: a8, A-P8, Q4;
Volum 2: a3, b8, A-P8, Q6;
Volum 3: A-O8;
Volum 4: a4, A-Q8, R4;
Volum 5: a6, A-O8, P2;
Volum 6: [ ], A-P8, Q10
31 línies i notes a peu de pàgina
Índex al volum 6
Autor addicional: Imprenta Real (Madrid, Madrid) impresor
Empremta:
o:io hoe; rara alri 3 1785R (volum 1)
n-s- goid n-ue meme 3 1785R (volum 2)
lota I.as ueDe cise 3 1786R (volum 3)
n-a- eael s.r- de(I 3 1787R (volum 4)
osse o-s. onb- Ar(I 3 1789R (volum 5)
,yde e-n. n-a- quam 3 1789R (volum 6)
Nota d’exemplar:
L’exemplar conté el volum 1 i 2 enquadernat en un mateix tom.
Antic posseïdor: Es de D. Josep Debrull, cavº de la or. S. Joan.
Danys per presència d’insectes en el passat a l’enquadernació.
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Autor: Sismondi, J.-C.-L. Simonde de (Jean-Charles-Léonard Simonde), 1773-1842
Títol: Historia de la literatura española ... / escrita en frances por Mr. Sismonde de
Sismondi ; traducida y completada por José Lorenzo Figueroa ... [y proseguida por
José Amador de los Rios].
Publicació/producció: Sevilla : Imprenta de Alvarez y Compañia, 1841-1842
Descripció: 2 volums (400; 422 pàgines) ; 21 cm
Nota:
José Amador de los Ríos és traductor de la 2a part del volum 1 i del volum 2
Títol a la portadella: Literatura española
Títol de la 1a part del volum 1: Historia de la literatura española desde mediados del
siglo XII hasta nuestros dias, dividida en lecciones
Després de la pàgina 144 del volum 1 hi ha una nova portada amb data de
publicació: 1842
El volum 1 salta de la pàgina 144 a la 161 amb continuïtat del text
Signatures per quaderns:
Volum 1: 1-50
Volum 2: 1-53
Notes a peu de pàgina
Autor addicional:
Figueroa, José Lorenzo, traductor
Amador de los Ríos y Fernández de Villalta, Rodrigo, 1849-1917, traductor
Empremta:
a.1. esen onas dela 7 1841 A (volum 1)
aná- n-te nan, Edte 7 1842 A (volum 2)
Nota d’exemplar:
L’acadèmia té els dos volums.
Comentari: L’acadèmia va obrir un registre nou però conté les dades bàsiques, la
biblioteca de Catalunya en té un molt més complet que pertany a la mateixa edició.

Autor: Velázquez de Velasco, Luis José, marqués de
Valdeflores, 1722-1772
Títol: Orígenes de la poesía castellana / por Luis Josef
Velázquez
Publicació/producció: Málaga : Herederos de Francisco
Martínez de Aguilar, 1797
Edició: Segunda edición
Descripció: 141, [2], pàgines ; 21 cm
Nota:
Reclams, postilles i notes a peu de pàgina
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Sumari
Ornamentacions, escut d’impressor a portada
Titol a portadella: Orígenes de la Poesia Castellana
Signatura: [ ]6, B-S4
Empremta: asce 3.t. 4.n. (1(* 3 1797 A
Enquadernació desgastada.

Autor: Viardot, Louis, 1800-1883
Títol: Estudios sobre la historia de las
instituciones, literatura, teatro y bellas artes en
España / obra escrita en francés por Luis Viardot ;
y traducida al castellano por Manuel del Cristo
Varela
Publicació/producció: Logroño : Imprenta de
Ruiz, 1841
Descripció: IV, 313 pàgines ; 21 cm
Notes:
Notes a peu de pàgina
Cites
Signatures quaderns: 1-40
Index de matèries
Empremta: lao. a-e- i-i- bu(1 3 1941 A
Notes de l’exemplar:
Falten les cobertes de l’enquadernació.
S’han completat les notes de l’edició. S’ha afegit un apunt sobre l’estat de conservació
de l’enquadernació.
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8.4. Literatura francesa
Autor: Addison, Joseph, 1672-1719
Menció de titol: Les Beautés du spectateur : ou choix des
Morceaux les plus élégans, les plus agréables et les plus
instructifs de cet ouvrage célèbre, et principalment de ceux
écrits / par Addison
Publicació/producción: En Paris : Chez F. Louis, 1804
Descripció: 351 pàgines ; 18 cm
Notes:
A la portada: En anglais et en français
Frisos
Numeració dels quaderns: 1-15
Catàleg de llibres disponibles a la
llibreria que l’ha comercialitzat al final
Conté citacions
Autor adicional: Steele, R
Emprempta:
nsst jeus uede hiac 3 1804 A
Nota de l’exemplar
Unica edició al catàleg del CCUC
Enquadernació de paper
Signes de pàgines arrancades sense interrupció de la
numeració
Paper amb les vores desgastades, marques de punts de llibre
en algunes pàgines.
Antic posseïdor: “Ignacio de Genova, Barcelona, 1883”

Autor: Baour-Lormian, Pierre-Marie-François, 1770-1854
Menció de títol: Veillées poétiques et morales / [par M. Baour
de Lormian]
Publicació/producció: [A Paris: De l’Imprimerie de P. Didot,
1811]
Descripció: VI, 120 pàgines : [3] fulls de làmines ; 15 cm.
Notes:
Dades de producció i autoria localitzades en una edició
conicident a Gallica de la Biblioteca Nacional de França.
Pàgines descartades sense interrupció de la numeració
Sumari al final
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Numeració dels quaderns: 1-10
Frisos
Empremta: lela e.e; (2s, chTi 3 1811 A
Notes de l’exemplar:
Manca portada, hi ha marques de la seva presència
S’ha localitzat l’edició a la biblioteca de França, comprovant empremtes i tipografía.

Autor: Chateaubriand, François-René, vicomte de, 17681848
Títol: Atala, ó, Los amores de dos salvages en el desierto /
novela escrita en frances por Francisco Augusto
Chateaubriand
Publicació/producció: Valencia : por
José Ferrer de Orga, 1813
Edició: Tercera impresion
Descripció: XVI, 164 pàgines, [1] full de
làmines; 15 cm
Nota:
Estampa calcogràfica
Notes a peu de página
Nota d’exemplar:
Antic posseïdor: Benito Guilló y Canals
No esta posada la localització en l’edició correcte

Autor: Racine, Jean, 1639-1699
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Menció de títol: Oeuvres de Racine : augmentées
de toutes les pieces qu'il a composées jusques à sa
mort
Publicació/producció: A Bruxelles : chez Gaspard
Migeot , 1709
Descripció: [10], 458 pàgines, [1] full de làmines ;
12º ; 15 cm
Nota:
Títol a portada addicional gravada: Tragedies de
Racine
Caplletres ornamentades, frisos, gravat calcogràfic i
vinyetes
Signatures: A12-V6
Conté: 1. La Thebaide, ou, les freres ennemis 2.
Alexandre le Grand 3. Andromaque 4. Britannicus
5. Berenice 6. Les plaideurs 7. Harangue de
l'Academie 8. Idylle sur la paix (volum 1)
Títol addicional:
Tragedies de Racine La Tebaida
Alexandre el Gran Andròmaca
Britannicus Berenice
Els Litigants
Autor addicional: Migeot, Gaspar, impressor
Notes de l’exemplar:
Enquadernació desgastada, en especial el llom
Enquadernació en pell
Marques d’antics posseïdors: “de Max Nau” i “Van Cloz”
Aquest exemplar no té la localització en el registre amb la
catalogació correcte
Autor: Staël, Madame de (Anne-Louise-Germaine), 1766-1817
Títol: De la littérature considérée dans ses rapports avec les institutions sociales ;
suivi De l'influence des passions sur le bonheur des individus et des nations / par
Madame de Staël
Publicació/producción: Paris : Charpentier, 1842
Descripció: 533 pàgines; 18 cm
Nota:
Conté index
Nota d’exemplar:
És una reimpressió
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Títol propi: Elemens de poësie Françoise
Publicació/producció: Paris : Compagnie des libraires,
1752
Descripció: 2 volums (xxiv, 229, 197 pàgines) ; 8º (15 cm)
Notes:
Obra en dos volums
Signatures:
1º volum: ai-biv ; A-Txviii
2º volum: A-Qxviii R-Rvi
Ornamentacions i frisos
Citacions
Notes a peu de pàgina
Fe d’errates del primer tom al final del segón
Emprempta
1º volum: i-n- esny n-ns qupa 3 1752 A
Notes d’exemplar
Antic posseïdor: “Nga librat e princ alladro kastrotit perëndia bashkë
me ne” escut imprès ; “Guilliette”.
Enquadernació en pell amb llom ornamentat en daurat.

88

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

8.5. Convencions socials i etiqueta
Autor: Chapus, Eugène, 1800-1877
Títol: Teoría de la elegancia / por Eugenio Chapus ;
traducida del francés por D.J.N.V.R.
Publicació/producció: Barcelona : Imprenta
de Agustín Gaspar y Roca, 1845
Descripció: 151 pàgines; 14 cm
Notes:
Quaderns numerats 2-10
Emprempta: s,a- uemo n-o. cose 7 1845 A
Notes de l’exemplar
Paper tallat de forma irregular
Enquadernació holandesa amb daurat al llom
Autor: D. y Begas, J. Antonio
Títol: Nuevo estilo y formulario de escribir cartas misivas y
responder a ellas en todos generos de especies de
correspondencia / reformado segun el estilo moderno y
añadido en esta ultima edicion por Don J. Antonio D. y Begas
Publicació/producció: Barcelona : por los consortes Sierra
y Martí ..., 1796
Descripció: [8], 351, [1] pàgines ; 8º (15 cm)
Nota:
Existeix una edició amb composició
tipogràfica i 1er grup de l'empremta
diferent (n-es).
Signatures: [ ]4, A-Y8
Reclams
Taules i Index
Autor addicional:
Sierra i Martí, cònjuges, impressor
Empremta: adde ..s, ..s, PaMa 3 1796 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació en pergamí. Hi ha dos exemplars disponibles,
un amb l’emprempta indicada en aquest registre, i l’altre amb
l’empremta del primer grup diferent, indicat a la nota la seva existencia (n-es).
Un dels exemplars té el llom desenganxat dels quaderns.
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L’exemplar no té posada la localització en el registre correcte

8.6. Dret i política
Autor: Boccalini, Traiano, 1556-1613
Títol: Discursos politicos y avisos del Parnaso /
de Trajano Bocalini ... ; traduxolos de la lengua
toscana en la española Fernando Perez de
Sousa ...
Publicació/producció: En Madrid : en la
imprenta y librerìa de Joseph Garcia Lanza, en la
Plazuela del Angel donde se hallarà, 1754
Edició: Nueva impression, que contiene todos
los avisos que son legitimos del autor, divididos
en dos tomos
Descripció: 2 volums ; 4º (21 cm)
Nota:
Paginació:
Volum 1: [24], 436 pàgines ;
Volum 2: [11], 287 pàgines
Signatura:
Volum 1: [calderó]-[3calderons]4, A-Hhh4, Iii2
Volum 2: [calderó]-[3calderons]4, A-Mm4, Nn2
Marca d’impressor a la portada
Reclams i postil·les
Frisos, vinyetes xilogràfiques i caplletres ornamentades.
Autor addicional: Pérez de Sousa, Fernando, traductor
García Lanza, José, actiu 1734-1759, impresor
Empremta:
r-e. e-2. enos leaq 3 1754 A (volum 1)
e-u- a.o. o-as essu 3 1754 A (volum 2)
La biblioteca té els dos volums
Enquadernació en pell
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Clavijo y Fajardo, José, 1726-1806
Títol: El Pensador / por Don Joseph Clavijo y
Faxardo
Publicació/producció: En Madrid : en la
imprenta de Joachin Ibarra : se hallarà en la
Libreria de Orcel ..., [1762-1767]
Descripció: [6] volums ; 8º (14 cm)
Nota:
Nom dels capítols: Pensamientos
Paginació:
Volum 1: [4], 1-20, 1-30, [1], 1-30, 1-32, 1-30, [2],
1-31, 1-30, [2], 1-32, 1-40, 1-32, 1-21, [2], 1-32, 129, [2].
Volum 2: 1-28, [2], 31-60, [2], 63-124, [2], 127156, [2], 159 – 188, [2], 191-220, [2]. 223-252, [2],
255-284, [2], 287-308, [2], 311-340, [2], 343-372,
[2], 375-404, [2], 407-434 , [2] pàgines;
volum 3: [6], 86, [4], 87-296, [2], 297-368, [4], 331-416, [8] p.;
volum 4: 1-58, [4], 61-154, [2], 157-185, [2], 189-250, [2], 253-273, [2], 277-305
volum 5: [4], 1-20, [2], 21-106, [2], 107-126, [4], 127-180, [2], 181-314, [2], 315-333,
[2] p.
Signatura:
Volum 1:A3 – A16 , A-A16, A-A16, AA16 (A5 i A6 estan intercanviats), AA16, A-A16, A-A16, A-A16, A-A16, AA20, A-A16, A-A16, A-A16, A-A16
volum 2: A-S8, T4, V-Z8, Aa-Cc8;
volum 3: A-G8, H6, I-K8, M4, N-Z,
Aa8, Bb4+q, Zz, Aa-Ee8; volum 5:
A12, B-C8, D12, E-F8, G-H12, I-K8,
L12, M-S8, T12
volum 4: A-V8
23 línies i reclams
Caplletres ornamentades i altres
ornamentacions
Títol addicional: Pensamientos
Autor addicional:
Ibarra, Joaquín, actiu 1754-1785, impressor
Orcel, Juan, impressor
Empremta:
o.o, ues, e-is caco 3 1762 R (volum 1)
o.e- eni- orer “m”y 1762 R (volum 2)
a-os rou- laas "l"T (3) 1763 R (volum 3)
o-n- a-m- defe defa (3) 1763 R (volum 4)
lade o.de elu-dese 3 1767 (volum 5)
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Nota d’exemplar:
L’exemplar és el volum 2, sencer. La portada esta retallada i només s’hi pot llegir
l’impressor i l’any.
També hi ha uns exemplars, dels volums 1, 2, 3 i 4, enquadernats en pergamí en 3
volums, però conserven les portades que divideixen les parts.
Antic posseïdor enquadernació de cartó: “Pertenece a mi Sª Dª Isabel De Laharty y
Begarro”
Antic posseïdor enquadernació de pergamí:
Volum 1: “Soy de la bibliotheca de el B. Don Blas Pino Crespo, abril 28 de 1786”.
Volum 2: “Soy de la bibliotheca de el B. Don Blas Pino Crespo, abril 28 de 1786”.
Volum 3: “Soy de la bibliotheca de el B. Don Blas Pino Crespo, abril 28 de 1786”.
Anotacions (segons els volums originals en que estava dividida l’obra):
Volum 2:
93: “De las Tertulias y su s Tertulianos”
157: “De los que corren cortes extrangeras”
189: “De las damas: y se censura la comedia el Valiente Eneas, o Did[...] abandonada.
Representada en el Corral año de 1763.
221: “De los Perimetros y Pissaverdes”
252: “De los theatros, o coliseos se censura la Comedia Demoofonte Rey de Tracia
representada en el Corral año de 1763.
285: “De comedias”
309: “De predicadores”
Volum 3:
Al principi: “De la irreverenzia conseasiste a los templos”.
27: “A una señorita recien casada”
58: “Prosigue el pensamiento antezedente y otra censura”
87: “Carta remitida al pensador en defensa de las mugeres”
115: “Dialogo entre un Caballero y un canadiense”
147: “Carta al pensador de otro, que censura a los filosofos”
203: “Dos cartas al pensador”
235: “De varias cosas y entre elles de Tertulias y mugeres”
361. “Del poltron, holgazan”
Volum 4:
Inici: “Prosigue en los autos”
29: “Prosigue en los autos”
S’ha completat la paginació, la signatura i l’empremta del volum 2. El registre tenia
dades que donaven a entendre que es va prendre com a referència un exemplar
incomplet. S’han afegit les dades dels altres volums.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Autor: Clavijo y Fajardo, José, 1726-1806
Titol: El Pensador matritense : discursos criticos sobre todos
los asumptos que compreende la sociedad civil
Publicació/producció:
Generas ..., [ca. 1780]

Barcelona

:

por

Francisco

Descripció: 5 volums ; 8º (15 cm)
Nota:
Existeix un estat del volum 3 i un del volum 1 amb una errada
a la menció de publicació: "por Francisco Genéars"
A port. dels volums 1, 3, 4 i 5: "Con real provilegio que tiene
don Pedro Angel de Tarazona"
Data
deduïda
de
l'època de treball de
l'impressor
Paginació:
volum 1, edició A: 352 pàgines; volum 1, edició
B: 356 pàgines;
volum 2: [4], 331, [1] pàgines;
volum 3, edició A: [4], 348 pàgines; volum 3,
edició B: [4], 346, [4] pàgines;
volum 4, edició A: [4], 360 pàgines; volum 4,
edició B: [4], 356 pàgines;
volum 5: [4], 363, [1] pàgines
Signatures:
volum 1, edició A: A-Y8; volum 1, edició B: A-Y8,
Z2;
volum 2: [ ]8, B-X8;
volum 3, edició A: A-Y8; volum 3, edició B: []2,
A-Y8 (f. []1 i Y8 en blanc);
volum 4, edició A: [ ]8, B-Y8, Z6; volum 4, edició
B: []2, A6, B-Y8, Z4;
volum 5: [ ]8, B-Z8
24 línies i reclams
Vinyetes i caplletres ornades
Autor addicional: Tarazona, Pedro Ángel de
Generas, Francesc, 1727-1802, impr.
Empremta:
ono- o-e- yoa- quvi 3 ca. 1780 Q (volum 1, edició A)
n.o- o-e- yoa- ciqu 3 ca. 1780 Q (volum 1, edició B)
s.l, eao- m-i- elde 3 ca. 1780 Q (volum 2, edició A)
s.es eao- m-i- elde 3 ca. 1780 Q (volum 2, edició B)
o.i- uni- n.on diRe 3 ca. 1780 Q (volum 3, edició A)
asa- n-e. n.de crgi 3 ca. 1780 Q (volum 3, edició B)
o.a. r-mo a-o- deen 3 ca. 1780 Q (volum 4, edició A)
o.a. r-mo roos deen 3 ca. 1780 Q (volum 4, edició B)
joel uea- u-lo V.Ju 3 ca. 1780 Q (volum 5, edició A)
s.s, nano e-s- dima 3 ca. 1780 Q (volum 5, edició B)
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Notes d’exemplar:
Marca de llibreter: M. Murillo, Librero, Madrid
Exemplars: Volum 1, edició B. Volum 2, edició A. Volum 3, edició A. Volum 4, edició
A. Volum 5, edició A.
Paginació del sumari manuscrita, menys el volum 1.

Títol: Coleccion del Real decreto de 27 de febrero de
1767 para la egecucion de l estrañamiento de los
Regulares de la Compañia, cometido por S.M. al Excmo.
Señor Conde de Aranda, como presidente del Consejo,
de las instrucciones y ordenes succesivas dadas por S.E.
en el cumplimiento, y de la Real Pragmática Sancion de
27 de marzo ...
Autor corporatiu: Espanya
Publicació/producció: En Madrid : en la Imprenta Real
de la Gazeta, 1767
Descripció: 28 pàgines ; 2º (30 cm)
Nota: Existeix un
estat en el qual al
títol hi consta:
Real pragmática
sancion de 2 de abril
Signatures: A14
39 línies i reclams
Escut reial xilogràfic i creu precedint títol a
portada
Conté diverses cartes i circulars relatives a
l'expulsió dels jesuïtes signades pel Conde de
Aranda
Autor addicional: Aranda, Pedro Pablo
Abarca de Bolea, conde de, 1719-1798
Espanya. Monarca (1759-1788 : Carles III)
Imprenta Real de la Gaceta, impresor
Empremta: n-u- n.,ó s.oá SaSa 3 1767 A
Nota d’exemplar:
L’enquadernació esta malmesa i els fulls solts.
Enquadernació de cartó amb paper.

94

Gina Rico Llorca
Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Títol: Ordenanzas de S.M. para el regimen, disciplina,
subordinacion y servicio de sus exercitos
Autor corporatiu: Espanya
Publicació/producció: En Valencia : en la oficina de D.
Benito Monfort, 1810
Descripció: 3 volums ; 15 cm
Nota:
Paginació: volum 1. [8], 436 pàgines, [11] fulls plegats; volum
3: [8], 384 pàgines, [1] fulls plegats de làmines.
Signatures: volum 1: [ ]4, A-Dd8; volum 3: [ ]4, A-Aa8
Nombre de volums obtingut del CCPB
Autor addicional: Montfort i Besades, Benet, 1715-1785 ,
impressor
Espanya. Monarca (1788-1808 : Carles IV)
Empremta:
I.a, orue dede ofde 3 1810 A (volum 1)
Notes d’exemplar:
L’exemplar disponible és el volum 1.
Fulls plegables amb estrips i ressecs.
Enquadernació de pell amb cartó, llom ornamentat amb daurat
El registre és prou complet, s’ha comprovat que la signatura i
empremta fos la mateixa i s’ha afegit informació de l’exemplar.
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Títol preferit: Constitución (1812)
Títol: Constitucion politica de la monarquia española :
promulgada en Cadiz a 19 de marzo de
1812
Autor corporatiu: Espanya
Publicació/producció: Cadiz : Impr.
Real, [1812]
Descripció: 134 pàgines; 8º (15 cm)
Nota:
Existeix una edició quasi idèntica, amb
la mateixa composició i empremta, però
amb
diferències
tipogràfiques
i
d'ornamentació (forma dels filets)
Any d'impremta obtingut de Palau
Autor addicional: Imprenta Real (Cadis) impressor
Empremta: doys o.il a.de EnAR 3 1812 A
Notes d’exemplar:
Sumari manuscrit al final
Antic posseïdor: del Marqués de Tamárit
Enquadernació en pell amb cartó, llom i coberta ornamentat amb daurat al llom
S’ha afegit informació de l’exemplar i l’empremta, perquè la informació del registre ja
és prou completa.

Autor: Tàcit, Corneli, aproximadament 55aproximadament 116
Títol propi: Aphorismos : para la conservación y
augmento de las monarquías / de Cayo Cornelio
Tacito
Publicació/producció: [s.n.] : [s.l.], [16--?]
Descripció: 51 pàgines; 23 cm
Nota:
Còdex manuscrit
Paràgrafs numerats 1-500, 10 ultimes pàgines sense
numerar
Reclams
Informació de la descripció extreta del principi del
manuscrit i del text.
Descripció de l’exemplar:
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Enquadernació en pergamí
Antic posseïdor: “Instituto provincial de segunda enseñanza de Barcelona”

8.7. Teoria de la literatura
Autor: Blair, Hugh, 1718-1800
Títol: Compendio de las lecciones sobre la retórica y bellas
letras / de Hugo Blair ; por J.L.M. y S.
Publicació/producció: Tolossa : Imprenta de Garriga, 1819
Descripció: VIII, 324 pàgines ; 8º (17 cm)
Nota:
Les inicials J.L.M. y S. corresponen a
José Luis Munárriz--Palau
Títol a la portadella: Compendio de Blair
Signatures: A4, B-Z8
Sumari
Títol addicional: Compendio de Blair
Autor addicional: Munárriz, José Luis
Empremta: a-me dela o;el gres 3 1819 A
Notes d’exemplar:
Enquadernació en pell amb cartó. Llom ornamentat en daurat.

Autor: Gil y Zárate, Antonio, 1793-1861
Títol: Manual de literatura : principios generales de poètica i retórica / por D. Antonio
Gil de Zárate
Publicació/producció: Madrid : Imprenta y libreria de D. Ignacio Boix, editor , 1844
Descripció: 298 pàgines ; 16 cm
Nota:
Inclou índex de matèries
És una impressió moderna
Conté: Primera parte: Principios generales de poética y retórica. 1. Segunda parte:
Resumen histórico de la literatura española (T.I. ; T.II. ; T.III.)
Reimpressions: 1851,
Títol addicional:
Principios generales de poètica y retòrica. Gil y Zárate, Antonio , autor.
Resumen histórico de la literatura espanyola
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Nota d’exemplar:
A la RABL, només hi ha la primera part.
Marca de llibreter: Metropolitana Llibreria vella i nova

Autor: Gómez Hermosilla, José
Títol: Arte de hablar en prosa y verso / por José Gomez
Hermosilla
Publicació/producció: Madrid : en la Imprenta Real, 1839
Edició: Segunda edición
Descripció: 2 volums ; 20 cm
Nota:
Edició rubricada
Paginació:
Volum 1: XVIII, 397 pàgines
Volum 2: 276, CIII pàgines
Signatura per quaderns:
Volum 1: 1-26
Volum 2: 1-24
Empremta:
a-s- m-ea e,e. prdu 3 1839 A (volum 1)
e.na .”a- daer nama 3 1839 A (volum 2)
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pell
La biblioteca té els dos volums
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

8.8. Filologia
Autor: Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude, comte,
1754-1836
Títol: Gramática general / por M. Destutt ... ; traducida
por Juan Angel Caamaño
Publicació/producció: Madrid : Imprenta de D. José
del Collado, 1822
Descripció: [4], 470 pàgines ; 18 cm
Nota:
Conté:
“Principios lógicos ó coleccion de
hechos relativos a la inteligencia
humana.”
“Elementos
de
ideologia.
Gramática”
“Extracto metódico de la gramàtica para servir de tabla analítica”
Signatura per quaderns: 1-30
Idioma: Traduït del francés
Autor addicional: Caamaño, Juan Ángel, trad.
Notes de l’exemplar:
Estat de conservació regular: Marques de presència d’insectes
en el passat
Enquadernació en pell amb llom ornamentat en daurat
Autor: Genover, Antoni, actiu segle XVII
Títol: Sensus Erasmiani, seu Perbrevis grammatica : ex
magna, aliisvè auctoribus selecta, de octo orationis
partium constructione pertractans ... / denuò edita &
gotholaunico elucubrata sermone á D. Antonio
Genovèr ... ; in opusculi calce decrevi tractatus breves
adducere binos ...
Publicació/producció: Cervariae [Cervera] : Typis
Academicis, 1775
Edició: Genuina editio correctior, quam antea
Descripció: [8], 182, [2] pàgines ; 8º (15 cm)
Nota:
Signatura: [ ]8, B-M8
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Nombre variable de línies i reclams
Portada orlada, gravats xilogràfics a pàgina [3] i 181 i alguna
ornamentació
Inclou: Oratio divi Thomae Aquinatis ante studium
Sumari
Idioma: Text en català
Autor addicional: Universitat de Cervera. Impremta , impresor
Empremta: o:ne abrb r,,y alqu 3 1775 A
Nota de l’exemplar:
Variació del primer grup de l’empremta: y-ui
Antic posseïdor: Manuel Nogues y Torres
Enquadernació en pergamí, tencadors de cordill, escrit al llom:
“Erasme”.
En aquest cas el registre ja era prou complet, així que he afegit
aspectes de l’exemplar.

Autor: Gómez Hermosilla, José
Títol: Principios de gramática general / por José Gómez
Hermosilla
Publicació/producció: Madrid : En la imprenta Real, 1835
Descripció: VIII, 245 pàgines, [1] ; 15 cm
Nota:
Escut impressor a la portada
Signatura per quaderns: A-Q
Notes a peu de pàgina
Sumari
Empremta: u-i, semo n.me sédo
Notes de l’exemplar:
Antic posseïdor: Diputación provincial de las Islas Baleares (a final de
pàgina, segell desgastat amb poca visibilitat).
Enquadernació de pell amb llom ornamentat amb daurat
Autor: Maians i Siscar, Gregori, 1699-1781
Títol: Terenciano, ó Arte metrica / Su autor Don Gregorio Mayans y Siscar
Publicació/producció: Valencia : Viuda de Josef de Orga, 1770
Descripció: 352 pàgines; 8º , 15 cm
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Notes:
Caplletres ornamentades amb dibuixos de paisatges
Altres ornamentacions
Reclams
28 línies, te xtos amb diferent composició i tipografia
Citacions
Conté: “Para que no queden
vacias
estas
ultimas
paginas, se añade la
siguiente sàtira de Don
Jaime Falcò In Malos
Poetas”
Fe d’errates
Escut d’impressor amb el
lema: “Omnia, et in omnibus”
Signatures: [ ]8 , B-Y8
Empremta: s,or hoe- e-nquco 3 1770 A
Notes d’exemplar:
Enquadernació en pergamí amb tancadors de corda.
Anotació manuscrita a la fe d’errates, d’altres errades
detectades.

Autor: Jiménez Patón, Bartolomé
Titol: Mercvrivs trimegistvs, sive De triplici eloqventia
sacra, española, romana : opvs concionatoribvs verbi
sacri, poetis vtriusque linguae, diuinarum, &
humanarum literarum studiosis vtilissimum .../ authore
magister Bartholomaeo Ximenio Patone ...
Publicació/producció: Batiae
[Baeza] : Petro de la Cuesta ...,
1621
Descripció: [8], 286, [20] fulls de
làmines ; 20 cm (8º)
Nota:
Reclams
Index
Portada a dues tintes, text i port
emmarcada
Nombrosos errors de paginació , no hi ha f 36, 37, es repeteix
el, 41, 285...
Signatures: [ ]8, A-Mm8, Nn4, [calderó]-2[calderó]8, [estrella]4
Conté: Liber vnicvs de eloqventia sacra. Eloqvencia española
en arte. Institvciones de la gramatica española. Eloqventia
Romana
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018

Autor addicional: Cuesta, Pedro de la, actiu 1614-1636, impressor
Empremta: g-9. n.us esim dueg 3 1621 A
Notes d’exemplar:
Antic posseïdor: “Ad usum Dn. Josephus Sanz y Villa. Salam. y Abril anno 1709”
Enquadernació en pell amb llom ornamentat en daurat.
Probable marca d’antic posseïdor al llom: gravat en daurat “X.E.”

Autor: Muñoz Capilla, José de Jesús,
1771-1840
Títol: Gramática filosófica de la lengua
española / compuesta por José de Jesús
Muñoz
Publicació/producció:
Madrid
imprenta de D. J. Espinosa, 1831

:

Descripció: 262 pàgines ; 16 cm
Nota:
Data extreta de la portadella
Signatura quaderns: 1-17
Enquadernació en pell amb cartó. Llom
ornamentat en daurat.
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8.9. Religió
Títol preferit:
Castellà i Llatí

Missa,

Setmana

Santa.

Autor corporatiu: Església Catòlica
Publicació/producció: Madrid : En la Real
Imprenta de la Gazeta, 1769
Descripció: 2 volums : [1] full de làmines ; 8º,
19 cm
Nota:
Paginació:
Volum 1: 1-21, 1-56.
Volum 2: 1-374
Signatura:
Volum 1: A-A8, B-B4, A-D8
Caplletres
ornamentades
i
altres
ornamentacions
Text a dues tintes, negre per al llatí i vermell
per al castellà
Estampeta xilogràfica a la portada, amb dos àngels aguantant una creu i una capa
amb la cara de Jesus.
Gravat calcogràfic de la passió de Crist
Reclams
Títol addicional:
Oficio de Lunes Santo
Misa de el Martes Santo
Misa de Miercoles Santos
Oficio de el Jueves Santo

Emprempta:
eaeó- usus t,m, nupr 3 1769 R (Lunes Santo, volum
1)
s.l- ini- rec, qupe 3 1769 R (Martes Santo, volum 1)
roir e-i- m.ad cáqu 1769 R (Jueves Santo, volum 2)
Notes d’exemplar:
Enquadernació
vermella
amb
daurada.
En bon estat de conservació.
La bora dels quaderns és daurada.

ornamentació
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Tutor: Pedro Rueda
Data de presentació: Juny 2018
Títol: Doctrina de los expulsos : extinguida pastoral
que, obedeciendo al Rey, dirigia a su Diocesis ...
Josep Xavier Rodriguez de Arellano, arzobispo de
Burgos ...
Autor corporatiu: Església Catòlica. Arxidiòcesi de
Burgos. Arquebisbe (1764-1791 : Rodríguez de
Arellano)
Publicació/producció: Barcelona : por Thomas
Piferrer ..., 1768
Descripció: 115, [1] pàgines ; 2º (29 cm)
Nota:
Signatures: [ ]2, B-Ff2
Hi ha una altra impressió
amb empremta: e-os
dede n-or exqu 1768 A
Text a 2 columnes, notes a peu de pàgines i reclams
Gravat xilogràfic a portada i caplletra ornada
Autor addicional: Rodríguez de Arellano, José Javier,
Arquebisbe de Burgos, 1704-1791
Piferrer, Tomàs, 1715-1775, impresor
Empremta: e-es 6.st s-e- exqu 3 1768 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació en cartó i paper ornamental

Autor: López, Simón, 1744-1831
Títol: Pantoja ó resolucion histórica teologica (sic)de un caso
práctico de Moral sobre comedias : con todas sus incidencias, ó
todos quantos casos puedan ofrecerse, y se ofrecen
comunmente en la materia : Adornada con multitud de
autoridades, razaones y exemplos sagrados y profanos / Por el
P.D.S.L.D.L.C.D.S.F.N.D.M.
Publicació/producció: Murcia
Herederos de Muñiz, 1814

:

Por

los

Descripció: 2 volums ; 4º (22 cm)
Nota:
Paginació:
Volum 1: 316, [2] pàgines
Volum 2: 412, [2] pàgines
A la part superior de la portada: Viva Jesus. Amen
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L'autor ve a la portad a de la "Parte segunda", i segons Palau 140257, són les inicials
de: "Por el P.D. Simón López, Socio de la Congregación de San Felipe de Neri de
Murcia"
Notes a peu de pàgina
Sumari
Autor addicional: Herederos de Muñiz
Emprempta: o-a- E.á. I.a- Unca 7 1814 R
Notes d’exemplar:
La RABL només té la primera part.
En aquest exemplar, s’han trobat documents de l’arxiu personal de Diaz-Plaja que
han estat informats a la família.

Títol preferit: Bíblia. Salms. Llatí
Títol: Los Set Salms penitencials en versos catalans :
segons lo sentit literal / per lo reverent Pere Marcé y Sentaló
Publicació/producció: Barcelona : Compañía de Jordi,
Roca y Gaspar, 1806
Descripció: 208, [4] pàgines ; 14 cm
Notes:
Notes a peu de pàgina.
Reclams
Signatures: [ ]6 , B-I4, [ ]4, K-L4, []4,
M-N4, []4, O-P4, []4, Q-R4, []4, S4
Fe d’errates
Idioma: Text paral·lel català-llatí
Títol addicional: Bíblia. Salms. Català
Autor addicional: Marcè i Sentaló, Pere, traductor
Empremta: 6.5. e-i- iall Salo 3 1806 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pergamí
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8.10. Literatura italiana
Autor: Guittone, d'Arezzo, - 1294
Títol: Lettere di fra Guittone d'Arezzo : con le note
Publicació/producció: Roma : Nella Stamperia di
Antonio de Rossi, 1745
Descripció: [48], 330
pàgines ; 4º (24 cm)
Nota:
Índex
Caplletres ornamentades
Escut d’impressor a portada
Reclams i postil·les
Mida de les pàgines variant
Signatura: [asterisc]-[6asteriscos]4, A-Vv4
Empremta: aeel edno a-a- o-to 3 1745 A
Nota d’exemplar:
Enquadernació de pergamí amb cartó.
Dedicatòria per a Guillermo Diaz-Plaja.

Autor: Petrarca, Francesco, 1304-1374
Títol: Rime / di messer Francesco Petrarca ; con brevissime
illustrazioni di G.B.
Publicació/producció: Firenze : Tipografia Borghi e Compagni,
1833
Descripció: 2? Volums ; 22 cm
Notes:
Descripció feta a partir del segon volum
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Paginació:
Volum 2: 262-384 pàgines : [2] full de làmines
Il·lustració xilogràfica, després de portada, amb el títol “Francesco
Petrarca”
Il·lustració xilogràfica abans de començar el text, amb el títol “Rime di
Francesco Petrarca”, amb la menció “Firenze presso Borghie Ci
1832”.
Signatura per quaderns:
Volum 2 33-48
Index
Titol a portadella: Petrarca
Autor addicional: Brunet, Gustave, 1807-1896
Empremta: o.o, e,e, **** **** (volum 2)
Nota d’exemplar:
Les evidències mostren que és una obra a parts.
Enquadernació de cartó i paper.

8.11. Altres
Autor: Buffon, Georges Louis Leclerc, comte de,
1707-1788
Títol: Historia natural, general y particular / escrita
en francés por el Conde de Buffon ... ; y traducida
por D. Joseph Clavijo y Faxardo ...
Publicació/producció: Madrid : por D. Joachîn
Ibarra ..., 1785-1805
Descripció: 21 volums ; 8º (22 cm)
Nota:
Principals grav.: José Asensio, José Ximeno
Autor dels volum 20 i 21: Comte de La Cepéde
A partir del volum 2 és publicat: "por la viuda de
Ibarra, hijos y compañía", en els volum 8-13: "en la
imprenta de la viuda de Ibarra", en els volum 14-19:
"por la viuda de don Joaquin Ibarra" i a partir del
volum 20: "en la imprenta de la hija de Ibarra"
Marca de l'impresor a portada (Vindel 604)
Menció de publicació
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Data de publicació volum 2-3: 1786; volum 4-5: 1787; volum 6: 1788; volum 7-8: 1789;
volum 9: 1790; volum 10: 1791; volum 11: 1792; volum 12: 1793, volum 13: 1794;
volum 14: 1796; volum 15: 1798; volum 16-17: 1802; volum 18: 1803; volum 19: 1804;
volum 20-21: 1805
Nombre d'unitats materials obtingut de Palau
Notes a peu de pàgina
Alguna ornamentació xilogràfica i estampes calcogràfiques acolorides a mà
Paginació:
volum 1: [4], LXXXV, [1], 349, [3] pàgines, [5] full de làmines;
volum 2: [8], 445, [1] pàgines;
volum 3: [2], 453, [1] pàgines ;
volum 7: IV, 310 pàgines, [9] full de làmines;
volum 8: [8], 278 pàgines, IX-XXXVII full de làmines;
volum 10: [8], 255, [1] pàgines, LXXIC-CXIV full de làmines;
volum 12: [10], XIV, 291, [1] pàgines, CXXXVIII-CLXX full de làmines;
volum 13: [8], 287, [1] pàgines, CLXXI-CLXXXXI full de làmines;
volum 14: [8], XIV, 280 pàgines, CXCII-CCXXXIV full de làmines;
volum 15: [8], 336 pàgines, CCXXXV-CCLXXVIII full de làmines;
volum 16: [8], 287, [1] pàgines, CCLXXIX-CCCXIII full de làmines;
volum 17: [8], 238 pàgines, CCCXIV-CCCLXV full de làmines;
volum 18: [4], VI, 249, [3] pàgines, CCCLXVI-CCCCVII full de làmines;
volum 19: [4], X, 358, [2] pàgines;
volum 20: [24], 300, [2] pàgines, XXI full de làmines;
volum 21: [8], 256, 68 pàgines, XXII-XLI full de làmines
Signatures:
Volum 3: A-Z8 , AA-EE8, FF-FF3 (hi ha un error en la signatura
EE4 on es llegeix “BE4”).
volum 19: [ ]8, A-Y8, Z4 (f. [ ]1 i Z4 en blanc)
Índex
Conté: volum 3: Hisoria General de los Animales ; volum 20-21.
Historia natural de los quadrúpedos ovíparos y de las culebras
Autor addicional:
Clavijo y Fajardo, José, 1726-1806, traductor
Ascènsio, Josep, 1759-1820? gravador
Ximeno, José, 1757- aproximadament 1807, gravador
La Cepéde, comte de
Viuda de Joaquín Ibarra, impressor
Hija de Ibarra, actiu 1805-1809, impressor
Ibarra, Joaquín, actiu 1754-1785, impressor
Viuda de Ibarra, Hijos y Compañía, impressor
Empremta:
6.e- n-ia i-i- biga 3 1794 A (volum 3)
deo- u-va 7.2. ZuZo 3 1804 R (volum 19)
Notes de l’exemplar:
Enquadernació en pell i paper, amb cartó. Llom ornamentat en daurat.
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No s’ha pogut afegir informació perquè el registre és molt complet i només es disposa
del volum 3 de l’obra. S’ha afegit la paginació perquè mancava aquest volum, la seva
signatura i l’empremta.

Autor: López Pelegrín, Santos
Títol: Filosofía de los toros / Abenamar
[pseud.]
Publicació/producció: Madrid : Boix,
editor, 1842
Descripció: 288 pàgines ; 18 cm
Nota:
Notes a peu de pàgina
Index
Ornamentacions
Numeració de quaderns: 1-18
Conté: Tauromaquia de Francisco Montes
pàgines 138-288
Autor addicional: Montes, Francisco, 1805-1851. Tauromaquia
Nota de l’exemplar:
Marca de llibreter: “Llibreria Ripoll, Palma de Mallorca”
Aquest exemplar té característiques d’impremta moderna, per tant no tenia cap
característica de llibre antic a ressaltar, s’han completat les notes i s’han afegit
informacions de l’exemplar.

Autor: Luna, Miguel de
Títol: Historia verdadera del Rey Don Rodrigo : en la qual se
trata la causa principal de la pèrdida de España y la
conquista que della hizo Miramamolin Almançor ... y vida del
Rey Iacob Almançor / compuesta por ... Abulcacin Tarif
Abentarique ... ; nueuamente traducida de lengua arabiga
por Miguel de Luna ..
Publicació/producció: En Madrid : por Melchor Sanchez y
a su costa, 1676 (1675)
Edició: Sexta impression ..
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Descripció: [16], 438, [10] p. ; 8º (21 cm)
Nota:
A la pàgina 227 la 2a part de l'obra amb portada pròpia:
"Segunda parte de la Historia de la perdida de España y
vida del rey Iacob Almançor ..."
Abulcacin Tarif Abentarique és pseudònim. de Miguel de
Luna
La segona data treta de la portada de la segona part de
l'obra
Signatura: 8, A-Z8, 2A-2E8
Reclams
Nota d’exemplar:
Exemplar on manquen la portada i algunes pàgines
inicials
Enquadernació en pergamí
Catalogació a partir del registre existent al CCUC, localitzant-lo a través de la
segona portada, perquè la primera no hi era.

Autor: Rebolledo, Bernardino
Títol: Ocios del conde don Bernardino de
Rebolledo, señor de Irian.
Publicació/producció: En Madrid : en la imprenta
de D. Antonio de Sancha, 1778
Edició: Tercera edicion
Descripció: 4 volums; 8º (20 cm)
Nota:
Títols de les parts:
Volum 1: Tomo primero : parte primera de sus
obras poeticas
Volum 2: Tomo primero : parte segunda de sus
obras poeticas
Volum 3: Tomo segundo
Volum 4: Tomo tercero
Paginació:
Volum 1: [12], 436 pàgines
Volum 2: [390] pàgines. La paginació comença de 437 a 686 i després continua a
381 fins 522
Volum 3: [32], 380 pàgines
Volum 4: [4], 472, [1] pàgines
Conté: Selvas Danicas del Conde de Rebolledo ..., amb portadella pròpia
Signatura:
Volum 1: []8, A-Dd8, Ee2
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Volum 2: Ee-Vv8, Bb-Ii8, Kk6
Volum 3: [calderó]8, A-Aa8
Volum 4: A -Gg8
Retrat calcogràfic de l'autor, signat Moreno Tejada
sc., abans de portada del volum 1
Retrat calcogràfic de “Philippvs IV. Hispaniarvm R.”,
signat S. Moreno Tejada sc, abans de portada del
volum 4
Reclams i notes a peu de pàgina
Ornamentacions
Empremta:
ela. n.or asa- toAn 3 1778 A (volum 1)
too, uena 7.o, deau 3 1778 A (volum 3)
s.t. 3.0. 5.s. 36(I 3 1778 A (volum 4)
Enquadernació de pell amb cartó, llom decorat en
daurat
L’acadèmia té el primer, segon i tercer tom en 4
volums.
Aquest registre no coincideix amb el registre del
CCUC, perquè el del CCUC no incorpora la resta de
parts de l’obra.

Autor: Torres Villarroel, Diego de, 1693-1770
Títol: Pronostico, y diario de quartos de luna : con los
sucessos elementares [sic] i políticos de la Europa,
para este año de ... : las fiestas que son de precepto
ván con este señal ... / por el Gran Piscator de
Salamanca, el Doctor D. Diego de Torres Villarroèl ...
Publicació/producció: En Barcelona : en Casa de
Joseph Giralt ..., [1719?- 1767?]
Descripció: ? volums ; 15 cm
Periodicitat actual: Anual
Nota
Cada any porta un avant-títol diferent
Variant de títol, en alguns volums, a la portadella: El Gran Piscator de Salamanca :
para el año ...
Titol de l’edició 1742: “Pronostico y diario de quartos de luna : juizio de los
acontecimientos Naturales y Politicos de toda Europa, para este preferente año de
1742.”
Palau cita diverses edicions de pronòstics impresos a Barcelona, Madrid, Sevilla,
etc., entre 1719 i 1767
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Impressor anterior: Josep Giralt ; impressors posteriors Teresa Piferrer i Tomàs
Piferrer
Alguns volums estampa xilogràfica a la portadella
Signatura:
1742: [calderó]8 , A-F8, G2
Descripció basada en: 1745, 1742
Autor addicional
Giralt, Josep, impressor
Piferrer, Joan, 1676-1750 o 1751, impressor
Piferrer, Teresa, -1764, impressor
Piferrer, Tomàs, 1715-1775, impressor
Empremta:
erm- n.1. 7.io deP. 3 1742 A
Nota d’exemplar:
La RABL té l’edició de 1742.
Enquadernació de paper
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Autor: Minguet e Irol, Pablo, 1733-1778
Títol: Engaños á ojos vistas y diversion de trabajos
mundanos, fundada en licitos juegos de manos : que
contiene todas las diferencias de los Cubiletes y otras
habilidades muy curiosas, demostradas con diferentes
laminas, para que los pueda hacer facilmente qualquier
entretenido / su autor Pablo Minguet e Yrol residente en
esta Corte
Publicació/producció: Madrid : En la imprenta de D.
Pedro Joseph Alonso y Padilla, Librero de Cámara del
Rey nuestro Señor, [1733]
Descripció: [14], 218 pàgines : il·lustracions ; 8º (16 cm)
Nota:
Signatures: A-O8, P4
Reclams i ornamentacions.
Gravats xilogràfics al llarg del text, gravat xilogràfic en la
pàgina anterior a la portada.
Data obtinguda dels preliminars
Existeix un estat sense data a portada i amb el segon grup de l'emprenta: s,an
Índex
Autor addicional: Alonso y Padilla, Pedro José, impresor
Empremta: a.c. ana: e-u- maqu 3 1733 Q
Nota exemplar:
Aquest és un exemplar sense nota a la portada, però amb l’empremta de l’exemplar
amb data a la portada.
Enquadernació en pergamí, el llom s’ha separat dels fulls i la meitat dels nervis estan
tallats. Alguns fulls amb estrips i gairebé separats del quadern.
És un registre molt complet, s’ha afegit alguna anotació extra i s’han confeccionat les
notes d’exemplar.
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9. Conclusions
Aquest treball va començar amb la idea de realitzar les millores que es
proposaven a través de la indexació pels antics posseïdors, tal com fa la
Biblioteca de la Universitat de Barcelona.
Però aquesta línia va resultar inviable, ja que el catàleg no era intern de la
biblioteca sinó col·lectiu, i això hauria suposat incongruències, perquè l’objectiu
era intentar diferenciar la col·lecció de la resta de la biblioteca, i aquest objectiu
no s’hauria satisfet.
Examinant els registres, es va trobar que alguns registres tenien una descripció
insuficient que calia millorar. Per tant, en l’objectiu de millorar la visibilitat del
fons, i seguint el que recomana la bibliografia, es va decidir fer tot un conjunt de
registres bibliogràfics, amb la idea de tenir-los en un document i penjar-los al
web.
Amb el processament d’aquests registres, s’ha aconseguit millorar la descripció
de cada edició, aportant informació que ajudarà a altres biblioteques a identificar
quins exemplars té la Reial Acadèmia de Bones Lletres i quins tenen ells.
L’usuari que consulti els registres, també serà capaç de fer-se una idea de quines
característiques té els llibres del fons, i podrà tenir més informació a l’hora de
decidir si realitza la consulta.
A més, aquesta eina esdevé una eina de descoberta, des d’on la qual els usuaris
poden descobrir quins materials té la secció Guillermo Diaz-Plaja en matèria de
llibre antic.
També pot esdevenir informació de valor per a l’investigador en àmbits com, per
exemple, saber a grans trets de què tractaven els llibres antics amb els quals
treballava, si tenia algun interès particular per algun tipus de llibre concret, entre
d’altres.
Falta plantejar, en la col·lecció de fons antic, una proposta eficaç d’indexació
perquè sigui recuperable via catàleg de manera molt més eficaç i evitar el silenci
que en moltes vegades succeeix quan llences una cerca, perquè el registre no
ha tingut un tractament suficient en aquesta matèria, aquest és un problema
recurrent que he trobat en fer la descripció.
Sobre el catàleg confeccionat, l’ordre i les fotografies, aporten informació en
relació a tota la col·lecció, com quins autors comprava, quin tipus de llibre
comprava, d’obra o de referència, enquadernat en pell o en cartó, entre d’altres.
Les fotografies ajuden també a documentar l’estat de conservació de les peces,
d’aquesta manera aquest document esdevé un testimoni d’una feina de revisió
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feta, que pot fer-se servir per a futures línies de treball, que es mencionen a
continuació.
En resum, després d’haver treballat des de la teoria a la pràctica aquesta
proposta de millora, un cop caracteritzada i realitzada, de seguida es pot veure
que és un material de suport molt bo per a la difusió de la col·lecció per tant,
l’objectiu de millorar la visibilitat de la col·lecció està ben encaminat.
Per a poder donar l’objectiu com a complert, s’hauria de fer un seguiment amb
indicadors sobre visites, emails preguntant per la col·lecció, consultes, etc. que
en aquest treball no s’aborda, però que seria interessant que la institució
considerés si arriba a aplicar aquesta proposta.

9.1.Futures línies
Un cop acabat el catàleg, ens hauríem de fixar en les altres línies de treball que
s’han plantejat en aquest treball:
➢ Pla de conservació
En vers a aquesta línia, s’ha intentat documentar en la informació de l’exemplar,
el màxim d’informació disponible sobre l’estat de conservació de les obres,
sobretot quan aquest no és bo.
Aquesta informació pot ser un bon punt de partida abans de l’examen de les
peces, per poder fer-se una idea, a grans trets, de quines seran les necessitats
del fons i quin ha de ser el pla de futur.
➢ Pla de difusió
La necessitat de difondre el material és constant i, a més, en aquesta col·lecció
es pot veure que qualsevol petita acció de difusió, ha donat bons resultats perquè
la col·lecció sencera desperta interès.
En aquest sentit, la proposta ja no només emmarca la col·lecció de llibre antic,
sinó tota la col·lecció. S’hauria de fer un pla de difusió amb el plantejat a la
proposta, identificant els stakeholders i establint-hi contacte, identificant usuaris
potencials i establint canals de comunicació.
Tot això es podria concretar en un pla de màrqueting, on també es podrien
establir els indicadors adequats per avaluar els efectes de les accions
realitzades. A més, el fet de despertar més interès en la societat, pot beneficiar
a la institució, ja que pot demostrar a les autoritats el seu valor, i tenir una millor
posició en la negociació del finançament.
➢ Pla de catalogació
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Al llarg del treball s’ha manifestat la necessitat de tenir un sistema per a
diferenciar les diferents col·leccions de la biblioteca. Alhora que també es
necessita prioritzar els recursos a l’hora de catalogar, ja que són escassos.
Una futura línia de treball, podria ser un pla de catalogació. S’hauria de definir
quines col·leccions amb “entitat pròpia” hi ha dins de la biblioteca, com es
distingiran, quines són les prioritats catalogràfiques, és a dir, quan hem de fer un
registre complet?, quan només cal un parcial?, és necessari catalogar-ho en
aquest moment o hi ha material més urgent?
El futur pla de catalogació hauria d’establir mecanismes per poder respondre
aquestes preguntes eficaçment. D’aquesta manera es milloraria l’eficàcia dels
recursos invertits i podria dissenyar-se altres productes d’informació amb
aquesta base.
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11. Annexos
11.1. Annex I: Acta de reunió amb la Dra. Anna Diaz-Plaja
Acta de reunió dia 14 de març de 2018
Presents:
➢ Dra. Anna Diaz-Plaja
➢ Gina Rico Llorca
Lloc: Reial Acadèmia de Bones Lletres, secció Guillem Diaz-Plaja, despatx de
la Dra. Anna Diaz-Plaja
Objecte de la reunió: Presentació mútua i explicació de la proposta de treball.
Contingut de la reunió:
Recapitulació dels correus escrits, on s’explica a la doctora que sóc alumna de
la Facultat de Biblioteconomia i la meva intenció de realitzar un Treball de Fi de
Grau sobre uns materials específics de la col·lecció Diaz-Plaja.
S’aprofundeix en l’explicació de la proposta, se li explica la necessitat de millorar
de catalogació amb la presentació d’alguns registres d’exemple impresos del
catàleg de la Reial Acadèmia, i es comparen amb registres complets del catàleg
de la Universitat de Barcelona, per tal de donar un exemple de quanta informació
pot aportar un registre complet.
També se li explica la necessitat de diferenciar la col·lecció especial de la
col·lecció general, per poder tenir més garanties que arribarà a l’usuari final.
La doctora es mostra interessada en la proposta, i reconeix que donada la seva
manca de coneixements en biblioteconomia, no s'havia adonat de la importància
d’aquestes qüestions.
Comenta que tot aquell coneixement o tècnica que es proposi per a la millora de
la visibilitat i la gestió de la col·lecció del seu pare, és benvinguda i tindrà tot el
seu suport en allò en què ella pugui contribuir.
En aquesta línia, explica una feina feta anteriorment per una alumna de la
facultat, en concret del Màster de Biblioteques i Col·leccions Patrimonials, i que
va tenir una experiència molt positiva.
A més, comenta que en l’actualitat hi ha alumnes en pràctiques i realitzant el
Treball de Fi de Grau en aquesta secció d’altres facultats, sobretot de Filologia,
i que fa que la biblioteca tingui més vida.
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Tot i això, comenta que moltes propostes es queden només en això per culpa
d’uns recursos insuficients, que no queden en mans de la institució sinó dels
poders polítics.
Explica que sense recursos, s’ha intentat donar projecció pública a aquesta
col·lecció a través d'exposicions i xerrades que ella mateixa ajuda a organitzar,
perquè sent que sinó la institució no podria assumir-ne el patrocini i la col·lecció
quedaria oblidada.
Comenta que l’última exposició que s’ha organitzat amb material de la col·lecció,
es va fer gràcies a la descoberta a través del catàleg i entén aleshores, la
importància que té aquest element a l’hora de promocionar el material.
També comenta, que una de les grans dificultats a la que s’enfronta la col·lecció
en general, és la dificultat de diferència què és secció Diaz-Plaja de la resta de
materials de la biblioteca de bones lletres.
Comento que aquesta diferenciació és complicada donat el context col·lectiu
amb el qual es treballa, i que seria molt més fàcil amb recursos propis per poder
mantenir un catàleg propi. En aquesta línia, se li comenta la intenció de
confeccionar un catàleg per a penjar-lo al web, com a eina de promoció i
descoberta, donades les mancances del programari.
La doctora pensa que és una bona idea, i personalment per la seva experiència
creu que ajudarà al fet que més persones descobreixin la col·lecció.
Conclou l’explicació de la proposta, en aquest punt la doctora fa una visita guiada
per la institució i em presenta el bibliotecari i el secretari, es tornen a comentar
de forma informal la situació econòmica de l’acadèmia i la incapacitat de poder
portar a terme iniciatives per a la promoció de l’activitat i els materials de
l’acadèmia.
Un cop acabada la visita, es dóna la reunió per conclosa.
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11.2. Annex II: Índex onomàstic d’autors
Acuña, Hernando de 37, 38
Addison, Joseph 85
Álvarez de Cienfuegos, Nicasio 39
Andrés, Juan 68
Arnaud, Señor d’ 39
Balbuena, Bernardo de 69
Baour-Lormian, Pierre-Marie-François 85
Blair, Hugh 97
Boccalini, Traiano 90
Bouterwek, Frederich 71
Buffon, Georges Louis Leclerc, comte de 107
Cáncer y Velasco, Jerónimo de 40
Cerdonio, Desiderio 40
Chapus, Eugène 89
Chateaubriand, François-René, vimconde de 86
Clavijo y Fajardo, José 91, 93
Destutt de Tracy, Antoine Louis Claude, comte 99
D. y Begas, J. Antonio 89
Ercilla y Zúñiga, Alonso de 41
Feijoo, Benito Jerónimo 41, 42, 43
Ferrer del Rio, Antonio 73
Floiran 44, 46
Gallardo, Bartolomé José 46
Garcia de Villanueva Hugalde y Parra, Manuel 74
Garcialaso de la Vega 47
Genover, Antoni 99
Gil Polo, Gaspar 48
Gil y Zarate, Antonio 97
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Gracián, Baltasar 49
Gómez Hermosilla, José 98, 100
Góngora y Argote, Luis de 50
Gonzalez de Salas, José Antonio 73
Guajardo Fajardo, Alonso 52
Guittone, d’Arezzo 106
Hue y Camacho, Jose de 53
Isla, José Francisco de, 54
Jiménez Patón, Bartolomé 101
Laborde, Alexandre, comte de 66
Lamartine, Alphonse de 54
Leon, Luis de 55
Llampilles, Francesc Xavier 75
López, Simón 104
López Pelegrín, Santos 109
Luna, Miguel de 109
Luzán, Ignacio de 56
Maians i Siscar, Gregori 56, 100
Martinez de la Rosa, Francisco 57
Mas, Sinibaldo de 58
Meléndez Valdés, Juan 59
Minguet e Irol, Pablo 113
Muñoz Capilla, José de Jesús 102
Palmireno, Juan Lorezno 59
Petrarca, Francesco 106
Pseudo-Longí, 60
Quevedo, Francisco de 61
Racine, Jean, 86
Rebolledo, Bernardino 110
Reynoso, Felix Josef 61
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Rios, Vicente de los 77
Rodriguez Mohedano, Rafael, 78
Saint-Pierre, Bernardin de 62
Salazar Mardones, Cristóbal 79
Sánchez de las Brozas, Francisco 62
Santos, José 79
Sarmiento, Martín 80, 81
Sempere y Guarinos, Juan 82
Sismondi, J. -C. -L. Simonde de (Jean-Charles-Léonard Simonde), 83
Staël, Madame de (Anne-Louise-Germaine) 87
Swift, Jonathan 63
Tàcit, Corneli 96
Torres Villarroel, Diego de 111
Velázquez de Velasco, Luis José 83
Viardot, Louis 84
Villamediana, Juan de Tassis y Peralta, Conde de 64
Zorrilla, José 65
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