
 

Col·lecció de menús i cartes de restaurants Lluís Bofill i Miquel del 
CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació Campus 

Torribera  

1. Informació general 

La col·lecció de menús i cartes de restaurants Lluís Bofill i Miquel està formada per 382 menús 
d’esdeveniments culinaris i per 11 cartes de restaurants des de finals dels anys 80 del segle XX 

fins a ben entrat el segle XXI, donats pel periodista al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de 

l’Alimentació Campus Torribera. 

El caràcter de la col·lecció va lligat a la professió del donant, i al fet que per dur a terme la seva 
tasca informativa, guarda els menús dels àpats singulars i en ocasions excepcionals als quals 

assisteix i que estan elaborats per cuiners de moda i renom. 
 

El conjunt és una mostra de l’historia culinària i gastronòmica catalana, amb la representació de 

restaurants de referència com El Bulli, El Racó de Can Fabes, El Celler de Can Roca, i altres com 
el Motel Empordà, Florian, Miramar, Els Tinars, Mas Pla, Can Jubany o Mas de Torrent. 

 
Són rellevants també les jornades de cuina celebrades per donar a conèixer la cuina de 

l’Empordanet, zona d’origen del periodista, la cuina de la Cerdanya i les vetllades del cicle de 
Sopars de grans Xefs celebrades a diferents casinos catalans. 

 

D’entre les cartes donades destaca el menú especial del restaurant Les Feuillants de Ceret, amb 
un aiguafort original signat. 

 

2.  Inventari 

El fons arriba al CRAI Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació Campus Torribera el 

setembre de 2016, amb la signatura d’un conveni de donació entre la Universitat de Barcelona i 

el Sr. Lluís Bofill i Miquel. 

La documentació arriba en una caixa sense cap mena de classificació. El personal del CRAI 

Biblioteca de Farmàcia i Ciències de l’Alimentació Campus Torribera separa el material que no 

correspon a menús i cartes (fulls de propaganda o programes d’activitats, entre d’altres) i descriu 
la col·lecció. 

 
Les cartes es numeren amb una signatura tipus CTB2/C1/1, on CTB2 és el nom de la col·lecció, 

C1 el número de capsa i 1 el número de carta dins la capsa i s’inventarien en un full d’excel que 

conté els següents camps: 
 

 Signatura CRAI Torribera: CTB2 (segona col·lecció del CRAI Biblioteca de Farmàcia i 
Ciències de l’Alimentació Campus Torribera)/C1 (numero d’arxivador)/números 

correlatius. 
 Títol: activitat o jornada precedit de “Menú” i en alguna ocasió, “Carta”. 

 Restaurant: nom del restaurant que acull l’activitat. 

 Lloc: ciutat on es troba el restaurant (interrogant en cas de no saber-ho amb certesa). 
 Data: any concret si hi figura a l’esdeveniment o la carta. 

 Descripció física (pàgines i dimensions): número de pàgines o fulls, i mesures en 
centímetres. 

 Idioma: majoritàriament català, però també castellà i altres idiomes. 

 Tipus d’escriptura: imprès, manuscrit o mecanoscrit. 



 

 Notes de format i descripció: indiquen els restaurants participants (en casos de 

participació conjunta), si la portada està il·lustrada, si té el logotip del restaurant, com 
estan subjectats els fulls, si té alguna dedicatòria, si conté material extra (fulletons, 

fotografies, carta de postres o de vins, anotacions especials, receptes...). 

 
 

3. Classificació i ubicació 

La col·lecció formada per 393 menús i cartes de restaurant es pot consultar al CRAI Biblioteca de 
Farmàcia i Ciències de l’Alimentació Campus Torribera. 

Les cartes s’organitzen en 4 arxivadors  i 1 carpeta (que conté els menús de gran format),  on es 

distribueixen tenint en compte la seva mida, però també intentant agrupar ordenadament els 
restaurants i les jornades, esdeveniments i festivitats. 

Cada arxivador porta un rètol que indica el nom de la col·lecció, Cartes LBM,  i la signatura de les 

cartes incloses: 

1. Cartes LBM. CTB2/C1/1-CTB 2/C1/101 
Arxivador de 38,5 de llarg x 27,5 d’alçada x 11,5 d’amplada, que conté 101 menús 

d’esdeveniments culturals i gastronòmics relacionats amb la cuina gironina, entre 1988 i 

2009 
 

2. Cartes LBM. CTB2/C2/102-CTB2/C2/242 
Arxivador de 38,5 de llarg x 27,5 d’alçada x 11,5 d’amplada, que conté 141 menús 

d’esdeveniments culturals i gastronòmics relacionats amb la cuina catalana, entre 1988 i 

2015 
 

3. Cartes LBM. CTB2/C3/243 - CTB2/C3/355 
Arxivador de 38,5 de llarg x 27,5 d’alçada x 11,5 d’amplada, que conté 113 menús 

d’esdeveniments culturals i gastronòmics relacionats amb la cuina catalana, entre 1986 i 

2015 
 

4. Cartes LBM. CTB2/C4/356 - CTB2/C4/388 
Arxivador de 38,5 de llarg x 27,5 d’alçada x 11,5 d’amplada, que conté 33 menús 

d’esdeveniments culturals i gastronòmics relacionats amb la cuina catalana, espanyola i 
europea, entre 1990 i 2012 

 

5. Cartes LBM. CTB2/C5/389 - CTB2/C5/392 
Carpeta de 32 de llarg x 45 d’alçada x 1’5 d’amplada, que conté 4 cartes de restaurants 

entre 1997 i 1998 
 

 

 
 

 
 

Referència: http://hdl.handle.net/2445/119366 
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