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1 Formació i desenvolupament de la Biblioteca

1.1 Promotors

1. Pedro de Alcántara Téllez-Girón
Pacheco, IX duc d’Osuna.
Font: The Frick Collection.

2. María Josefa Alonso Pimentel,
XII comtessa-duquessa
de Benavente.
Font: Viquipèdia.

3. Pedro de Alcántara Téllez-Girón
Beaufort, XI duc d’Osuna.
Font: Banco de España.

4. Mariano Téllez-Girón Beaufort,
XII duc d’Osuna.
Font: Museo del Romanticismo.
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1.2 Instal·lacions

5. Palau de la Puerta de la Vega ubicat al número 3 de l’illa 191.
Font: González, Juan Francisco. Madrid dividido en ocho quarteles.

6. Planimetria de l’illa 191.
Font: Planimetría general de Madrid, volum 2.
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8. Detall de la planimetria de l’illa 557.
Font: Planimetría general de Madrid, volum 6.

7. Casa de Leganitos ubicada al número 2 de l’illa 557.
Font: González, Juan Francisco.
Madrid dividido en ocho quarteles.
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9. Subscripció al periòdic Archivo militar amb l’adreça de la Biblioteca.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.418.

10. Retrat de Pedro de Alcántara, IX duc d’Osuna,
pintat per Goya i col·locat al saló de la Biblioteca

al local de Leganitos.

Font: Viquipèdia.
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11. Antic palau de l’Infantado a Las Vistillas ubicat a l’illa 127.
Font: González, Juan Francisco. Madrid dividido en ocho quarteles.

12. Planimetria de l’illa 127.
Font: Planimetría general de Madrid, volum 2.
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13. Interior de la Biblioteca al Palau de las Vistillas.
Font: La ilustración, n.º 252.

14. Segell «Biblioteca G[enera]l del E.S.
Duque de Osuna e Inf[anta]do».
Font: BNE, Mss/11338, full 189.

15. Relació dels treballs de
trasllat de la biblioteca
de Pedro Herrero a la
biblioteca particular
del duc d’Osuna.
Font: BNE, Mss/11338,
full182.

9

La Biblioteca de la Casa d’Osuna



16. Carta informant que s’ha rebut la llista de llibres
que cal col·locar a la biblioteca de l'Alameda.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.422,D.1-5.

17. Esborrany dels llibres de la biblioteca d’Aranjuez
per a la biblioteca de l’Ayuntamiento de Madrid.
Font: BNE, Mss/11338, full 230.
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1.3 Dotació econòmica

18. Ordre de pagament de 2.000 rals a Diego
Clemencín per a les despeses de la Biblioteca.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.420, D.1-2.

19. Compte de la Biblioteca de juliol de 1851.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.421.
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20. Comptes de la Biblioteca de l’any 1855.
Font: BNE, Mss/11337, fulls 40-41.
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1.4 Formació i creixement de la col·lecció

21. Compte de la Biblioteca entre 1789 i 1794 on consten, entre d’altres despeses, algunes obres adquirides.
Font: AHNOB, OSUNA,C.3445,D.19.
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22. Compte d’obres adquirides per María Josefa
al llibreter José Niel, de 26 de març de 1810.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.418.

23-24. Factures dels llibreters
Charles Bailly-Baillière i
José Cuesta, de l’any 1858.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.421.
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25-26. Factures dels llibreters Alfonso Duran i Juan Luis Poupart, de l’any 1858.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.421.
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27. Carta del llibreter Pierre-Nicolas Gauguery a Pedro de Alcántara informant-lo de les novetats editorials parisenques, de 14 de juliol de 1787.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.419.
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28. Primera carta de la correspondència entre Charles Pougens i María Josefa, de 6 de desembre de 1799.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.276,D.2.
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29. Carta de Charles Pougens a María Josefa, incloent el compte del segon semestre, de 31 de desembre de 1823.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.276,D.1.
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30. Preliminar i primer full del Projet de bibliothéque dressé d’après les notes remises par S.E. Madame la Duchesse d’Ossuna.
Font: BNE, Mss/11140.
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31. Carta de Giovanni Battista Bodoni a Manuel
de Ascargorta, d’11 de gener de 1802.
Font: BNE, Res/227/21/1.
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32. Compravenda de la biblioteca de Miguel
Vidal i rebut del primer pagament,
de 21 de novembre de 1796.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.419.

33. Carta de José Rincón Medrano a Felipe Sainz de
Baranda informant-lo de la primesa tramesa
de llibres, de 10 de maig de 1824.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.420,D.1-2.

34. Primer full de la minuta de llibres que
acompanya la tramesa, de 10 de maig
de 1824.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.420,D.1-2.
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35. Diversos fulls de la relació de bíblies enviades des de Sant Petersburg per a col·locar a la Biblioteca, de 15 de gener de 1859.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.422,D.1-5.
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36. Exemplar comprat a la Bibliothèque
Publique Impériale de Sant Petersburg.
Font: UCM, BH FLL Res. 189.

37. Etiqueta en caràcters ciríl·lics en un exemplar
comprat a la Bibliothèque Publique Impériale
de Sant Petersburg.
Font: BNE, 2/18163.
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38-40. Rebuts de subscripció als periòdics Gaceta de Bayona,
El orbe literario i Journal des débats.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.418.
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41. Primer full dels regals rebuts l’any 1858,
inclosos en els comptes de la Biblioteca
d’aquell any.
Font: BNE, Mss/11337, full 139.

42. Carta a Diego Clemencín, director de la Biblioteca,
fent-li arribar la Crónica de Álvaro de Luna que
Rodríguez de Valenzuela, governador de Gandia,
ha regalat a Pedro de Alcántara, de 23 d’octubre
de 1805.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.419.
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44. Portada del manuscrit ¡Tramoya! de Francisco Asenjo Barbieri,
dedicat a Mariano.
Font: BNE, M/2542.

43. Primer full de les obres líriques i literàries dedicades
a Mariano que ha admès.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.422,D.1-5.
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46. Primer full de la carta del Patriarca Inquisidor
General a María Josefa sobre els 8 volums
de l'obra de Piranesi retinguts a la duana.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.417, D.33.

45. Nota sobre la concesió a la Biblioteca d’una llicència per
tenir i adquirir obres prohibides de qualsevol mena.
Font: BNE, Mss/11336, full 16.
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1.5 Enquadernació

47. Compte de les enquader-
nacions fetes per Pascual
López per a María Josefa,
de 23 de juliol de 1791.
Font: AHNOB,
OSUNA,CT.418.
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49. Compte de les enquadernacions fetes per Pascual Carsí per la María Josefa,
de 31 de desembre de 1801.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.418.

48. Ordre de Pedro de Alcántara per a pagar 4.179
rals a Pascual Carsí, de 3 de maig de 1802.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.418.
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50. Compte de les enquadernacions fetes per Pascual Carsí per al duc de l’Infantado, de 17 de novembre de 1813.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.418.
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52. Monograma de Gabriel Sánchez.
Font: BNE, 2/21012.

53-56. Etiquetes dels enquadernadors Martín,
Cifuentes, Meslant i Carsí.
Font: BNE, R/9087; BNE, 2/24561;
BNE, R/8678; BNE, Vitr/26/8.

51. Monograma de Gabriel Gómez.
Font: UB, 07 M-3448bis3.
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57. Compte de les enquadernacions fetes per Miguel
Ginesta per a la Biblioteca, de 25 de novembre
de 1851.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.421.

58. Compte de les enquadernacions fetes per Francisco Ojeda
per a la Biblioteca, de 22 de novembre de 1858.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.421.
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59. Compte de les enquadernacions fetes per León Binet per a Mariano, de 22 de març de 1860.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.420.
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1.6 Elaboració dels índexs

60. Instruccions manuscrites sobre l’elaboració de les cèdules, sense datar.
Font: AHNOB, OSUNA,C.3445,D.1-15, document 10.
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61. Nota dels treballs i millores que s'han fet a la Biblioteca, de la mà del director José Sánchez Toca.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.422,D.1-5.
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62. Ordre de Mariano perquè es formin els índexs de les
obres de la Biblioteca, amb la finalitat d’imprimir-los,
de 8 d’agost de 1862.
Font: BNE, Mss/10826, full 99.

63. Minutes del director José Salvá sol·licitant material d’escriptori
per a la Biblioteca.
Font: BNE, Mss/10826, full 222.
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64. Nòmina del personal de la Biblioteca el mes d’agost de 1806.
Font: AHNOB, OSUNA, CT.452.

1.7 Personal

65. Carta de Miguel Salvá a Pedro de Alcántara
agraint el nomenament de director de la
Biblioteca, de 6 de juny de 1835.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.524.
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66. Carta de José Salvá a Enrique del Castillo y Alba agraint l’exemplar de Bosquejo histórico que ha enviat a la Biblioteca.
Font: BNE, Mss/10826, fulls 154-154v.

38

Annex 1. Il·lustracions



67. Carta de María Josefa a Leandro
Fernández Moratín acompanyant
el manuscrit del Cancionero de
Juan del Encina, de 2 d’abril de 1804.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.417,D.17.

1.8 Visitants i lectors

68. Sol·licitud d’Aureliano Fernández Guerra, oficial del Ministerio de Gracia y Justicia,
per consultar diversos entremesos de la col·lecció de comèdies manuscrites de la
Biblioteca, de febrer de 1848.
Font: AHNOB, OSUNA,CT.422,D.1-5.
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2 Compra i dispersió de la Biblioteca

2.1 Biblioteca de la Casa d’Osuna

69. Nota sobre les tasques d’elaboració d’un
índex per a saber el nombre d’obres
existents a la Biblioteca, entre octubre
i desembre de 1877.
Font: BNE, Mss/11338, full 151.

70. Projecte de llei sancionat pel rei Alfons XII.
Font: Congreso-A, Serie Leyes Originales, Expediente 1484.
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71. Primer full de la taula de paperetes per prestatgeria
i prestatge entregades a la BNE.
Font: BNE-A, CTD 484/001, full 112.

72. Primer full de la taula de paperetes per prestatgeria
i prestatge entregades al Senado.
Font: Senado-A, leg. 652, n.º 5(1).
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73. Carta de José M. Octavio de Toledo a la UB enviant
les galerades 24-48 corresponents a la lletra B.
Font: UB-A, ES-CAT-UB-02-5638-02.

74. Esborrany de resposta del secretari
de la UB enviant les galerades marcades
corresponents a la lletra B.
Font: UB-A, ES-CAT-UB-02-5638-02.
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75-76. Número d’obres que hi ha a la UB de
les galerades corresponents a les lletres A i B.
Font: UB-A, ES-CAT-UB-02-5638-02.

77. Esborrany de carta que acompanya les galerades
marcades corresponents a les lletres Q-S.
Font: UB-A, ES-CAT-UB-02-5638-02.
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2.2 Biblioteques secundàries

78. Primer full de la subhasta pública de llibres
procedents dels palaus de l’Alameda, Madrid
i Aranjuez organitzada per la Comisión de
Obligacionistas de la Casa de Osuna,
de 12 d’abril de 1897.
Font: AHNOB,OSUNA,C.4432,
D.1-184, documents 160-167.

79. Relació de les quantitats que el comte de Romanones
deu per diversos lots comprats en subhastes on s’han
venut objectes de la Casa d’Osuna, entre ells cinc llibres.
Font: AHNOB, OSUNA,C.4432, D.1-184, document 181.
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3 Reconstrucció de la Biblioteca
3.1 Marques de propietat

81. Supralibros «Pimentel».
Font: BNE, R/8766.

82. Supralibros «Infantado».
Font: BNE, 2/25607.

80. Supralibros
«Biblioteca del

Duque de Osuna».
Font: BNE, 2/24856.

83. Supralibros «D. de O.».
Font: BNE, Mss/10127.
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84. Etiqueta impresa a la guarda anterior dels
exemplars pertanyents a María Josefa.
Font: BNE, R/8766.

85. Exlibris imprès de María Josefa.
Font: BNE, 2/26936.

86. Dedicatòria a la Biblioteca a l’exemplar de Bosquejo
histórico d’Enrique del Castillo y Alba.
Font: BNE, 1/26167.

87. Variants de la signatura «Plúteo».
Font: UB, 07 M/4929.
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90. Signatures de la Biblioteca.
Font: UB, 07 C-204/5/19.

88-89. Signatures de la Biblioteca.
Font: UB, 07 M-2016bis2 i 07 1/14.
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3.2 Catàlegs, índexs i inventaris

91. Primer full de l’inventari i taxació de 1823
Font: Inventario y tasación de la biblioteca
del duque de Osuna realizada en el año 1823.
AHNOB, OSUNA,C.3445,D.16.

92. Notícia catalogràfica.
Font: BNE, Mss/10959, full 27.
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93. Fitxa amb diverses notícies catalogràfiques.
Font: BNE, Mss/10958, full 183.

94. Notícies catalogràfiques amb canvis de signatura.
Font: BNE, Mss/10959, full 147.
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95. Notícia catalogràfica amb nota al marge
sobre el preu de les obres.
Font: BNE, Mss/10980, full 292.

96. Nota advertint que cal buscar un exemplar
de Galiani que no està al seu lloc.
Font: BNE, Mss/10967, full 25.
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97. Primer full de la llista de les obres enviades a la UB.
Font: UB-A, ES-CAT-UB-02-5647-01.

98. Primer full de la llista d’obres enviades a la Uva.
Font: UVa-A, ES.47186.AUVa Lib-2977.
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Annex 2. Relació d’exemplars localitzats 

Relació dels exemplars citats en les fonts documentals comentades en el cos del tre-

ball, especialment a la primera i la tercera part, que s’han localitzat en les biblioteques 

que els custodien actualment. 

Per ordre alfabètic 

AGUADO, Ventura. Ritma en alabanza de la Alameda: octavas [BNE, Mss/11319/14]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000198578. 

Almacen de frutos literarios inéditos de nuestros mejores autores antiguos y modernos. 

Madrid: en la imprenta de Don Mateo Repullés, 1804 [UB, 07 XIX-1014 i 07 Ms. 

2114]. 

Almanach de Gotha: annuaire diplomatique et statistique. Gotha: Justus Perthes, 1827 

[USC, PUBLIC. 1007]. 

Antiquitates americanae sive scriptores septentrionales rerum ante-columbianarum in 

America. Hafniae: [s.n.], 1837 (Typis officinae schultzianae) [BNE, 1/45757]. Dis-

ponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207811. 

ARIZA, Juan de. El primer Girón: drama en tres actos [BNE, Mss/14850]. Disponible a 

BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000214161.  

AUBIN, Nicolas. Dictionaire de marine contenant les termes de la navigation et de l'ar-

chitecture navale, avec les règles et proportions qui doivent y être observées. A 

Amsterdam: chez Pierre Brunel, 1702 [Congreso, FA 1173]. 

BARANTE, Prosper Brugière, baron de. Histoire des ducs de Bourgogne de la maison 

de Valois 1364-1477. Paris: Ladvocat, libraire de S.A.R.M. le duc de Chartres, 

Palais-Royal: Imprimerie de Fain, rue Racine, Nº 4, place de l'Odéon, 1826 [BNE, 

2/15024-2/15036].  

BARBIERI, Francisco A. Tramoya!: obra 2: zarzuela en un acto y en verso de Dn. José 

Olona [BNE, M/2542]. Disponible a BDH: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108226. 

BELLO, Andrés. Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de los america-

nos. Madrid: [s.n.], 1853 (Imprenta de la Biblioteca Económica de Educación y 

Enseñanza) [USC, B.X. 6548]. 

BELMONTE BERMÚDEZ, Luis de. El conde de Fuentes: [comedia en tres jornadas] [BNE, 

Mss/16834]. Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000217257. 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000198578
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207811
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000214161
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108226
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000217257
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Biblia cum summarioru[m] apparatu pleno quadruplicique repertorio insignita: addite 

sunt marginales additiones: annales et gentis cuiusque ... historias notantes ... 

Lugduni: [Giunta]: in officina Gilberti de Villiers, 1524 decimasexta Nouembris 

[UCM, BH FLL Res. 189]. 

Biblia moralizada, con los prefacios de la Biblia [BNE, Mss/10232]. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043447. 

Biographie universelle, ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la 

vie publique ou privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs 

écrits, leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Paris: chez Mi-

chaud frères, 1811-1862 [UCM, BH FLL 51415-BH FLL 51418, BH FLL 51424, 

BH FLL 51426-BH FLL 51427, BH FLL 51429, BH FLL 51431-BH FLL 51432, BH 

FLL 51434, BH FLL 51436, BH FLL 51439, BH FLL 51441, BH FLL 51443, BH 

FLL 51448]. 

BRAVO DE SOTOMAYOR, Pablo. A más desdén, más amor: comedia [BNE, Mss/16780]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000238596. 

BRAYER DE SAINT-LEON, Louise. Maclovie, ou Les mines du Tyrol: anecdote veritable. 

Paris: Henrichs, rue de la Loi, nº 1231: Ch. Pougens, quai Voltaire, nº 10, an XII 

(1804) [BNE, R/5827].  

BRIET, Philippe. Acute dicta omnium veterum poetarum Latinorum. Parisiis: apud Tho-

mani Moette, viâ vulgo la Bouclerie, ad insigne S. Alexii, 1664 [BNE, 2/20700]. 

BUFFON, Georges Louis Leclerc, Comte de. Historia natural, general y particular de 

Buffon. Madrid: por D. Joachîn Ibarra impresor de camara de S.M., 1785-1805 

[BNE, ER/4008-ER/4028]. Disponible a BDH: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000253850. 

BUSCAYOLO, Marqués de. Opúsculos del Marques de Buscayolo, de los señores y 

príncipes soberanos de la ciudad é isla de Xio, caballero de la órden de Calatra-

va, y superintendente de las fortificaciones de Castilla. Madrid: por Don Geróni-

mo Ortega é hijos de Ibarra, 1789 [UB, 07 M-3448bis3]. 

BUSSIÈRES, Jean de. Ioannis de Bussieres è Societate Iesu, Miscellanea poëtica. Lu-

gduni: ex officina Anissoniana, 1675 [Congreso, FA 0930]. 

BUZETA, Manuel, i BRAVO, Felipe. Diccionario geográfico, estadístico, histórico de las 

islas Filipinas. Madrid: Impr. de D. José C. de la Peña, 1850-1851 [UB, 125/3/29-

125/3/30]. 

CADALSO, José. Los eruditos a la violeta, ó Curso completo de todas las ciencias : divi-

dido en siete lecciones para los siete dias de la semana, con el Suplemento de 

este. Barcelona : en la Imprenta de Eulalia Piferrer viuda, impresora del Rey ... 

Plaza del Angel, 1782 [BNE, 2/25132(1)]. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043447
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000238596
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000253850
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CALONNE, Charles-Alexandre. Requête au roi. [S.l.: s.n.], 1787 [UB, 07 M-4012bis5]. 

CALONNE, Charles-Alexandre. Requête au roi. [S.l.: s.n.], 1787 [BNE, 2/21297]. 

La Cantica ed il Salmo XVIII secondo il testo ebreo. Parma: co' tipi bodoniani, 1800 

[BNE, 2/19376]. 

Il cantico de' cantici. Parma: co' tipi bodoniani, 1800 [BNE, 2/25387]. 

CARTAGENA, Alonso de. Allegationes factae per R.P.D. Alphonsum de Cartagena, 

Episcopum Burgensium, in Concilio Bassiliensi, super conquesta Insularum Ca-

nariae contra portugalenses, anno Domini millessimo quadrigentessimo trigessi-

mo quinto [BNE, Mss/11341]. Disponible a BDH: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171118. 

Cartas de un español residente en París á su hermano residente en Madrid: sobre La 

oracion apologética por la España y su mérito literario, de don Juan Pablo For-

ner. Madrid: en la Imprenta Real, 1788 [UB, 07 M-5414bis7]. 

CASTILLO Y ALBA, Enrique del. Bosquejo histórico de las... visitas hechas por varios 

monarcas y personas reales, al glorioso cuerpo de San Isidro, y preciosos restos 

de Santa María de la Cabeza, y... favores obtenidos... por... su mediacion. Ma-

drid: [s.n.], 1868 (Imprenta de A. Bravo y Tudela) [BNE, 1/26167]. 

CERVANTES SAAVEDRA, Miguel de. Los seis libros de Galatea. En Madrid: por Don An-

tonio de Sancha: se hallará en su librería, en la Aduana Vieja, 1784 [US, A 

086B/265-A 086B/266]. 

CHUMACERO Y CARRILLO, Juan. Correspondencias de Don Juan Chumacero y Carrillo, 

siendo embaxador extrahordinario en Roma, con el Señor Rey Don Phelipe 

Quarto y cartas de Su Magestad al mismo Don Juan y también la corresponden-

cia del mismo Don Juan con el Conde Duque de Olivares [BNE, Mss/10984]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000187358.  

CICERÓN, Marco Tulio. De officiis (h. 1-118); De amicitia (h. 119-148) [BNE, 

Mss/10246]. Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042228. 

CONCILIO DE TRENTO. El sacrosanto y ecumenico Concilio de Trento. En Madrid: en la 

Imprenta Real, 1785 [BNE, 2/21012]. 

Confesión del Conde de Floridablanca: copia de un papel que se cayó de la manga del 

Comisario General de los Franciscanos (vulgo observantes) [BNE, Mss/11057]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190861. 

COOPER, James Fenimore. Les pionniers ou Les sources du Susquehanna : tome 

premier [-troisième]. Paris: Librairie de Charles Gosselin... rue de Seine, nº 12: L. 

Mame-Delaunay, rue Guéneguad, nº 25; Angers: de l'Imprimerie d'Auguste Ma-

me, 1823 [BNE, 2/18438-2/18440]. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171118
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000187358
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042228
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190861
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Crónica de don Álvaro de Luna [BNE, Mss/10141]. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000068646.  

DARMAING, Jean-Achille-Jeróme. Relation complète du sacre de Charles X, avec toutes 

les modifications introduites dans les prières et les cérémonies et la liste de tous 

les fonctionnaires publics qui ont été appelés au sacre par lettres closes / par M. 

Darmaing (un des rédacteurs du Constitutionnel). Paris: Baudouin Frères, édi-

teurs, Rue de Vaugirard, nº 36: Imprimerie de Fain, Rue Racine, nº 4, Place de 

l'Odéon, 1825 [BNE, 2/16291]. 

DE ROSSI, Giovanni Gherardo. Poesie. Parma: co' tipi bodoniani, 1800 [BNE, 2/17561]. 

DEMIDOV, Anatolij Nicolaevič. Voyage dans la Russie meridionale et la Crimée par la 

Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837. Paris: Ernest Bourdin et 

Ce., editeurs, 1840-1842 (Typogr. de Langrand, Typogr. de Firmin Didot frères) 

[BNE, ER/2359-ER/2364]. 

DUCRAY-DUMINIL, François-Guillaume. Las tardes de la granja, o las Lecciones del Pa-

dre. Madrid: [s.n.], 1803-1804 (Imp. de Tomás Repullés) [BNE, 2/20715-

2/20722]. 

EMÉRIC-DAVID, Toussaint-Bernard. Suite d'études calquées et dessinées d'après cinq 

tableaux de Raphaël, accompagnées de gravures de ces tableaux et de notices 

historiques et critiques composées par M. T. B. Émeric David, ... Ouvrage dédié 

à S. M. Ferdinand VII Roi d'Espagne par le chevalier F. Bonnemaison, peintre. 

Paris: De l'Imprimerie de P. Didot l'Ainé, 1818 [BNE, ER/1180]. Disponible a 

BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058632. 

ESPANYA. Gaceta de Madrid. Madrid: [s.n.], 1697-1936 [UB, 07 05/Gm]. 

Exercicio quotidiano con diferentes devociones, y oraciones para antes, y despues de 

la Confession y sagrada Comunion. Madrid: Eugenio Bieco, 1754 [BNE, 

2/24509]. 

FERNÁNDEZ, Lucas. Farsas y eglogas al modo y estilo pastoril y castellano. Fue im-

pressa ... en Salamanca: por ... Lorēço de Liom dedei, 1514 [BNE, R/9018]. Dis-

ponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064193. 

FERNÁNDEZ, Ramón. Principios de cirugía en general, asi en la practica, como en la 

teorica, segun el estado en que se halla hoy. En Madrid: en la oficina de Benito 

Cano, 1788 [BNE, 2/19346]. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000081939. 

 FERNÁNDEZ VARELA, Manuel. Oracion Fúnebre por la Reina Doña Maria Isabel Fran-

cisca de Braganza, predicada en la Santa Iglesia Catedral de Lugo el dia 15 de 

Febrero del presente año... Madrid: En la Impr. de D. M. de Burgos, 1819 [BNE, 

2/24561]. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000068646
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058632
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064193
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000081939
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FERNÁNDEZ VARELA, Manuel. Oracion fúnebre que en las exêquias generales celebra-

das el dia 23 de diciembre de 1805 á expensas y devocion del Real Cuerpo de 

Marina del departamento del Ferrol, por las ánimas de sus valerosos individuos y 

de todos los demas militares y marineros que han dado su vida por el Rey y por 

la Patria en el combate del 21 de octubre. Madrid: en la Imprenta de la Hija de 

Ibarra, 1806 [UB, 07 XIX-1068]. 

FLORES, Antonio. Doce españoles de brocha gorda: novela de costumbres contempo-

ráneas. Madrid: [s.n.], 1846 (Impr. de D. Julian) [BNE, 2/20776]. 

FONTAINE, Jean de la. Fables choisies mises en vers. A Paris : aux dépens des librai-

res associés, 1785 (de l'Imprimerie de Didot l'ainé) [BNE, 2/16651]. 

FRANCISCO DE SALES, Santo. Lettres de S. François de Sales adressées a des gens du 

monde. A Paris: de l'Imprimerie de Crapelet: a la Librairie de la Société Typogra-

phique, quai des Augustins, nº 70, près le Pont-Neuf, 1803, an XI [BNE, 

2/16371]. 

GARCÍA DE ARRIETA, Agustín. El espíritu del Telemaco, ó Maximas y reflexiones politi-

cas y morales del celebre poema intitulado Las aventuras de Telemaco. Madrid: 

en la imprenta de D. Benito Cano, 1796 [UB, 07 M-5414bis11]. 

GARCÍA DE LA HUERTA, Vicente. Obras poeticas. En Madrid: se hallará en su libreria en 

la Aduana Vieja, MDCCLXXVIII-MDCCLXXIX [1778-1779] [UB, 07 C-198/7/20-07 

C-198/7/21]. 

GARIBAY Y ZAMALLOA, Esteban de. Los quarenta libros del compendio historial de las 

Chronicas y Universal Historia de todos los Reynos de España: donde se ponen 

en suma los condes, señores de Aragón, con los reyes del mesmo reyno, y con-

des de Barcelona y reyes de Napoles y Sicilia: a la fin destos principes se escri-

ue un breue tratado de las insignias y devisas de los escudos de armas... Im-

presso en Barcelona : por Sebastian de Cormellas y a su costa, 1628 [UZ, D-37-

14 a D-37-17]. 

GENLIS, Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest, comtesse de. Mémoires inédits de ma-

dame la comtesse de Genlis sur le dix-huitième siècle et la Révolution Française, 

depuis 1756 jusqu'a nos jours: tome premier [-huitième]. Paris: chez Ladvocat, li-

braire, de S.A.R. monseigneur le duc de Chartres..., 1825 (Imprimerie de Fain, 

Rue Racine, nº 4) [BNE, 2/16345-2/16352]. 

GOLOVKINA, Ekaterina Ivanovna. Elisabeth de S***, ou Histoire d'une russe. A Paris: 

chez Ducauroy..., an X, 1802 [UB, 07 XIX-1180-07 XIX-1182]. 

GUDIEL, Jerónimo. Compendio de algunas historias de España: donde se tratan mu-

chas antiguedades dignas de memoria y especialmente se da noticia de la anti-

gua familia de los Girones y de otros muchos linajes... En Alcala: en casa de 

Iuan Iñiguez de Lequeríca, 1577 [UB, 07 CM-128]. 
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GUTIÉRREZ OSSORIO, Valentín. La cuadratura del círculo. [S.l.]: [s.n.], 1859 (Salaman-

ca: Imp. de Telesforo Oliva) [BNE, 1/10882]. 

HENAO, Gabriel de. Aueriguaciones de las antiguedades de Cantabria: enderezadas... 

a descubrir... las de Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, prouincias contenidas en ella y 

a honor y gloria de S. Ignacio de Loyola... fundador de la Compañia de Iesus. En 

Salamanca: por Eugenio Antonio Garcia, 1689 [UV, BH Y-08/088]. 

HENAO, Gabriel de. Aueriguaciones de las antiguedades de Cantabria: enderezadas... 

a descubrir... las de Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, prouincias contenidas en ella y 

a honor y gloria de S. Ignacio de Loyola... fundador de la Compañia de Iesus. En 

Salamanca: por Eugenio Antonio Garcia, 1691 [UV, BH Y-08/089]. 

HERNÁNDEZ CUBILANO, Juan Manuel. Vida de Joseph II, Emperador de Alemania. Ma-

drid: en la imprenta de Sancha, 1791 [BNE, 2/19273-2/19276]. 

Horae Diurnae Breviarii Romani, ex Decreto Sancti Concilii Tridentino restituti, S. Pii 

Pontificus Maximi jussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctoritate recogniti. 

Mechilinae: P.J. Hunicq., 1819 [BNE, 2/24335]. 

HOROZCO, Agustín de. Historia de la ciudad de Cadiz. Cadiz: en la imp. de Manuel 

Bosch, 1845 [UB, 125/7/8]. 

Informatio pro veritate contra iniquiorem famam sparsam per Sinas cum calumnia in 

PP. Suc. Jesu et Detrimento Missionis : Cômunicata Missionariis in Imperio Si-

nensi. 1717 [BNE, 2/20073]. 

IRIARTE, Tomás de. Coleccion de obras en verso y prosa. En Madrid: En la Imprenta de 

Benito Cano, 1787 [UB, 07 M-2989bis1-07 M-2989bis6]. 

JOHANNES DE SACRO BOSCO. Tratado de la esfera [BNE, Res/151]. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051089. 

LAFAYE, Pierre Benjamin de. Dictionnaire de synonymes de la langue française: avec 

une Introduction sur la theorie des synonymes. Paris: [s.n.], 1858 (Typogr. de Ch. 

Laure) [BNE, 1/34215]. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207343. 

LAMA, Juan de. Florilegium latinum: sive hortus proverbiorum, phrasium &. Syntaxeos 

que chrysolitus amoenissimus non modo latinitatis perfectae intelligentiae candi-

datis perutile & accommodâtum verum etiam quam maximè necessarium. Ma-

drid: en la Imprenta de Ramon Ruiz, 1793 [BNE, 2/17787]. 

LAMARTINE, Alphonse de. Chant du Sacre ou La veille des armes. Paris: Baudouin frè-

res et Urbain Canel: Imprimerie de J. Tastu, rue de Vaugirard, n. 36, 1825 [BNE, 

2/20610].  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051089
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207343
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LAMARTINE, Alphonse de. Couronne poétique de Charles Dix: recueil des poésies com-

posées à l'occasion de l'avénement au trône et du sacre de S.M. Charles X, roi 

de France et de Navarre. A Paris: chez Bouquin de la Souche, libraire-éditeur, 

Boulevard Saint-Martin, nº 3: Imprimerie de Chaignieau fils aîné, Rue de la Mon-

naie, nº 11, 1825 [BNE, 2/16521]. 

Lamentazioni di Geremia. Parma: co' tipi bodoniani, 1800 [BNE, 2/21375]. 

LAVATER, Johann Caspar. L’art de connaitre les hommes par la physionomie. Paris: 

[s.n.], 1820 [BNE, 2/20339-2/20348]. 

LE NOBLE, Alexandre. Histoire du sacre et du couronnement des rois et reines de Fran-

ce, précédée d'une introduction dans laquelle l'auteur... fait un tableau général du 

mode d'inauguration du souverain, adopté chez les nations tant anciennes que 

modernes. Paris: Imprimerie de Gaultier-Laguionie, Hôtel des Fermes, 1825 

[BNE, 2/15724]. 

LE NOBLE, Alexandre. Relation du sacre de S.M. Charles X, contenant, en outre du 

récit détaillé des cérémonies et fêtes qui ont eu lieu a cette occasion, un état 

exact de toutes les personnes que leurs fonctions ou la volonté du monarque ont 

appelées a Reims : pour faire suite a l'Histoire du sacre et du couronnement des 

rois et reines de France... Paris: chez Pochet, éditeur, Rue Sainte-Avoye, nº 50: 

Imprimerie de Gaultier-Laguionie, 1825 [BNE, 2/15725]. 

La leyenda de oro para cada día del año: vidas de todos los santos que venera la Igle-

sia. Obra que contiene todo el Rivadeneira mejorado, las noticias del Croiset, 

Butler, Godescast, etc... La sevria el Rdo. D. José Sayol y Echeverría. Madrid: 

Librería española, 1853 (Barcelona: Imp. de L. Tasso) [BNE, 1/40922-1/40925]. 

Libro de la guerra de Pavía y prisión del Rey Francisco de Francia [BNE, Mss/10181]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042364.  

MAIMIEUX, Joseph de. Pasigraphie ou Premiers éléments du nouvel art-science d'écrire 

et d'imprimer en une langue de manière a être lu et entendu dans toute autre 

langue sans traduction. A Paris: au Bureau de la Pasigraphie, 1797 (de l'impri-

merie de C.-J. Gelé) [Senado, 18486(1) i 18486(3)]. 

MAIMIEUX, Joseph de. Pasigraphie et Pasilalie: méthode élémentaire... A Paris: au Bu-

reau de la Pasigraphie, an VIII (1799) [Senado, 18486(2)]. 

MARCHANGY, Louis-Antoine-François de. Tristan le voyageur, ou La France au XIVe 

siècle. A Paris: chez Urbain Canel, libraire, place S.-André-des-Arts, nº 30: F.M. 

Maurice, libraire, rue des Mathurins-S.-Jacques, nº 1: de l'Imprimerie de Rignoux, 

rue des Francs-Bourgeois-S.-Michel, nº 8, 1825-1826 [BNE, 2/14918-2/14923]. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042364
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MEDINA, Francisco de. Los milagrosos sucesos del Almirante de Aragón: auto para la 

Concepción o fiesta del Rosario [BNE, Mss/14880]. Disponible a BDH: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186922. 

Meije Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament, ehk Jummala Pühha sönna, 

kumb perrast Issanda Jesusse Kristusse sündmist pühhist ewangelistist nink 

apostlist om ülleskirjotetu. Mitau: linan Peters-Steffenhagni man, 1815 aastal 

[BNE, 2/18163]. 

MIEL, François. Histoire du sacre de Charles X, dans ses rapports avec les beaux-arts 

et les libertés publiques de la France, ornée de quatre planches gravées. Paris: 

C.L.F. Panckoucke, éditeur, rue des Poitevins, nº14: Pélicier, libraire, place du 

Palais Royal, nº 243, 1825 [BNE, 2/16531].  

MINZONI, Onofrio. Poesie. Parma: co' tipi bodoniani, 1800 [BNE, 2/17563]. 

Monte de la contemplación. Impresso en Seuilla: en casa de Bartholome Perez, 1534 

[BNE, R/6087]. 

MONTPENSIER, Anne Marie Louise Henriette. Mémoires de Mademoiselle de Montpen-

sier, fille de Gaston d'Orleans, frere de Louis XIII Roi de France: tome premier [-

tome huitieme]. A Maestricht: chez J. Edme Dufour & Phil. Roux, imprimeurs & li-

braires, associés, 1776 [BNE, 2/18205-2/18212]. 

NECKER, Suzanne. Nouveaux mélanges extraits des manuscrits de Mme. Necker: tome 

premier [-second]. Paris: Charles Pougens, imprimeur-libraire, quai Voltaire, nº 

10, an X, 1801 [BNE, 2/17038-2/17039]. 

OPIE, Amelia Alderson. Le père et la fille. Paris: Ant.-Aug. Renouard, libraire, rue St.-

André des Arcs, nº 42, an X, 1802 [BNE, 2/16396]. 

Ordenamientos de Cortes y otros documentos [BNE, Mss/10386]. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042663. 

ORTIZ DE ZÚÑIGA, Manuel. Práctica de Secretarios de Ayuntamientos. Granada: [s.n.], 

1843 [BNE, 2/21693]. 

PAGÈS DE VIXOUSE, François-Xavier. Collection complete des tableaux historiques de la 

Révolution française en deux volumes: le premier contenant les quatre-vingts 

premiers discours et gravures, depuis le serment de l'Assemblée nationale, pro-

noncé dans le jeu de Paume, à Versailles, le 20 juin 1789, jusqu'aux journées 

des 31 mai, 1er et 2 juin 1793, 12, 13 et 14 prairial, an Ier de la République: le 

second, contenant les discours et gravures suivants, jusques et compris le table-

au de la paix générale, ainsi que les portraits des personnages qui ont le plus 

marqué dans la révolution, soit en bien, soit en mal. A Paris: de l'Imprimerie de 

Pierre Didot l'aîné: se vend à Paris, rue Lazare, chaussée d'Antin, nº 88, an VI de 

la République française, 1798 [BNE, ER/2849-ER/2850]. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186922
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186922
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042663
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PAGÈS DE VIXOUSE, François-Xavier. Tableaux historiques de la Révolution française : 

troisième volume. [S.l.] : [s.n.], [1802] [BNE, ER/2851]. 

PALMIERI, MATTEO. Della vita civile [BNE, Res/244]. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012623. 

PARINI, Giuseppe. Il mattino: poemetto; Il mezzogiorno: poemetto. Parma: co' tipi bo-

doniani, 1800 [BNE, 2/17562]. 

PEDRO AFONSO, Conde de Barcelos. Trovas e cantares de um codice do XIV seculo, 

ou antes, mui provavelmente, «O Livro das Cantigas» do Conde Barcellos: com 

dois fac-similes. Madrid: [Alexandro Gomes Fuentenebro], 1849 [UB, R-10537]. 

PÉREZ I BAIER, Francesc Vicent. Franc. Perezii Bayerii ... De numis Hebraeo-

Samaritanis. Valentiae Edetanorvm: Ex officina Benedicti Monfort, 1781 [UB, 07 

CM-4204]. Disponible a BiPaDi:  

 https://bipadi.ub.edu/digital/collection/bellesarts/id/815. 

PETRARCA, Francesco. De remedii della prospera e adversa fortuna [BNE, Res/212]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000086182. 

PETRARCA, Francesco. Opera latina. [Basileae: Ioannem de Amerbach, 1496] [USC, 

Res 24790]. Disponible a Minerva: http://hdl.handle.net/10347/6884.  

PICHON, Thomas Jean. Le sacre et couronnement de Louis XVI, roi de France et de 

Navarre, dans l'Église de Reims, le 11 Juin 1775: précédé de recherches sur le 

Sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XVI: et suivi d'un journal 

historique de ce qui s'est passé à cette auguste cérémonie: enrichi d'un très-

grand nombre de figures en taille-douce gravées par le sieur Pattas, avec leurs 

explications. A Paris: chez Vente, libraire des menus plaisirs du roi, rue de la 

Montagne Sainte-Geneviève, 1775 [BNE, ER/2945]. 

PINTÓN, José. Compendio historico de la religion desde la creacion del mundo hasta el 

estado presente de la Iglesia. Reimpreso en Pamplona: por la Viuda de Ezquer-

ro..., 1784 [BNE, 2/18227-2/18228]. 

Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México [BNE, Vitr/26/8]. Disponible a 

BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000049209. 

PORRAS, José Ignacio de. Nautica laconica, o Regimen de hallar la longitud en el mar 

por los rumbos, y variación de la aguja. En Madrid: en la oficina de Miguèl Escri-

vano: se hallará en la puesto de Joseph Mathias Escrivano, Gradas de San Feli-

pe, año de 1765 [USAL, BG/47030]. 

 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012623
https://bipadi.ub.edu/digital/collection/bellesarts/id/815
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000086182
http://hdl.handle.net/10347/6884
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000049209
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POUGENS, Charles de. Albéric et Sélénie, ou Comme le temps passe!: nouvelle. Paris: 

chez Firmin Didot, libraire, rue Jacob, nº 24, et chez Mongie ainé, libraire, Boule-

vard des Italiens, nº 10, 1827 (Imprimerie de Firmin Didot, rue Jacob, nº 24) 

[BNE, 2/16693(2)]. 

POUGENS, Charles de. Archéologie française, ou Vocabulaire de mots anciens tombés 

en désuétude, et propres a être restitués au langage moderne. A Paris: chez Th. 

Desoer, libraire, Rue Christine, nº 2, 1821-1825 (de l'imprimerie de Firmin Di-

dot...) [BNE, R/9086-R/9087]. 

POUGENS, Charles de. Contes en vers et poésies. Paris : Firmin Didot, libraire, rue Ja-

cob, nº 24, 1828 (Imprimerie de Firmin Didot ...) [BNE, 2/16693(1)]. 

POUGENS. Charles de. Essai sur les antiquités du nord, et les anciennes langues sep-

tentrionales. Paris: Charles Pougens, imprimeur-libraire, rue Thomas-du-Louvre, 

nº 246, 1799 (an VII) [USAL, BG/32433]. 

POUGENS, Charles de. Jocko: anecdote détachée des lettres inédites sur l'instinct des 

animaux. Paris: P. Persan: Imprimerie de J. Tastu, 1824 [BNE, R/8678]. 

POUGENS, Charles de. Lettres de Sosthène a Sophie. Paris: Th. Desoer, libraire, Rue 

Christine, nº 2, 1821 (de l'imprimerie de P. Didot l'ainé) [BNE, R/7647]. 

POUGENS, Charles de. Lettres d'un chartreux: écrites en 1755. Paris: chez P. Mongie 

ainé, libraire, Boulevard Poissonnière, nº 18: chez Ant. Aug. Renouard, Rue 

Saint-André-des-Arts, nº 55, 1820 (de l'imprimerie de P. Didot l'ainé) [BNE, 

R/9185]. 

POUGENS, Charles de. Lettres philosophiques a Madame *** sur divers sujets de mo-

rale et de littérature : dans lesquelles on trouve des anecdotes inédites sur Vol-

taire, J-J. Rousseau, d'Alembert, Pechméja, Franklin, le feu comte d'Aranda, etc.: 

suivies d'une dissertation sur la vie et les ouvrages de Galilée, et d'une notice sur 

quelques exemples de longévité. Paris: François Louis: Imprimerie de Fain, 1826 

[BNE, R/8682]. 

POUGENS, Charles de. Les quatre âges.  Paris: chez Ant. Aug. Renouard, 1819 (de 

l'imprimerie de Didot l'ainé ...) [BNE, R/1886]. 

QUEVEDO, Francisco de. El marido fantasma: entremés [BNE, Mss/17376]. Disponible 

a: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000239817. 

QUEVEDO, Francisco de. Obras de D. Francisco de Quevedo y Villegas, caballero del 

Orden de Santiago [BNE, Mss/10387]. Disponible a:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042639. 

REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Gramatica de la lengua castellana. Madrid: por la viuda de 

Don Joaquin Ibarra ..., 1796 [UB, 07 M-5414bis8]. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000239817
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042639
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REAL ACADEMIA ESPAÑOLA. Gramática de la lengua castellana. Madrid: [s.n.], 1865 

(Imprenta Nacional) [BNE, 1/37773]. 

Relación de las exequias que la muy noble y muy leal ciudad de Sevilla hizo por el 

alma del rey Carlos III, en los días 25 y 26 de enero de 1789: con la oración fú-

nebre que se dixo en ellas. Madrid: en la imprenta de la viuda de don Joachin 

Ibarra, 1790 [USC, B.X. D 918]. 

RIPALDA, Jerónimo de. Catecismo y exposición breve de la doctrina christiana. [S.l.: 

s.n., s.a.] [BNE, 2/24490]. 

ROJAS ZORRILLA, Francisco. Peligrar en los remedios: comedia [BNE, Vitr/7/6]. Dispo-

nible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012847. 

ROSELL, Manuel. Apologia en defensa de la aparicion de San Isidro en la batalla de las 

Navas: o demostracion de las equivocaciones y engaños que Don Juan Antonio 

Pellicer, de la Biblioteca Real, ha padecido queriendo obscurecer su verdad. Ma-

drid: en la Imprenta Real, 1791 [BNE, 2/26550]. Disponible a BDH: http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102297. 

SAL·LUSTI CRISP, Gai. La Conjuracion de Catilina y La guerra de Jugurta. En Madrid: 

por Joachin Ibarra..., 1772 [UB, 07 CM-4126]. 

SCOTT, Walter, Sir. Biographie littéraire des Romanciers Célèbres, depuis Fielding jus-

qu'a nos jours. Paris: Librairie de Charles Gosselin, rue Saint-Germain-des-Prés, 

n° 9: A. Sautelet et Cie., libraires, place de la Bourse, 1826 [BNE, 5/4221]. 

SCOTT, Walter, Sir. Les Chroniques de la Canongate. Paris: Charles Gosselin, 1828 

[BNE, 5/4221]. 

SCOTT, Walter, Sir. Histoires du temps des croisades. Paris: a la Librairie de Charles 

Gosselin, Rue Saint-Germain- des Prés, nº 9, près la Poste au chevaux, 1825 

[BNE, 5/4221]. 

SCOTT, Walter, Sir. Redgauntlet. Paris: a la Librairie de Charles Gosselin, Rue de Sei-

ne, N.º 12, 1824 [BNE, 5/4221].  

SCOTT, Walter, Sir. Woodstock, ou le cavalier : histoire du temps de Cromwell, année 

1651. Paris: Charles Gosselin, libraire de son Altesse Royale Monseigneur le 

Duc de Bordeaux, rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9, 1826 [BNE, 5/4221].  

SIÑERIZ, Juan Francisco. Compendio del derecho real de España : estractado de la 

obra del doctor Don Juan Sala ... y acomodado por preguntas y respuestas á la 

inteligencia de los litigantes... Madrid: Imprenta de Don Pedro Sanz: se hallará 

en su librería, calle de Carretas, 1829 [BNE, 2/26936]. 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012847
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102297
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102297


La Biblioteca de la Casa d’Osuna 

63 

 

SOULÉS, François. Histoire des troubles de l'Amérique anglaise. A Paris: chez Buisson, 

libraire..., 1787 [US, A 086B/203-A 086B/206]. 

TÁCITO, Cayo Cornelio. Opera. Parmae: In aedibus Palatinis Typis Bodonianis, 1795 

[BNE, R/8037-R/8039]. 

El Trono y la nobleza: obra dedicada a SS.MM. la Reina y el Rey, Familia Real y no-

bleza española. Madrid: [s.n.], 1857- [USC, PUBLIC. 356]. 

VEGA, Lope de. Colección de las obras sueltas, assi en prosa como en verso. En Ma-

drid: en la Imprenta de Don Antonio de Sancha..., 1776-1779 [UB, 07 C-252/1/8- 

07 C-252/1/27]. 

VERA Y FIGUEROA, Juan Antonio de, Conde de la Roca. Fragmentos históricos de la 

vida de Don Gaspar Phelipe de Guzmán, Conde de Olivares [BNE, Mss/10585]. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141456. 

VIDA, Marco Girolamo. Christiados libri sex. Oxonii: [s.n.], 1725 [BNE, 2/22375]. 

VIDA, Marco Girolamo. Poematum pars prima et altera. Oxonii: [s.n.], 1722-1723 [BNE, 

2/22373-2/22374]. 

Per signatura 

BNE, 1/10882. Gutiérrez Ossorio, Valentín. La cuadratura del círculo. [S.l.]: [s.n.], 1859 

(Salamanca: Imp. de Telesforo Oliva). 

BNE, 1/26167. Castillo y Alba, Enrique del. Bosquejo histórico de las... visitas hechas 

por varios monarcas y personas reales, al glorioso cuerpo de San Isidro, y preci-

osos restos de Santa María de la Cabeza, y... favores obtenidos... por... su me-

diacion. Madrid: [s.n.], 1868 (Imprenta de A. Bravo y Tudela). 

BNE, 1/34215. Lafaye, Pierre Benjamin de. Dictionnaire de synonymes de la langue 

française: avec une Introduction sur la theorie des synonymes. Paris: [s.n.], 1858 

(Typogr. de Ch. Laure). Disponible a BDH: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207343. 

BNE, 1/37773. Real Academia Española. Gramática de la lengua castellana. Madrid: 

[s.n.], 1865 (Imprenta Nacional). 

BNE, 1/40922-1/40925. La leyenda de oro para cada día del año: vidas de todos los 

santos que venera la Iglesia. Obra que contiene todo el Rivadeneira mejorado, 

las noticias del Croiset, Butler, Godescast, etc... La sevria el Rdo. D. José Sayol 

y Echeverría. Madrid: Librería española, 1853 (Barcelona: Imp. de L. Tasso). 

BNE, 1/45757. Antiquitates americanae sive scriptores septentrionales rerum ante-

columbianarum in America. Hafniae: [s.n.], 1837 (Typis officinae schultzianae). 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207811. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141456
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207343
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000207811
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BNE, 2/14918-2/14923. Marchangy, Louis-Antoine-François de. Tristan le voyageur, ou 

La France au XIVe siècle. A Paris: chez Urbain Canel, libraire, place S.-André-

des-Arts, nº 30: F.M. Maurice, libraire, rue des Mathurins-S.-Jacques, nº 1: de 

l'Imprimerie de Rignoux, rue des Francs-Bourgeois-S.-Michel, nº 8, 1825-1826. 

BNE, 2/15024-2/15036. Barante, Prosper Brugière, baron de. Histoire des ducs de 

Bourgogne de la maison de Valois 1364-1477. Paris: Ladvocat, libraire de 

S.A.R.M. le duc de Chartres, Palais-Royal: Imprimerie de Fain, rue Racine, Nº 4, 

place de l'Odéon, 1826.  

BNE, 2/15724. Le Noble, Alexandre. Histoire du sacre et du couronnement des rois et 

reines de France, précédée d'une introduction dans laquelle l'auteur... fait un ta-

bleau général du mode d'inauguration du souverain, adopté chez les nations tant 

anciennes que modernes. Paris: Imprimerie de Gaultier-Laguionie, Hôtel des 

Fermes, 1825. 

BNE, 2/15725. Le Noble, Alexandre. Relation du sacre de S.M. Charles X, contenant, 

en outre du récit détaillé des cérémonies et fêtes qui ont eu lieu a cette occasion, 

un état exact de toutes les personnes que leurs fonctions ou la volonté du mo-

narque ont appelées a Reims: pour faire suite a l'Histoire du sacre et du couron-

nement des rois et reines de France... Paris: chez Pochet, éditeur, Rue Sainte-

Avoye, nº 50: Imprimerie de Gaultier-Laguionie, 1825. 

BNE, 2/16291. Darmaing, Jean-Achille-Jeróme. Relation complète du sacre de Charles 

X, avec toutes les modifications introduites dans les prières et les cérémonies et 

la liste de tous les fonctionnaires publics qui ont été appelés au sacre par lettres 

closes / par M. Darmaing (un des rédacteurs du Constitutionnel). Paris: Baudouin 

Frères, éditeurs, Rue de Vaugirard, nº 36: Imprimerie de Fain, Rue Racine, nº 4, 

Place de l'Odéon, 1825. 

BNE, 2/16345-2/16352. Genlis, Caroline-Stéphanie-Félicité Du Crest, comtesse de. 

Mémoires inédits de madame la comtesse de Genlis sur le dix-huitième siècle et 

la Révolution Française, depuis 1756 jusqu'a nos jours: tome premier [-huitième]. 

Paris: chez Ladvocat, libraire, de S.A.R. monseigneur le duc de Chartres..., 1825 

(Imprimerie de Fain, Rue Racine, nº 4). 

BNE, 2/16371. Francisco de Sales, Santo. Lettres de S. François de Sales adressées 

a des gens du monde. A Paris: de l'Imprimerie de Crapelet: a la Librairie de la 

Société Typographique, quai des Augustins, nº 70, près le Pont-Neuf, 1803, an 

XI. 

BNE, 2/16396. Opie, Amelia Alderson. Le père et la fille. Paris: Ant.-Aug. Renouard, 

libraire, rue St.-André des Arcs, nº 42, an X, 1802. 

BNE, 2/16521. Lamartine, Alphonse de. Couronne poétique de Charles Dix: recueil des 

poésies composées à l'occasion de l'avénement au trône et du sacre de S.M. 
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Charles X, roi de France et de Navarre. A Paris: chez Bouquin de la Souche, li-

braire-éditeur, Boulevard Saint-Martin, nº 3: Imprimerie de Chaignieau fils aîné, 

Rue de la Monnaie, nº 11, 1825. 

BNE, 2/16531. Miel, François. Histoire du sacre de Charles X, dans ses rapports avec 

les beaux-arts et les libertés publiques de la France, ornée de quatre planches 

gravées. Paris: C.L.F. Panckoucke, éditeur, rue des Poitevins, nº14: Pélicier, li-

braire, place du Palais Royal, nº 243, 1825.  

BNE, 2/16651. Fontaine, Jean de la. Fables choisies mises en vers. A Paris : aux 

dépens des libraires associés, 1785 (de l'Imprimerie de Didot l'ainé). 

BNE, 2/16693(1). Pougens, Charles de. Contes en vers et poésies. Paris : Firmin Di-

dot, libraire, rue Jacob, nº 24, 1828 (Imprimerie de Firmin Didot ...). 

BNE, 2/16693(2). Pougens, Charles de. Albéric et Sélénie, ou Comme le temps pas-

se!: nouvelle. Paris: chez Firmin Didot, libraire, rue Jacob, nº 24, et chez Mongie 

ainé, libraire, Boulevard des Italiens, nº 10, 1827 (Imprimerie de Firmin Didot, rue 

Jacob, nº 24). 

BNE, 2/17038-2/17039. Necker, Suzanne. Nouveaux mélanges extraits des manuscrits 

de Mme. Necker: tome premier [-second]. Paris: Charles Pougens, imprimeur-

libraire, quai Voltaire, nº 10, an X, 1801. 

BNE, 2/17561. De Rossi, Giovanni Gherardo. Poesie. Parma: co' tipi bodoniani, 1800. 

BNE, 2/17562. Parini, Giuseppe. Il mattino: poemetto; Il mezzogiorno: poemetto. Par-

ma: co' tipi bodoniani, 1800. 

BNE, 2/17563. Minzoni, Onofrio. Poesie. Parma: co' tipi bodoniani, 1800. 

BNE, 2/17787. Lama, Juan de. Florilegium latinum: sive hortus proverbiorum, phrasium 

&. Syntaxeos que chrysolitus amoenissimus non modo latinitatis perfectae intelli-

gentiae candidatis perutile & accommodâtum verum etiam quam maximè neces-

sarium. Madrid: en la Imprenta de Ramon Ruiz, 1793. 

BNE, 2/18163. Meije Issanda Jesusse Kristusse Wastne Testament, ehk Jummala 

Pühha sönna, kumb perrast Issanda Jesusse Kristusse sündmist pühhist ewan-

gelistist nink apostlist om ülleskirjotetu. Mitau: linan Peters-Steffenhagni man, 

1815 aastal. 

BNE, 2/18205-2/18212. Montpensier, Anne Marie Louise Henriette. Mémoires de Ma-

demoiselle de Montpensier, fille de Gaston d'Orleans, frere de Louis XIII Roi de 

France: tome premier [-tome huitieme]. A Maestricht: chez J. Edme Dufour & 

Phil. Roux, imprimeurs & libraires, associés, 1776. 
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BNE, 2/18227-2/18228. Pintón, José. Compendio historico de la religion desde la crea-

cion del mundo hasta el estado presente de la Iglesia. Reimpreso en Pamplona: 

por la Viuda de Ezquerro..., 1784. 

BNE, 2/18438-2/18440. Cooper, James Fenimore. Les pionniers ou Les sources du 

Susquehanna : tome premier [-troisième]. Paris: Librairie de Charles Gosselin... 

rue de Seine, nº 12: L. Mame-Delaunay, rue Guéneguad, nº 25; Angers: de l'Im-

primerie d'Auguste Mame, 1823. 

BNE, 2/19273-2/19276. Hernández Cubilano, Juan Manuel. Vida de Joseph II, Empe-

rador de Alemania. Madrid: en la imprenta de Sancha, 1791. 

BNE, 2/19346. Fernández, Ramón. Principios de cirugía en general, asi en la practica, 

como en la teorica, segun el estado en que se halla hoy. En Madrid: en la oficina 

de Benito Cano, 1788. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000081939. 

BNE, 2/19376. La Cantica ed il Salmo XVIII secondo il testo ebreo. Parma: co' tipi bo-

doniani, 1800. 

BNE, 2/20073. Informatio pro veritate contra iniquiorem famam sparsam per Sinas cum 

calumnia in PP. Suc. Jesu et Detrimento Missionis : Cômunicata Missionariis in 

Imperio Sinensi. 1717. 

BNE, 2/20339-2/20348. Lavater, Johann Caspar. L’art de connaitre les hommes par la 

physionomie. Paris: [s.n.], 1820. 

BNE, 2/20610. Lamartine, Alphonse de. Chant du Sacre ou La veille des armes. Paris: 

Baudouin frères et Urbain Canel: Imprimerie de J. Tastu, rue de Vaugirard, n. 36, 

1825.  

BNE, 2/20700. Briet, Philippe. Acute dicta omnium veterum poetarum Latinorum. Pari-

siis: apud Thomani Moette, viâ vulgo la Bouclerie, ad insigne S. Alexii, 1664. 

BNE, 2/20715-2/20722. Ducray-Duminil, François-Guillaume. Las tardes de la granja, o 

las Lecciones del Padre. Madrid: [s.n.], 1803-1804 (Imp. de Tomás Repullés). 

BNE, 2/20776. Flores, Antonio. Doce españoles de brocha gorda: novela de costum-

bres contemporáneas. Madrid: [s.n.], 1846 (Impr. de D. Julian). 

BNE, 2/21012. Concilio de Trento. El sacrosanto y ecumenico Concilio de Trento. En 

Madrid: en la Imprenta Real, 1785. 

BNE, 2/21297. Calonne, Charles-Alexandre. Requête au roi. [S.l.: s.n.], 1787. 

BNE, 2/21375. Lamentazioni di Geremia. Parma: co' tipi bodoniani, 1800. 

BNE, 2/21693. Ortiz de Zúñiga, Manuel. Práctica de Secretarios de Ayuntamientos. 

Granada: [s.n.], 1843. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000081939
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BNE, 2/22373-2/22374. Vida, Marco Girolamo. Poematum pars prima et altera. Oxonii: 

[s.n.], 1722-1723. 

BNE, 2/22375. Vida, Marco Girolamo. Christiados libri sex. Oxonii: [s.n.], 1725. 

BNE, 2/24335. Horae Diurnae Breviarii Romani, ex Decreto Sancti Concilii Tridentino 

restituti, S. Pii Pontificus Maximi jussu editi, Clementis VIII et Urbani VIII auctori-

tate recogniti. Mechilinae: P.J. Hunicq., 1819. 

BNE, 2/24490. Ripalda, Jerónimo de. Catecismo y exposición breve de la doctrina 

christiana. [S.l.: s.n., s.a.]. 

BNE, 2/24509. Exercicio quotidiano con diferentes devociones, y oraciones para antes, 

y despues de la Confession y sagrada Comunion. Madrid: Eugenio Bieco, 1754. 

BNE, 2/24561. Fernández Varela, Manuel. Oracion Fúnebre por la Reina Doña Maria 

Isabel Francisca de Braganza, predicada en la Santa Iglesia Catedral de Lugo el 

dia 15 de Febrero del presente año... Madrid: En la Impr. de D. M. de Burgos, 

1819. 

BNE, 2/25132(1). Cadalso, José. Los eruditos a la violeta, ó Curso completo de todas 

las ciencias : dividido en siete lecciones para los siete dias de la semana, con el 

Suplemento de este. Barcelona : en la Imprenta de Eulalia Piferrer viuda, impre-

sora del Rey ... Plaza del Angel, 1782. 

BNE, 2/25387. Il cantico de' cantici. Parma: co' tipi bodoniani, 1800. 

BNE, 2/26550. Rosell, Manuel. Apologia en defensa de la aparicion de San Isidro en la 

batalla de las Navas: o demostracion de las equivocaciones y engaños que Don 

Juan Antonio Pellicer, de la Biblioteca Real, ha padecido queriendo obscurecer 

su verdad. Madrid: en la Imprenta Real, 1791. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102297. 

BNE, 2/26936. Siñeriz, Juan Francisco. Compendio del derecho real de España : es-

tractado de la obra del doctor Don Juan Sala ... y acomodado por preguntas y 

respuestas á la inteligencia de los litigantes... Madrid: Imprenta de Don Pedro 

Sanz: se hallará en su librería, calle de Carretas, 1829. 

BNE, 5/4221. Scott, Walter, Sir. Biographie littéraire des Romanciers Célèbres, depuis 

Fielding jusqu'a nos jours. Paris: Librairie de Charles Gosselin, rue Saint-

Germain-des-Prés, n° 9: A. Sautelet et Cie., libraires, place de la Bourse, 1826. 

BNE, 5/4221. Scott, Walter, Sir. Les Chroniques de la Canongate. Paris: Charles Gos-

selin, 1828. 

BNE, 5/4221. Scott, Walter, Sir. Histoires du temps des croisades. Paris: a la Librairie 

de Charles Gosselin, Rue Saint-Germain- des Prés, nº 9, près la Poste au 

chevaux, 1825. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000102297
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BNE, 5/4221. Scott, Walter, Sir. Redgauntlet. Paris: a la Librairie de Charles Gosselin, 

Rue de Seine, N.º 12, 1824.  

BNE, 5/4221. Scott, Walter, Sir. Woodstock, ou le cavalier : histoire du temps de 

Cromwell, année 1651. Paris: Charles Gosselin, libraire de son Altesse Royale 

Monseigneur le Duc de Bordeaux, rue Saint-Germain-des-Prés, n° 9, 1826.  

BNE, ER/1180. Eméric-David, Toussaint-Bernard. Suite d'études calquées et dessi-

nées d'après cinq tableaux de Raphaël, accompagnées de gravures de ces ta-

bleaux et de notices historiques et critiques composées par M. T. B. Émeric Da-

vid, ... Ouvrage dédié à S. M. Ferdinand VII Roi d'Espagne par le chevalier F. 

Bonnemaison, peintre. Paris: De l'Imprimerie de P. Didot l'Ainé, 1818. Disponible 

a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058632. 

BNE, ER/2359-ER/2364. Demidov, Anatolij Nicolaevič. Voyage dans la Russie meridi-

onale et la Crimée par la Hongrie, la Valachie et la Moldavie, exécuté en 1837. 

Paris: Ernest Bourdin et Ce., editeurs, 1840-1842 (Typogr. de Langrand, Typogr. 

de Firmin Didot frères). 

BNE, ER/2849-ER/2850. Pagès de Vixouse, François-Xavier. Collection complete des 

tableaux historiques de la Révolution française en deux volumes: le premier con-

tenant les quatre-vingts premiers discours et gravures, depuis le serment de l'As-

semblée nationale, prononcé dans le jeu de Paume, à Versailles, le 20 juin 1789, 

jusqu'aux journées des 31 mai, 1er et 2 juin 1793, 12, 13 et 14 prairial, an Ier de 

la République: le second, contenant les discours et gravures suivants, jusques et 

compris le tableau de la paix générale, ainsi que les portraits des personnages 

qui ont le plus marqué dans la révolution, soit en bien, soit en mal. A Paris: de 

l'Imprimerie de Pierre Didot l'aîné: se vend à Paris, rue Lazare, chaussée d'Antin, 

nº 88, an VI de la République française, 1798. 

BNE, ER/2851. Pagès de Vixouse, François-Xavier. Tableaux historiques de la Révolu-

tion française : troisième volume. [S.l.] : [s.n.], [1802]. 

BNE, ER/2945. Pichon, Thomas Jean. Le sacre et couronnement de Louis XVI, roi de 

France et de Navarre, dans l'Église de Reims, le 11 Juin 1775: précédé de 

recherches sur le Sacre des Rois de France, depuis Clovis jusqu'à Louis XVI: et 

suivi d'un journal historique de ce qui s'est passé à cette auguste cérémonie: en-

richi d'un très-grand nombre de figures en taille-douce gravées par le sieur Pat-

tas, avec leurs explications. A Paris: chez Vente, libraire des menus plaisirs du 

roi, rue de la Montagne Sainte-Geneviève, 1775. 

BNE, ER/4008-ER/4028. Buffon, Georges Louis Leclerc, Comte de. Historia natural, 

general y particular de Buffon. Madrid: por D. Joachîn Ibarra impresor de camara 

de S.M., 1785-1805. Disponible a BDH: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000253850. 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000058632
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000253850
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BNE, M/2542. Barbieri, Francisco A. Tramoya!: obra 2: zarzuela en un acto y en verso 

de Dn. José Olona. Disponible a BDH: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108226. 

BNE, Mss/10141. Crónica de don Álvaro de Luna. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000068646. 

BNE, Mss/10181. Libro de la guerra de Pavía y prisión del Rey Francisco de Francia. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042364.  

BNE, Mss/10232. Biblia moralizada, con los prefacios de la Biblia. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043447. 

BNE, Mss/10246. Cicerón, Marco Tulio. De officiis (h. 1-118); De amicitia (h. 119-148). 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042228. 

BNE, Mss/10386. Ordenamientos de Cortes y otros documentos. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042663. 

BNE, Mss/10387. Quevedo, Francisco de. Obras de D. Francisco de Quevedo y Ville-

gas, caballero del Orden de Santiago. Disponible a: 

 http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042639. 

BNE, Mss/10585. Vera y Figueroa, Juan Antonio de, Conde de la Roca. Fragmentos 

históricos de la vida de Don Gaspar Phelipe de Guzmán, Conde de Olivares. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141456. 

BNE, Mss/10984. Chumacero y Carrillo, Juan. Correspondencias de Don Juan Chu-

macero y Carrillo, siendo embaxador extrahordinario en Roma, con el Señor Rey 

Don Phelipe Quarto y cartas de Su Magestad al mismo Don Juan y también la 

correspondencia del mismo Don Juan con el Conde Duque de Olivares. Disponi-

ble a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000187358.  

BNE, Mss/11057. Confesión del Conde de Floridablanca: copia de un papel que se 

cayó de la manga del Comisario General de los Franciscanos (vulgo observan-

tes). Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190861. 

BNE, Mss/11319/14. Aguado, Ventura. Ritma en alabanza de la Alameda: octavas. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000198578. 

BNE, Mss/11341. Cartagena, Alonso de. Allegationes factae per R.P.D. Alphonsum de 

Cartagena, Episcopum Burgensium, in Concilio Bassiliensi, super conquesta In-

sularum Canariae contra portugalenses, anno Domini millessimo quadrigentes-

simo trigessimo quinto. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171118. 

BNE, Mss/14850. Ariza, Juan de. El primer Girón: drama en tres actos. Disponible a 

BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000214161.  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000108226
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000068646
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042364
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000043447
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042228
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042663
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000042639
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000141456
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000187358
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000190861
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000198578
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000171118
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000214161
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BNE, Mss/14880. Medina, Francisco de. Los milagrosos sucesos del Almirante de 

Aragón: auto para la Concepción o fiesta del Rosario. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186922. 

BNE, Mss/16780. Bravo de Sotomayor, Pablo. A más desdén, más amor: comedia. 

Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000238596. 

BNE, Mss/16834. Belmonte Bermúdez, Luis de. El conde de Fuentes: [comedia en tres 

jornadas]. Disponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000217257. 

BNE, Mss/17376. Quevedo, Francisco de. El marido fantasma: entremés. Disponible a: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000239817. 

BNE, R/1886. Pougens, Charles de. Les quatre âges.  Paris: chez Ant. Aug. Renouard, 

1819 (de l'imprimerie de Didot l'ainé...). 

BNE, R/5827. Brayer de Saint-Léon, Louise. Maclovie, ou Les mines du Tyrol: anec-

dote veritable. Paris: Henrichs, rue de la Loi, nº 1231: Ch. Pougens, quai Vol-

taire, nº 10, an XII (1804).  

BNE, R/6087. Monte de la contemplación. Impresso en Seuilla: en casa de Bartholome 

Perez, 1534. 

BNE, R/7647. Pougens, Charles de. Lettres de Sosthène a Sophie. Paris: Th. Desoer, 

libraire, Rue Christine, nº 2, 1821 (de l'imprimerie de P. Didot l'ainé). 

BNE, R/8037-R/8039. Tácito, Cayo Cornelio. Opera. Parmae: In aedibus Palatinis 

Typis Bodonianis, 1795. 

BNE, R/8678. Pougens, Charles de. Jocko: anecdote détachée des lettres inédites sur 

l'instinct des animaux. Paris: P. Persan: Imprimerie de J. Tastu, 1824. 

BNE, R/8682. Pougens, Charles de. Lettres philosophiques a Madame *** sur divers 

sujets de morale et de littérature : dans lesquelles on trouve des anecdotes iné-

dites sur Voltaire, J-J. Rousseau, d'Alembert, Pechméja, Franklin, le feu comte 

d'Aranda, etc.: suivies d'une dissertation sur la vie et les ouvrages de Galilée, et 

d'une notice sur quelques exemples de longévité. Paris: François Louis: Imprime-

rie de Fain, 1826. 

BNE, R/9018. Fernández, Lucas. Farsas y eglogas al modo y estilo pastoril y castella-

no. Fue impressa ... en Salamanca: por ... Lorēço de Liom dedei, 1514. Disponi-

ble a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064193. 

BNE, R/9086-R/9087. Pougens, Charles de. Archéologie française, ou Vocabulaire de 

mots anciens tombés en désuétude, et propres a être restitués au langage mo-

derne. A Paris: chez Th. Desoer, libraire, Rue Christine, nº 2, 1821-1825 (de l'im-

primerie de Firmin Didot...). 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000186922
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000238596
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000217257
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000239817
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000064193
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BNE, R/9185. Pougens, Charles de. Lettres d'un chartreux: écrites en 1755. Paris: 

chez P. Mongie ainé, libraire, Boulevard Poissonnière, nº 18: chez Ant. Aug. Re-

nouard, Rue Saint-André-des-Arts, nº 55, 1820 (de l'imprimerie de P. Didot l'ai-

né). 

BNE, Res/151. Johannes de Sacro Bosco. Tratado de la esfera. Disponible a BDH: 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051089. 

BNE, Res/212. Petrarca, Francesco. De remedii della prospera e adversa fortuna. Dis-

ponible a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000086182. 

BNE, Res/244. Palmieri, Matteo. Della vita civile. Disponible a BDH:  

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012623. 

BNE, Vitr/7/6. Rojas Zorrilla, Francisco. Peligrar en los remedios: comedia. Disponible 

a BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012847. 

BNE, Vitr/26/8. Pintura del gobernador, alcaldes y regidores de México. Disponible a 

BDH: http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000049209. 

Congreso, FA 0930. Bussières, Jean de. Ioannis de Bussieres è Societate Iesu, Misce-

llanea poëtica. Lugduni: ex officina Anissoniana, 1675. 

Congreso, FA 1173. Aubin, Nicolas. Dictionaire de marine contenant les termes de la 

navigation et de l'architecture navale, avec les règles et proportions qui doivent y 

être observées. A Amsterdam: chez Pierre Brunel, 1702. 

Senado, 18486(1) i 18486(3). Maimieux, Joseph de. Pasigraphie ou Premiers éléments 

du nouvel art-science d'écrire et d'imprimer en une langue de manière a être lu et 

entendu dans toute autre langue sans traduction. A Paris: au Bureau de la Pasi-

graphie, 1797 (de l'imprimerie de C.-J. Gelé). 

Senado, 18486(2). Maimieux, Joseph de. Pasigraphie et Pasilalie: méthode élémentai-

re... A Paris: au Bureau de la Pasigraphie, an VIII (1799). 

UB, 07 05/Gm. Espanya. Gaceta de Madrid. Madrid: [s.n.], 1697-1936. 

UB, 07 C-198/7/20-07 C-198/7/21. García de la Huerta, Vicente. Obras poeticas. En 

Madrid: se hallará en su libreria en la Aduana Vieja, MDCCLXXVIII-MDCCLXXIX 

[1778-1779]. 

UB, 07 C-252/1/8- 07 C-252/1/27. Vega, Lope de. Colección de las obras sueltas, assi 

en prosa como en verso. En Madrid: en la Imprenta de Don Antonio de San-

cha..., 1776-1779. 

 

 

http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000051089
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000086182
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012623
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000012847
http://bdh-rd.bne.es/viewer.vm?id=0000049209
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UB, 07 CM-128. Gudiel, Jerónimo. Compendio de algunas historias de España: donde 

se tratan muchas antiguedades dignas de memoria y especialmente se da noti-

cia de la antigua familia de los Girones y de otros muchos linajes... En Alcala: en 

casa de Iuan Iñiguez de Lequeríca, 1577. 

UB, 07 CM-4126. Sal·lusti Crisp, Gai. La Conjuracion de Catilina y La guerra de Jugur-

ta. En Madrid: por Joachin Ibarra..., 1772. 

UB, 07 CM-4204. Pérez i Baier, Francesc Vicent. Franc. Perezii Bayerii ... De numis 

Hebraeo-Samaritanis. Valentiae Edetanorvm: Ex officina Benedicti Monfort, 

1781. Disponible a BiPaDi: 

 https://bipadi.ub.edu/digital/collection/bellesarts/id/815. 

UB, 07 M-2989bis1-07 M-2989bis6. Iriarte, Tomás de. Coleccion de obras en verso y 

prosa. En Madrid: En la Imprenta de Benito Cano, 1787. 

UB, 07 M-3448bis3. Buscayolo, Marqués de. Opúsculos del Marques de Buscayolo, de 

los señores y príncipes soberanos de la ciudad é isla de Xio, caballero de la ór-

den de Calatrava, y superintendente de las fortificaciones de Castilla. Madrid: por 

Don Gerónimo Ortega é hijos de Ibarra, 1789. 

UB, 07 M-4012bis5. Calonne, Charles-Alexandre. Requête au roi. [S.l.: s.n.], 1787. 

UB, 07 M-5414bis7. Cartas de un español residente en París á su hermano residente 

en Madrid: sobre La oracion apologética por la España y su mérito literario, de 

don Juan Pablo Forner. Madrid: en la Imprenta Real, 1788. 

UB, 07 M-5414bis8. Real Academia Española. Gramatica de la lengua castellana. Ma-

drid: por la viuda de Don Joaquin Ibarra ..., 1796. 

UB, 07 M-5414bis11. García de Arrieta, Agustín. El espíritu del Telemaco, ó Maximas 

y reflexiones politicas y morales del celebre poema intitulado Las aventuras de 

Telemaco. Madrid: en la imprenta de D. Benito Cano, 1796. 

UB, 07 XIX-1014 i 07 Ms. 2114. Almacen de frutos literarios inéditos de nuestros mejo-

res autores antiguos y modernos. Madrid: en la imprenta de Don Mateo Repullés, 

1804. 

UB, 07 XIX-1068. Fernández Varela, Manuel. Oracion fúnebre que en las exêquias 

generales celebradas el dia 23 de diciembre de 1805 á expensas y devocion del 

Real Cuerpo de Marina del departamento del Ferrol, por las ánimas de sus vale-

rosos individuos y de todos los demas militares y marineros que han dado su vi-

da por el Rey y por la Patria en el combate del 21 de octubre. Madrid: en la Im-

prenta de la Hija de Ibarra, 1806. 

UB, 07 XIX-1180-07 XIX-1182. Golovkina, Ekaterina Ivanovna. Elisabeth de S***, ou 

Histoire d'une russe. A Paris: chez Ducauroy..., an X, 1802. 

https://bipadi.ub.edu/digital/collection/bellesarts/id/815
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UB, 125/3/29-125/3/30. Buzeta, Manuel, i Bravo, Felipe. Diccionario geográfico, esta-

dístico, histórico de las islas Filipinas. Madrid: Impr. de D. José C. de la Peña, 

1850-1851. 

UB, 125/7/8. Horozco, Agustín de. Historia de la ciudad de Cadiz. Cadiz: en la imp. de 

Manuel Bosch, 1845. 

UB, R-10537. Pedro Afonso, Conde de Barcelos. Trovas e cantares de um codice do 

XIV seculo, ou antes, mui provavelmente, «O Livro das Cantigas» do Conde 

Barcellos: com dois fac-similes. Madrid: [Alexandro Gomes Fuentenebro], 1849. 

UCM, BH FLL 51415-BH FLL 51418, BH FLL 51424, BH FLL 51426-BH FLL 51427, 

BH FLL 51429, BH FLL 51431-BH FLL 51432, BH FLL 51434, BH FLL 51436, 

BH FLL 51439, BH FLL 51441, BH FLL 51443, BH FLL 51448. Biographie uni-

verselle, ancienne et moderne, ou histoire, par ordre alphabétique, de la vie pu-

blique ou privée de tous les hommes qui se sont fait remarquer par leurs écrits, 

leurs actions, leurs talents, leurs vertus ou leurs crimes. Paris: chez Michaud frè-

res, 1811-1862. 

UCM, BH FLL Res. 189. Biblia cum summarioru[m] apparatu pleno quadruplicique re-

pertorio insignita: addite sunt marginales additiones: annales et gentis cuiusque 

... historias notantes ... Lugduni: [Giunta]: in officina Gilberti de Villiers, 1524 de-

cimasexta Nouembris. 

US, A 086B/203-A 086B/206. Soulés, François. Histoire des troubles de l'Amérique 

anglaise. A Paris: chez Buisson, libraire..., 1787. 

US, A 086B/265-A 086B/266. Cervantes Saavedra, Miguel de. Los seis libros de Gala-

tea. En Madrid: por Don Antonio de Sancha: se hallará en su librería, en la Adu-

ana Vieja, 1784. 

USAL, BG/32433. Pougens. Charles de. Essai sur les antiquités du nord, et les anci-

ennes langues septentrionales. Paris: Charles Pougens, imprimeur-libraire, rue 

Thomas-du-Louvre, nº 246, 1799 (an VII). 

USAL, BG/47030. Porras, José Ignacio de. Nautica laconica, o Regimen de hallar la 

longitud en el mar por los rumbos, y variación de la aguja. En Madrid: en la ofici-

na de Miguèl Escrivano: se hallará en la puesto de Joseph Mathias Escrivano, 

Gradas de San Felipe, año de 1765. 

USC, B.X. D 918. Relación de las exequias que la muy noble y muy leal ciudad de 

Sevilla hizo por el alma del rey Carlos III, en los días 25 y 26 de enero de 1789: 

con la oración fúnebre que se dixo en ellas. Madrid: en la imprenta de la viuda de 

don Joachin Ibarra, 1790. 
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USC, B.X. 6548. Bello, Andrés. Gramática de la lengua castellana, destinada al uso de 

los americanos. Madrid: [s.n.], 1853 (Imprenta de la Biblioteca Económica de 

Educación y Enseñanza). 

USC, PUBLIC. 356. El Trono y la nobleza: obra dedicada a SS.MM. la Reina y el Rey, 

Familia Real y nobleza española. Madrid: [s.n.], 1857- . 

USC, PUBLIC. 1007. Almanach de Gotha: annuaire diplomatique et statistique. Gotha: 

Justus Perthes, 1827. 

USC, Res 24790. Petrarca, Francesco. Opera latina. [Basileae: Ioannem de Amer-

bach, 1496]. Disponible a Minerva: http://hdl.handle.net/10347/6884.  

UV, BH Y-08/088. Henao, Gabriel de. Aueriguaciones de las antiguedades de Canta-

bria: enderezadas... a descubrir... las de Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, prouincias 

contenidas en ella y a honor y gloria de S. Ignacio de Loyola... fundador de la 

Compañia de Iesus. En Salamanca: por Eugenio Antonio Garcia, 1689. 

UV, BH Y-08/089. Henao, Gabriel de. Aueriguaciones de las antiguedades de Canta-

bria: enderezadas... a descubrir... las de Guipuzcoa, Vizcaya y Alaba, prouincias 

contenidas en ella y a honor y gloria de S. Ignacio de Loyola... fundador de la 

Compañia de Iesus. En Salamanca: por Eugenio Antonio Garcia, 1691. 

UZ, D-37-14 a D-37-17. Garibay y Zamalloa, Esteban de. Los quarenta libros del com-

pendio historial de las Chronicas y Universal Historia de todos los Reynos de Es-

paña: donde se ponen en suma los condes, señores de Aragón, con los reyes 

del mesmo reyno, y condes de Barcelona y reyes de Napoles y Sicilia: a la fin 

destos principes se escriue un breue tratado de las insignias y devisas de los es-

cudos de armas... Impresso en Barcelona : por Sebastian de Cormellas y a su 

costa, 1628. 
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Annex 3. Correspondència entre María Josefa i Charles Pougens 

Resum de les cartes que es van enviar María Josefa Alonso Pimentel, XII comtessa-

duquessa de Benavente i Charles Pougens, el seu corresponsal literari a París, entre 

els anys 1799 i 1833, així com de les cartes entre María Josefa i Théodore Lorin, se-

cretari de Pougens, l’any 1834. A l’AHNOB es conserva la correspondència següent:  

AHNOB, OSUNA,CT.252,D.122. Carta de Pougens a María Josefa Condesa de Bena-

vente, remitiéndola un encargo y hablándola de sus trabajos literarios.  

 Carta de Charles Pougens datada el 15 d’octubre de 1821 i resposta de María Jo-

sefa datada el 29 d’octubre de 1821.  

AHNOB, OSUNA,CT.276,D.1. Correspondencia de Charles Pongens, miembro del 

Instituto de Francia Caballero de la Orden de Carlos III y de las Academias de la 

Lengua y de la Historia con la Condesa de Benavente, sobre asuntos particulares. 

Tratan especialmente de la compra de libros y del pago de subscripciones. 

Cartes de Charles Pougens i esborranys de cartes de María Josefa entre l’1 de juliol 

de 1821 i el 9 de desembre de 1833, amb un buit entre els anys 1828-1830. Les 

cartes entre 17 de març i 8 de juliol de 1822 es troben a AHNOB, OSUNA,CT.419. 

AHNOB, OSUNA,CT.276,D.2. Ciento siete cartas del celebre académico Carlos Pon-

gens [sic], Corresponsal de María Josefa de Benavente en París. Contienen refe-

rencias de Corte y noticias literarias. 

Cartes enviades per Charles Pougens entre el 6 de desembre de 1799 i el 6 de se-

tembre de 1808, amb un buit entre els anys 1803-1804. També hi ha tres cartes de 

Charles Pougens de 17 de desembre de 1830, 13 de gener de 1831 i 14 de gener 

de 1832, i dos esborranys de carta de María Josefa de 31 de gener de 1831 i 2 de 

febrer de 1832. 

AHNOB, OSUNA,CT.274,D.9. Once cartas de Teodoro Lorín de correspondencia con 

María Josefa de Osuna, sobre encargos, giros, etc. 

Cartes de Théodore Lorin i esborranys de cartes de María Josefa entre 28 de 

desembre de 1833 i 28 d’agost de 1834, així com una carta d’11 de març de 1835 

adreçada a Martín Busó, secretari de la difunta María Josefa. També hi ha diverses 

cartes adreçades a Martín Busó, com a secretari del duc d’Osuna, que no s’han 

inclòs en aquest resum. 

AHNOB, OSUNA,CT.324,D.14. Extractos en borrador para responder a las cartas re-

cibidas del extranjero por María Josefa de Osuna. 

Extractes de les respostes de María Josefa a les cartes de Pougens de l’any 1801, 

així com un esborrany de carta a Pougens del 3 de setembre de 1801. Els extractes 
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de les respostes no s’han inclòs en aquest resum perquè no es poden llegir amb fa-

cilitat. 

AHNOB, OSUNA,CT.418. Cuentas, recibos y libramientos de paleógrafos, encuader-

nadores, libreros, editores y empresas periodísticas por encargos hechos por la Ca-

sa Real [i.e. ducal] para su biblioteca. 

Compte de les despeses del segon semestre de 1817. No s’ha conservat la carta 

que l’acompanyava. 

AHNOB, OSUNA,CT.419. Correspondencia sobre el envío de libros, obras, adquisicio-

nes de las mismas, ofrecimientos en ventas, etc. para la biblioteca ducal. 

Cartes de Charles Pougens i esborranys de cartes de María Josefa entre 22 

d’octubre i 1 de desembre de 1818, i entre 17 de març i 8 de juliol de 1822. 

 

Sumari 

1799  ............................... 77 

1800  ............................... 77 

1801  ............................... 80 

1802  ............................... 84 

1805  ............................... 88 

1806  ............................... 90 
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1799 

6 de desembre [Charles Pougens] 

Primera carta de Pougens pocs dies després que María Josefa marxés per tornar a 

Madrid. Diu: «j’ai exécuté tous vos ordres per vous journaux, et suis allé moi meme 

chez les journalistes. Jamais je ne laisserai à d’autres le soin de faire les comissions 

de votre Excellence». A la postdata afegeix que li envia una petita obra que acaba 

de publicar [per data, podria tractar-se de l’exemplar USAL BG/32433]. María Jose-

fa li respon el 28 de gener. 

 

1800 

14 de febrer de 1800 [Charles Pougens] 

Parla d’algunes novetats literàries que han sortit i li pregunta si alguna li interessa. 

María Josefa respon el 3 de març. 

 

6 de març de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 20 de febrer [no conservada]. Parla sobre unes instruccions 

sobre subscripcions a periòdics. María Josefa respon el 24 de març. 

 

11 de març de 1800 [Charles Pougens] 

Parlen de trobar una millor manera de fer arribar els llibres i els periòdics a María 

Josefa, a través de l’agent de Baiona. María Josefa respon el 27 de març. 

 

16 de març de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 3 de març. Diu que «j’enferai un petit ballotin tous les 1res 

de chaque mois et nous l’expedirai a consignation de Mr. Bastarch de Bayonne et 

par diligence». També parla d’algunes revistes que li farà arribar: Journal typogra-

phique [et bibliographique] de Roux i el Journal des spectacles enviats per correu i 

el Journal des modes, el Journal des hommes libres i Le Publiciste, que enviarà 

com a cartes. María Josefa respon el 30 de març. 

 

8 d’abril de 1800 [Charles Pougens] 

Informa que el Journal des hommes libres ha sigut suprimit pel govern i que per ai-

xò no el rep. 
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10 d’abril de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 24 i 27 de març. Parla de revistes, del corresponsal de 

Baiona i de pagaments. 

 

14 d’abril de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 30 de març. L’afalaga; al final de la carta hi ha uns núme-

ros del cost d’enviar, extraordinàriament, dos números d’una revista com a carta, o 

d’enviar uns números que ha demanat. A la segona postdata parla de les cartes del 

24 i 27 de març. María Josefa respon el 28 d’abril. 

 

6 de maig de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 24 d’abril. Li agraeix que estigui d’acord amb la manera 

que ha decidit d’enviar-li els periòdics. Parla de diversos diartis, entre ells dos nú-

meros del Journal des hommes libres que s’han de reclamar. María Josefa respon 

el 30 de maig. 

  

17 de maig de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 d’abril. Li agraeix a María Josefa la proposta de fer-li ar-

ribar una lletra de canvi de 400 o 500 lliures a un banquer de París per tal 

d’avançar-li les despeses que tindrà i pagar-li les que ja ha tingut complimentant els 

seus encàrrecs. Li recomana el seu Journal de litteratures [BNE 2/20878-2/20902], 

així com diversos autors: Marquis de Créquy, Comte de Fortia, Madame de Stäel, 

Mdlle. de St. Leon [Louise Brayer de Saint-Léon], autora d’Eugenio et Virginia, tots 

ells col·legues de l’Institut National de France. María Josefa respon l’1 de juny. 

 

15 de juny de 1800 [Charles Pougens] 

Sembla que l’enviament de periòdics funciona. Confirma a María Josefa que l’ha 

subscrita i li envia, a través d’un tal Bastareche de Baiona els números 1 i 2 de Bi-

bliothèque française. Li desenvolupa les sigles dels diferents autors d’aquests nú-

meros i li recomana la lectura d’un dels articles, l’autor del qual ha viatjat a Egipte 

amb Bonaparte. María Josefa respon el 30 de juny. 

 

13 de juliol de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta del 30 de juny on María Josefa reclamava els números d’una 

revista. Li anuncia que li envia els números 1, 2 i 3 dels seu Journal de litteratures a 

través de l’agent de Baiona. També li diu que algunes subscripcions estan a punt de 

caducar. María Josefa li respon el 28 de juliol. 
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10 d’agost de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 de juliol. Llista dels periòdics que renovarà: Journal de 

litteratures de Pougens, Journal des dames et des modes, Courrier des spectacles, 

Veillées des Muses, La Publiciste, Le journal des hommes libres, tot per un any. Pel 

que fa al Journal brittanique, li diu que li farà arribar tot el que ha sortit des de que 

ella va marxar. 

 

11 de setembre de 1800 [Charles Pougens] 

L’informa que fa uns dies va enviar el paquet «OSP nº 1» a través de Bastareche 

de Baiona i que ja ha fet les gestions necessàries relacionades amb els periòdics. 

Diu que espera que rebi aviat els primers cinc números de la Bibliothèque française. 

María Josefa respon el 25 de setembre. 

 

17 de setembre de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 4 de setembre. María Josefa li demana dos calendaris. 

 

8 d’octubre de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 25 de setembre. L’informa que ha parlat amb l’autor dels 

Journal des dames et des modes. I que ha avisat a l’agent de Baiona que rebrà cinc 

números del Journal de litteratures, del qual fa propaganda. Li confirma que el 

Journal des hommes libres està cancel·lat i li recomana que no se subscrigui a un 

altre diari. Finalment li diu que ha rebut notificació de Mr. Templaux de tots els nú-

meros que li falten de l’any 8 i que ell ho completarà «car un journal incomplet d’une 

seule feuille n’a, selon moi, aucune valeur». María Josefa respon el 23 d’octubre. 

 

19 d’octubre de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 6 d’octubre. Parla dels periòdics i de la impossibilitat de 

completar el Journaux des hommes libres. María Josefa respon el 24 de novembre. 

 

2 de desembre de 1800 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 13 de novembre. Li diu que hi ha hagut algun problema 

amb la correspondència i que no han arribat totes les cartes. Li confirma que ha re-

novat totes les subscripcions. María Josefa respon el 29 de desembre. 

 

16 de desembre de 1800 [Charles Pougens] 

Fa referència a les cartes de 6, 23 i 30 d’octubre i de 24 de novembre. Sembla que 

les respostes de Pougens a aquestes cartes no han arribat o han arribat tard, igual 

que les revistes: 
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 6 d’octubre: pren nota que falten números i demana que Mr. Templeux l’informi. 

 23 d’octubre: queda assabentat que María Josefa ha rebut els cinc primers 

números de la Bibliotheque française. L’ha abonat al Journal des débats. 

 30 d’octubre: parla sobre la renovació de cinc revistes. Ha informat als propie-

taris de les revistes que no les enviin directament a Bastarache a Baiona sinó a 

Pougens per tal d’enviar-li a J.D. Julian l’ainé a Baiona. 

 24 de novembre: envia les cartes a través de J.D. Julian l’ainé. 

María Josefa respon el 5 de gener de 1801. 

 

1801 

12 de gener de 1801 [Charles Pougens] 

Vol saber si ha rebut els números que li faltaven i si el nou sistema d’enviament de 

revistes, a través de Julian l’ainé, funciona. María Josefa respon el 29 de gener. 

 

14 de gener de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 29 de gener. Diu que hauria d’haver rebut les revistes. Ma-

ría Josefa respon el 5 de febrer 1801 (?) 

 

19 de gener de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 5 de gener. Resumeix el que ja li ha dit a les cartes del 17 

de desembre, i el 12 i 14 de gener. Diu que li ha enviat els números 6-9 de la Biblio-

theque française i un Almanach du commerce de l’any 9 i un Almanach national. 

María Josefa respon el 5 de febrer. 

 

5 de febrer de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a una carta de 19 de gener, en la qual li feia una relació de tots els nú-

meros de revistes que no li han arribat. Pougens es disculpa. María Josefa respon 

el 23 de febrer. 

 

26 d’abril de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a dues cartes de 23 de febrer i 6 d’abril. Li envia l’obra Le savant de so-

cieté, que María Josefa li ha demanat. María Josefa respon l’11 de maig. 

 

21 de maig de 1801 [Charles Pougens] 

Carta signada pel secretari Théodore Lorin informant que Pougens porta 35 dies 

malalt i no té forces per executar les ordres. Fa referència a la carta de 7 de maig, 

explicant els problemes d’enviament de revistes a través de Julian l’ainê. L’informa 
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del preu dels exemplars de la Bibliothèque britannique i l’avisa que ha enviat el pa-

quet «OSS. Nº2» a Julian l’ainê. María Josefa respon el 4 de juny. 

 

3 de setembre de 1801 [María Josefa]  

María Josefa es queixa perquè fa tres mesos que no rep notícies de Pougens i diu 

que aquest silenci l’inquieta. Diu que espera que estigui bé de salut i que li enviï no-

tícies aviat. Li pregunta si el seu silenci és degut a la proposta que li va fer a la carta 

de 16 de juliol de pagar-li una assignació de 300 francs i espera no haver-lo ofès. 

Li diu que a la carta de 16 de juliol li havia demanat què s’havia publicat fins ara so-

bre la vacunació i li demana que li enviï alguns llibres. 

 

4 de setembre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes del 23 de febrer, 6 i 27 d’abril, 7 i 11 de maig, 4 de juny, 27 

de juliol i 3 d’agost. María Josefa respon el 8 d’octubre de 1801 

 23 de febrer: parla dels números endarrerits i els dubtes de María Josefa sobre 

l’honorabilitat de Pougens. 

 6 d’abril: queda assabentat que ha rebut el paquet i els almanacs. També parla 

d’alguns números de la Bibliotheque française que ha enviat. 

 27 d’abril: queda assabentat dels diversos encàrrecs de llibres i sobre revistes 

endarrerides. Diu que li farà arribar una carta per a un tal Templeux que li de-

mana el preu de l’Histoire universelle d’Anquetil. La té a 21 francs en rústica i 

30 francs enquadernada. 

 7 de maig: confirma que ha rebut les cartes de 23 de febrer, i 6 i 27 d’abril. Par-

la de la seva malaltia i l’afalaga. 

 4 de juny: li dóna les gràcies per haver-se preocupat per la seva salut quan 

Théodore Lorin li envia la carta. 

 27 de juliol: queda assabentat dels llibres per a María Josefa i per a Mr. Tem-

pleux. 

 3 d’agost: parla dels llibres que ha d’enviar, en genèric, i l’afalaga. 

 16 juliol (apareix la darrera perquè respon més extensament): li agraeix  la seva 

bondat i accepta l’assignació de 300 rals. Diu que els llibres sol·licitats en les 

cartes de 23 de febrer, 27 d’abril, 16 i 27 de juliol, i 3 d’agost han sigut enviats, 

així com els números de les revistes que falten a través de Julian l’ainê. En el 

proper enviament ordinari li farà arribar la factura. 

 

2 d’octubre de 1801 [Charles Pougens] 

Parla de la suspensió del Journal des débats. Fa referència a la carta de 3 de se-

tembre, que es deu haver creuat amb la que envia ell també el 3 de setembre. Li 

confirma que ha enviat el paquet «OSS. Nº 4». La factura és de 89,12 lliures. Li 
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agraeix l’assignació de 300 lliures de gratificació anual que li dóna María Josefa. 

María Josefa respon el 13 d’octubre. 

 

4 d’octubre de 1801 [Charles Pougens] 

L’informa que el dia abans li ha enviat el Journal des débats per correu i demana 

que Templeux l’informi dels números endarrerits que li falten. Li explica que l’Institut 

National de France li ha proposat encarregar-se de la part etimològica del diccionari 

de la llengua francesa. María Josefa respon el 19 d’octubre. 

 

16 d’octubre de 1801 [Charles Pougens] 

Li confirma que ha trobat dos números del Journal typographique de Roux, nº 26 i 

38 de la tercera època. També li ha enviat el sisè volum del segon any de la Bibli-

othèque Britannique que compren un total de 18 números en els quals s’analitzen 

623 obres noves de tots els gèneres.  

Li explica com d’enfeinat està i tots els projectes que li ocupen 14 hores al dia, i que 

troba la pau pensant en María Josefa. María Josefa respon el 2 de novembre. 

 

22 d’octubre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 5 d’octubre. Parla de l’Almanach national i de l’Almanach 

du commerce. També parla d’un calendari que li ha enviat que compara el vell i el 

nou estil de datació. Parla d’un invent elèctric: «thermolampes». Parla del paquet nº 

4 i de l’esperança que hagi arribat i no s’hagi quedat abandonat a la diligència. I 

després li explica coses de la seva vida. Al final de la carta, hi ha la relació de car-

tes de Pougens a María Josefa de l’any 1801 fins 22 d’octubre. María Josefa respon 

el 5 de novembre 

 

31 d’octubre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 15 i 19 d’octubre que rep a la vegada. María Josefa res-

pon el 16 de novembre. 

 16 d’octubre: torna a parlar dels paquets que no arriben; a partir d’ara els farà 

arribar al comissionat de María Josefa, Mr. Lefevre Leclercy, rue Christine nº 2. 

A la carta a la que fa referència, María Josefa li demanava diversos llibres. 

 19 d’octubre: segueixen parlant de les revistes que no arriben. 

Al final de la carta parla d’un parell de llibres que sembla que li ha demanat Tem-

pleux. Un d’ells és Charmes de l’enfance de Louis François Jauffret. 
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7 de novembre de 1801 [Charles Pougens] 

Li confirma que ha enviat una carta l’1 de novembre i que li ha enviat l’Almanach 

national. María Josefa respon el 3 de desembre. 

Llista cinc peticions de María Josefa i li diu que aquests articles es troben a la Poli-

tique des cabinets de l’Europe any 3 (?) vol. 8º. També parla dels llibres Memoires 

historiques et politiques du regne de Louis 16... de [Jean Louis Giraud] Soulavie, 6 

vol. 8º. Afegeix a aquesta obra alguna bagatela que li pot ser agradable Tableau 

historique et politique des operations militaires et civiles de Bonaparte..., 1 vol., 8º. 

 

11 de novembre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 29 d’octubre. L’informa que ha rebut la lletra de canvi de 

600 lliures torneses. María Josefa respon el 9 de desembre 1801. 

 

17 de novembre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 2 i 5 de novembre que rep plegades. María Josefa li res-

pon el 9 de desembre de 1801. 

 2 de novembre: María Josefa li diu que Templeux li farà arribar una llista amb 

els números que falten per tal de fer una última temptativa de completar. Sem-

bla que el Journal des spectacles li costa d’aconseguir perquè el redactor no-

més imprimeix tants exemplars com subscriptors. 

 5 de novembre: li diu que els almanacs ja haurien d’haver arribat. 

L’afalaga una mica i li diu com d’ocupat i entregat està per executar les seves or-

dres. I que li envia un petit almanac que ha tingut molt d’èxit entre les dames fran-

ceses: Almanach des dames pour l’an X, 1801 et 1802, orné des charmants figures 

dessinées par Fregonard et gravées par Roger. 

 

1 de desembre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes del 12 i 16 de novembre. María Josefa respon el 17 de 

desembre. 

 12 de novembre: informa que ha enviat la tragèdia Charles Neuf de [Marie-

Joseph] Chénier per correu, que María Josefa havia demanat. Hi afegeix 

Nouveaux mélanges extraits des manuscrits de Mme. Necker [BNE, 2/17038-

2/17039] que acaben de sortir de les premses de Pougens. Torna a parlar de 

les revistes a completar i de l’error comès pel seu comissionat, enviant allò que 

no tocava. I que no troba els números que falten dels Journal des modes et des 

dames. 

 16 de novembre: queda assabentat que María Josefa encara no ha rebut el 

paquet nº 4. Parla d’una obra alemanya per a Templeux i de les revistes in-

completes. 
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2 de desembre de 1801 [Charles Pougens] 

Parla de la petita comissió de llibres en alemany que li ha fet Templeux. Al final de 

la carta diu que li envia Defiance et malice, una «charmant petite pièce». María Jo-

sefa respon el 31 de desembre 

 

19 de desembre de 1801 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 3 de desembre, i a les cartes que ha enviat a Templeux. 

Diu que espera que li hagi arribat l’Almanach des dames. Inclou els comptes: 

255,11 lliures, més els seus honoraris de l’any 8 que són 12 lluïsos o 288 lliures. 

María Josefa respon el 4 de gener de 1802. 

 

1802 

4 de gener de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 17 de desembre. Li agraeix les felicitacions per a un bon 

1802 i parlen de les revistes endarrerides. Li envia els nº 9 i 11 del sisè any del 

Journal des modes. María Josefa respon el 21 de gener. 

 

10 de gener de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 4 de gener. L’afalaga i repeteix que ha enviat els nº 9 i 11 

del Journal des modes a través de Julian de Baiona. María Josefa respon el 15 de 

febrer. 

 

13 de febrer de 1802 [Charles Pougens] 

Aprofita que escriu a Templeux, per saludar a María Josefa. Li diu que li envia una 

petita novel·la de madame de Flahault [Adélaïde-Marie-Émilie Filleul], amiga de Ta-

lleyrand, titulada Charles et Marie. María Josefa respon el 8 de març. 

 

21 de febrer de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta del 21 de gener. Diu que ha fet tot el possible per trobar tots 

els números i completar les revistes però que alguns eren introbables. Al peu de la 

carta diu que ha inclòs al paquetet per Templeux, dues novel·les. María Josefa res-

pon l’11 de març. 

 

5 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 15 de febrer. L’afalaga i parla de l’embaràs de la filla de 

María Josefa, la marquesa de Santa Cruz. María Josefa respon el 21 de març. 
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7 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Fa referència a una carta de Templeux que li dona males notícies. Li diu que per 

portar-ho millor, torni a París i llegeixi Les deux consolés de Voltaire, que tracta so-

bre el consol. María Josefa respon el 21 de març. 

 

11 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Li envia les revistes i li diu que ni ahir ni avui ha sortit el Journal des spectacles. Ma-

ría Josefa respon el 21 de març. 

 

15 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a les revistes. María Josefa respon el 29 de març. 

 

20 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 21 de gener i de 15 i 22 de febrer. Parla de les revistes i 

del que s’ha vist obligat a fer per completar-les. 

Parla també del primer número de la Bibliotheque des romans anglais [segons el 

Journal typographique et bibliographique, 5e année, p. 325, Pougens recull subs-

cripcions] i que tindrà molt de plaer d’enviar-li. També li vol enviar La vie [de mon 

père] d’[August von] Kotzebue [BNE, 2/15987] .  

Contesta també a la carta de 8 de març, on María Josefa li anuncia que la seva filla, 

la marquesa de Santa Cruz, ha tingut una criatura [Maria Teresa]. 

María Josefa respon el 5 d’abril. 

 

23 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta d’11 de març. Li envia, a petició de María Josefa, el nº 12, 

primer any, i el nº 8, segon any, de la Bibliotheque française de Pougens. María Jo-

sefa respon el 5 d’abril. 

 

28 de març de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 15 de març. Parla sobre la pau general entre França i Es-

panya. María Josefa respon el 19 d’abril. 

 

3 d’abril de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 18 i 22 de març. Parla de diversos enviaments de llibres, 

així com de l’enviament del paquet «OSS nº 7» a través de Julian de Baiona. Els lli-

bres que menciona són: 

 La nouvelle architecture française, nº 9 i 10 
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 Lettres nouvelles inedites d’Henri 4, 1 vol. 8º 

 Soirées de Ferney [ou, Confidences de Voltaire], 1 v. idem 

De la segona i tercera obra, Pougens en dóna l’opinió. María Josefa respon el 19 

d’abril. 

 

14 d’abril de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 29 de març i 1 d’abril.  

 29 de març: queda assabentat que ha rebut dels números 19-24 ventose del 

Courrier des spectacles.  

 1 d’abril: queda assabentat que María Josefa li demana els números 3 i 4 

ventose del Journal typographique, ordre que ja ha estat executada perquè 

«jamais je n’ajournerai d’une seconde les moindres injoctions de la veritable 

souveraine de mes actions et de mes volontés».  

María Josefa respon el 3 de maig. 

 

18 d’abril de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 5 d’abril. Li envia, a través de Julian de Baiona, la traducció 

francesa del Macbeth de Shakespeare, traduïda per un col·lega de l’Institut, Jean-

François Ducis. María Josefa respon el 3 de maig. 

 

10 de maig de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 19 d’abril. Seguint les ordres de María Josefa li envia 

l’òpera titulada Une folie, els números de 3 i 4 ventose, any 10, de la Publicité a tra-

vés de Julian de Baiona. María Josefa respon el 24 de maig. 

 

22 de maig de 1802 [Charles Pougens] 

Li envia l’obra La génie du christianisme de [François-René de] Chateaubriand. Ma-

ría Josefa respon el 10 de juny. 

 

6 de juny de 1802 [Charles Pougens] 

Afalaga Marçia Jsoefa i es lamenta una mica de la seva pròpia situació. María Jose-

fa respon el 21 de juny. 

 

25 de juny de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta del 10 de juny. Parla de la seva salut i de Templeux. María Jo-

sefa respon el 12 de juliol. 
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5 de juliol de 1802 [Charles Pougens + factura del paquet «OSS nº 7»] 

Referència a la carta de 21 de juny. Parla de les subscripcions i els comptes semes-

trals d’aquestes. Adjunta la factura del paquet «OSS nº 7», del qual parla a la carta 

del 3 d’abril, amb un cost de 63,12 lliures. María Josefa respon el 22 de juliol. 

 

25 de juliol de 1802 [Charles Pougens] 

Envia records, l’afalaga i es queixa una mica de la seva salut. 

 

6 d’agost de 1802 [Charles Pougens] 

Parla dels comptes que li enviarà a final d’any de les despeses del segon semestre. 

També acusa rebut de la nota amb els números que falten de les revistes. 

 

21 d’agost de 1802 [Charles Pougens] 

Parla del nº 37, cinquè any del Journal typographique que sembla que no ha arribat. 

María Josefa respon el 6 de setembre. 

 

3 de setembre de 1802 [Charles Pougens] 

Res d’interès. María Josefa respon el 20 de setembre. 

 

18 de setembre de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 6 de setembre. Parla del casament de [Charles Maurice de] 

Talleyrand amb madame Grand [Catherine Noël Worlee]. Diu que seguint les ordres 

de María Josefa no renovarà la subscripció a la Publicité a partir del primer vendi-

miari. María Josefa respon el 4 d’octubre. 

 

5 d’octubre de 1802 [Charles Pougens] 

S’alegra del casament d’un dels fills de María Josefa. Es queixa de la seva salut. 

María Josefa respon l’1 de novembre. 

 

18 d’octubre de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta del 4 d’octubre. Envia records i parla de la salut. María Josefa 

respon el 22 de novembre. 

 

7 de novembre de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 25 d’octubre. Parla d’un tal Pierre Marc i de Templeux. Ma-

ría Josefa respon el 22 de novembre. 
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14 de novembre de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta d’1 de novembre. Parla de la salut i de la visita de Mr. 

d’Azzara. María Josefa respon el 29 de novembre. 

 

7 de desembre de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 22 de novembre i a la «lettre de change de cinq cent livres 

de Joyer et fills sur Perreyaux (?) de le novembre à 30 jours dont credit a compte». 

Informa a María Josefa que l’Acadèmia Imperial de Ciències de Sant Petersburg i la 

Societat Reial de Gottingen l’han nomenat membre, i l’ambaixador de Rússia i el 

ministre de Baviera li han donat diplomes. María Josefa respon el 23 de desembre. 

 

14 de desembre de 1802 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 25 de novembre. Li confirma que ha renovat la subscripció 

al Journal des modes per 3 mesos. Diu que li permeti saber quins números de revis-

tes falten de l’any 1802. 

 

21 de desembre de 1802 [Charles Pougens] 

Carta per afalagar-la i desitjar-li bon any. María Josefa respon el 10 de gener de 

1803. 

 

27 de desembre de 1802 [Charles Pougens] 

Parla de l’emperador de totes les Rússies i de Haydn. 

 

1805 

7 de gener de 1805 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 24 de desembre de 1804. L’informa que ha rebut la lletra 

de canvi de Laviña sobre Dhervas per valor de 997 lliures, i li agraeix la generositat. 

María Josefa respon el 28 de gener. 

 

12 de febrer de 1805 [Charles Pougens] 

Felicita María Josefa pel part de la seva filla, la marquesa de Camarasa. L’informa 

que l’arxicanceller de l’imperi germànic l’ha escollit com a corresponsal literari. Ma-

ría Josefa respon el 28 de febrer. 

 

17 de març de 1805 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 de febrer. Parla de la Biblioteca Imperial de París per a 

la qual han trobat nova ubicació. I que l’emperador de França li ha encarregat que 
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aprovisioni de bons llibres de literatura les biblioteques de Fointanebleau i Lacken. 

María Josefa respon el 4 d’abril. 

 

24 d’abril de 1805 [Charles Pougens] 

L’afalaga molt. Pregunta si té els números 12-20 de Maisons de Paris i si li falten, si 

vol que li enviï. Hi ha nota manuscrita al marge de María Josefa, que diu: «Tengo 

hasta el nº 20». 

 

8 de maig de 1805 [Charles Pougens] 

Envia a través de Julian de Baiona, amb diligència, el paquet «OSS nº 8». María 

Josefa respon el 23 de maig. 

 

24 de maig de 1805 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 6 de maig, on María Josefa li diu que li falten números del 

Courrier des spectacles, Journal des débats i Journal typographique. Pougens li ex-

plica el que ha fet per aconseguir els números que falten de les tres revistes. María 

Josefa respon el 10 de juny. 

 

1 de juliol de 1805 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 6, 13 i 23 de maig i de 10 de juny. María Josefa respon el 

18 de juny. 

 6 de maig: confirma una carta de 18 d’abril on es tractava de l’enviament de 

peces de teatre a través de Julian de Baiona. Repeteix la qüestió dels números 

de periòdics que falten, que ja comentar a la carta de 24 de maig 

 13 de maig: queda assabentat que María Josefa confirma que té fins el número 

20 de Maisons de Paris. Pougens diu que ha d’actualitzar el seu control, per als 

números 14 a 20. 

 23 de maig: confirma que ha rebut l’ordre de marcar, d’ara en endavant, els 

paquets com a «B.G.A.» 

 10 de juny: queda assabentat que María Josefa ha rebut la seva carta de 24 de 

maig. Pougens li diu que està molt content que sigui a la casa de camp de  

l’Alameda. 

 

9 d’agost de 1805 [Charles Pougens] 

Res d’interès. María Josefa respon el 19 d’agost. 

 

11 d’octubre de 1805 [Charles Pougens] 

Parla del seu diccionari etimològic. María Josefa respon el 24 d’octubre. 
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2 de desembre de 1805 [Charles Pougens] 

Parla sobre una notícia que li ha donat María Josefa sobre la seva filla, la marquesa 

de Peñafiel. També parla de la seva salut. María Josefa respon el 23 de desembre. 

 

23 de desembre de 1805 [Charles Pougens] 

Li desitja un bon any i li diu que ja es troba millor de salut. A l’angle superior esquer-

re, nota de María Josefa: «contestación amistosa». María Josefa respon el 9 de ge-

ner de 1806. 

 

1806 

24 de març de 1806 [Charles Pougens] 

Diu que està preocupat perquè fa temps que no rep carta de María Josefa. María 

Josefa respon el 7 d’abril. 

 

10 de maig de 1806 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 7 d’abril. Li diu que s’alegra molt de tenir notícies seves i 

que estigui bé de salut. María Josefa respon el 29 de maig. 

 

23 de juny de 1806 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 29 de maig. Parlen de salut i de la família de María Josefa. 

María Josefa respon el 21 de juliol de 1806. 

 

16 d’agost de 1806 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 21 de juliol. Parla de Manuela, la filla petita de María Jose-

fa, de la calor que ha llegit que fa a Madrid i de l’ametista amb diamants que li ha 

regalat l’emperadriu. María Josefa respon l’11 de setembre. 

 

26 de setembre de 1806 [Charles Pougens + esborrany de carta] 

Queda assabentat que ha d’enviar el compte de gener a juliol. També parla d’una 

pensió per a Ana Dávila, que és el tema de què tracta la carta adjunta. María Josefa 

respon el 16 d’octubre. 

 

15 de novembre de 1806 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 27 d’octubre. María Josefa reclama que no li han arribat al-

guns números i Pougens respon allò que ha esbrinat, anant a correus.  

A la carta per a Pougens anaven adjuntes dues cartes més per a Lefevre i Baltha-

zard. Pougens ha anat a veure a Lefebvre Leclerc que li ha dit que ha estat fora un 
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temps i que el seu comissionat ha escrit a María Josefa, directament a Madrid i no 

pas a través del Julián de Baiona. També ha anat a casa de Mr. Balthazard però 

havia marxat a Nancy i Pougens només ha pogut parlar amb la portera. 

María Josefa li demana que li digui si ja no es pot fer càrrec de les seves comissi-

ons i Pougens contesta tot ofès que es posarà com un tigre si algú li vol treure la 

feina i l’honor de servir-la. 

María Josefa respon el 27 de novembre. 

 

6 de desembre de 1806 [Charles Pougens] 

L’informa que avui ha anat a entregar la carta a Mr. Balthazard, que no es pensi pas 

que no compleix les seves comissions. María Josefa respon el 22 de desembre. 

 

19 de desembre de 1806 [Charles Pougens] 

Carta per desitjar-li un bon any nou. María Josefa respon el 5 de gener de 1807. 

 

28 de desembre de 1806 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 27 de novembre. Parla sobre el recàrrecs que María Josefa 

li demana si es cobra sobre les lletres de canvi que ella li envia i ho nega. Pougens 

es torna a ofendre perquè ell només fa comissions per a María Josefa, l’emperador 

de França i l’emperadriu de Rússia i reivindica seguir fent-les. 

També parla d’arbres, diu que ell és un gran botànic, que a la seva correspondència 

amb l’emperadriu parlant molt de botànica i que si ella vol, li pot fer arribar llavors, 

plantes, les que ella vulgui. 

Finalment li diu que segurament deu conèixer la nova edició dels arbres i els arbus-

tos de [Henri-Louis] Duhamel, [probablement Traité des arbres et arbustes que l'on 

cultive en France, en pleine terre], que es ven en 30 entregues, foli, amb 

il·lustracions acolorides a 40 [lliures] l’entrega, i 30 entregues en format 4º, 

il·lustracions en blanc i negre, a 15 lliures l’entrega. 

María Josefa respon el 5 de gener de 1807. 

 

1807 

8 de gener de 1807 [Charles Pougens + carta de Balthasar] 

Referència a la carta de 22 de desembre. L’informa que li adjunta una carta d’un tal 

Balthasar dirigida a Pougens, en què li diu que acaba de tornar de viatge i per això 

no havia pogut respondre les seves dues cartes i la de María Josefa. Pougens 

s’interessa per la salut de María Josefa. María Josefa respon el 22 de gener. 
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7 de febrer de 1807 [Charles Pougens] 

Parla d’un paquet de llavors que li ha enviat. María Josefa respon el 23 de febrer. 

 

11 de febrer de 1807 [Charles Pougens] 

Envia condolències per la mort del seu marit Pedro de Alcántara [IX duc d’Osuna], i 

parla de llavors. María Josefa respon el 2 de març. 

 

31 de març de 1807 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 12 de març on troba 1026 lliures torneses. Parla de tot de 

noms i de rebuts sobre aquestes 1026 lliures [sembla que són per a una tal Margue-

rite Françoise Bechet de Nancy]. També diu que ha afegit «comptabilité» a l’angle 

superior esquerra perquè el secretari de María Josefa no tingui problemes per dis-

tingir la carta. 

Sobre el Journal des modes, explica que sembla que s’ha suspès durant un temps 

però que no es fia que els redactos enviin els números a María Josefa i se’ls farà 

enviar a ell, per enviar-los a través de Julian de Baiona. 

Li fa una taula de les seves revistes per al nou trimestre d’abril perquè li digui si vol 

confirmar o augmentar: tres exemplars de Journal des dames et des modes, un 

exemplar de Journal de l’Empire, renova la Publicité i el Courrier des spectacles. 

Al marge, hi ha anotacions manuscrites de María Josefa del que ha d’incloure la 

carta de resposta. María Josefa respon el 13 d’abril. 

 

30 de maig de 1807 [Charles Pougens] 

Referència a la carta del 13 d’abril. Diu que s’ocuparà de completar les revistes amb 

els números que falten. Parla dels diners de madame de Bechet. María Josefa res-

pon el 15 de juny. 

 

30 d’agost de 1807 [Charles Pougens + nota al secretari] 

L’informa que li envia el compte de juliol 1806-juliol 1807 per un valor de 504,90 lliu-

res [no s’ha conservat]. Fa referència a la darrera carta que ha rebut de María Jose-

fa que incloia 1.224 lliures «pour solde jusq’au 1r juillet 1806». Demana a María Jo-

sefa que el seu secretari li digui els números de periòdics que falten. 

L’avisa que li envia el paquet «OSS nº 9» a través de Julian de Baiona. Al verso de 

la carta trobem el llistat del que conté el paquet: diversos números del Journal des 

dames et des modes; diversos números del Journal des empires; Bibliotheque des 

romans anglais, nº 4; el llibre Madame de la Vallière [La Duchesse de la Vallière] de 

Madame de Genlis, 2 vols., 12º, per un total de 18 lliures. 
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Inclou també una nota per al secretari de María Josefa sobre periòdics, sobre el que 

creu que falta i que ja ha enviat. Els títols dels que parla són Journal des dames et 

des modes; Journal des débats ou de l’Empire; Veillées des muses; Cours gra-

phitechnique; Le moit(?); Atlas national. Per cadascun indica que falta i si els està 

buscant. 

María Josefa respon el 17 de setembre. 

 

24 de setembre de 1807 [Charles Pougens + carta de Bechet a Pougens] 

Referència a la carta de 31 d’agost. Parla del duc de Frias, de qui serà assessor li-

terari. I del seu diccionari etimològic, que fa 26 anys que prepara. María Josefa res-

pon el 15 d’octubre. 

 

6 d’octubre de 1807 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 17 de setembre, que responia a la de Pougens de 30 

d’agost. Parla del duc de Frias, que és a París, al qual li ensenya coses, com la Bi-

blioteca imperial, etc. També parla del casament de Mme. De Saint Peravy amb un 

marquès. María Josefa respon el 30 de novembre. 

 

15 d’octubre de 1807 [Charles Pougens] 

Parlen del temps, de la salut i de les cartes de Sevigne a Grignan, obra que 

Pougens diu que María Josefa ja té [Recueil des lettres de madame la marquise de 

Sévigné a madame la comtesse de Grignan, BNE 3/15618-3/15625]. Mostra la seva 

preocupació per la salut de María Josefa. Anotació manuscrita al marge de María 

Josefa: «Contestación consecuente y amistosa». María Josefa respon el 30 de no-

vembre. 

 

14 de novembre de 1807 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 22 d’octubre. Li notifica l’enviament, a través de Julian de 

Baiona, del llibre Reglement de 1791 pour l’exercice de l’infanterie 2 volums, en 12º 

fig. En contra del seu costum, a peu de carta n’indica el cost de l’adquisició i de 

l’enviament ja que «j’ai pensé que cet livre n’etait pas pour vous Madame la Du-

chesse, mais pour quelqu’un de vos amis et qu’ainsi vous desirez enconnaître le va-

leur. Jamais je m’ajournerai un seul instant vos moindres ordres». María Josefa 

respon el 30 de novembre. 

 

19 de desembre de 1807 [Charles Pougens] 

L’afalaga i li desitja bon any 1808. Respon a les cartes de 15 i 22 d’octubre i de 30 

de novembre: 
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 15 d’octubre: queda assabentat de la nota sobre l’Atlas National que el secreta-

ri de María Josefa li envia. 

 22 d’octubre: queda assabentat que María Josefa demana la darrrera edició del 

reglament de l’infanteria francesa. 

 30 de novembre: queda assabentat que ha rebut les cartes de 6 i 15 d’octubre i 

14 de novembre. 

María Josefa respon el 31 de desembre. 

 

1808 

14 de gener de 1808 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 15 i 20 d’octubre, 30 de novembre, 17 i 31 de desembre. 

Parla d’un pagament de 707 lliures, que és la pensió assignada per María Josefa a 

Marguerite Bechet. María Josefa respon el 28 de gener. 

 

27 de febrer de 1808 [Charles Pougens + carta de Bechet a Pougens] 

Referència a les cartes de 21 i 28 de gener: 

 21 de gener: queda assabentat que ha rebut les carte de 17 i 31 de desembre, 

on parla de la lletra de canvi de Patricio Joyes et fils amb Perregaux et Cie. en 

relació a les 504,90 lliures que ha rebut. 

 28 de gener: queda assabentat que ha rebut la carta de 14 de gener. Parla de 

les lliures destinades a Bechet. 

Adjunta una carta de Bechet a Pougens. També parla de l’Atlas National i li proposa 

que enlloc de comprar els números que li falten li compri a ell un volum ja enqua-

dernat i un segon volum que ja li anirà completant. María Josefa respon el 31 de 

març. 

 

5 de març de 1808 [Charles Pougens] 

Li demana que li escrigui i li digui com està. Sembla que no es va respondre. 

 

30 d’abril de 1808 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 31 de març. Tornen a parlar de revistes i de números en-

darrerits. Sembla que no es va respondre. 

 

21 d’agost de 1808 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 de juliol. No parla de res concret. 

 

 



La Biblioteca de la Casa d’Osuna 

95 

 

6 de setembre de 1808 [Charles Pougens + compte de juliol 1807-juliol 1808] 

Li fa arribar els comptes de l’1 de juliol de 1807 a 1 de juliol 1808, on només trobem 

subscripcions a revistes, més els seus honoraris. 

 

1817 

31 de desembre de 1817 [Charles Pougens] 

Compte del segon semestre de 1817, per 291,75 francs [no s’ha conservat la carta]. 

 

1818 

22 d’octubre de 1818 [Charles Pougens] 

Adjunta el document Servante justifiée, ballet pantomime de [Pierre-Gabriel] Gardel 

[BNE, T/11913]. En la nota manuscrita al marge de María Josefa diu que busqui la 

música, en faci còpia i li enviï; i que li adjuntin un prospecte per tal que la subscrigui. 

 

30 d’octubre de 1818 [No identificat] 

Nota a María Josefa dient que Charles Pougens ha cobrat les 300 lliures que va 

pagar a un tal Ramón de Zaragoza per ordre de María Josefa.  

 

9 de novembre de 1818 [María Josefa] 

Referència a dues cartes de 22 d'octubre, una rebuda per correu ordinari i l'altra a 

través de l'ambaixada. Li agraeix l'enviament de Servante justifiée de Gardel i li de-

mana que faci copiar la música del ballet i li enviï. Adjunta el prospecte de l'obra 

publicada per Bonnemaison perquè la subscrigui als exemplars de 24 francs (no 

pas als de 40 francs) i li faci arribar els quaderns per correu extraordinari a mesura 

que vagin sortint. 

 

1 de desembre de 1818 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 9 de novembre. Ha fet la subscripció a l'obra Suite d'études 

après Raphael de Bonnemaison [BNE, ER/1180], que li farà arribar a través de 

l'ambaixador. Parla de Gardel i la seva cerca de la música de Servante justifiée que 

no troba. Parla d'un tal Ramón de Zaragoza i de la condecoració de l'ordre reial de 

Carles III. Diu que espera que cap el 15 de gener s'haurà acabat d'imprimir el seu 

gruixut volum en 4º a l'Imprimerie Royale per portar-la al rei. 

 

17 de desembre de 1818 [María Josefa]  

Referència a la carta d'1 de desembre. Agraeix la subscripció a l'obra Suite d'études 

de Bonnemaison i diu que no passi pena buscant la música de Servante justifiée. 
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1821 

1 de juliol de 1821 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 18 de juny [no conservada]. María Josefa li demana la seva 

opinió sobre unes musselines anomenades «agathines». Pougens diu que no li 

agraden però que s’han posat de moda entre les dones. 

Parla dels seus honoraris que a data de 6 de febrer [de 1821?] passen de 150 a 

250 francs i que l’adora. També diu que farà tràmits amb Ginebra pels números que 

falten de la Bibliothèque Britannique [BNE, Z/44985]. En postada diu que ha rebut 

resposta de Ginebra, que li enviaran els toms 1 i 31 de ciències. 

Inclou el compte del primer semestre [no s’ha conservat]. 

 

16 de juliol de 1821 [María Josefa] 

Referència a la carta d’1 de juliol. Ha vist el compte i li dóna el vist-i-plau. Li diu que 

ja se’l pot cobrar. Li demana que, a més dels dos volums de la Bibliothèque Britan-

nique, també li envii l’index quan li vagi bé. 

 

15 d’octubre de 1821 [Charles Pougens] 

Enumera les darreres cartes que li ha enviat perquè sembla que n'hi ha alguna que 

no ha rebut. Parla de madame Pougens i les còpies manuscrites que ella li ha fet de 

les seves obres i cartes. Agraeix a María Josefa que s'ocupi de la condecoració de 

l'orde de Carles III. Parla d'oblees i del «papetier Susse» i espera ordres de María 

Josefa per enviar-n'hi. 

 

29 d’octubre de 1821 [María Josefa] 

Referència a la carta de 15 d'octubre. Diu que li ha arribat la caixa amb la pomada i 

li agraeix l'exactitud amb què realitza els seus encàrrecs i li encarrega 24 dotzenes 

de «papetier Susse». Parla de la condecoració de l'orde reial de Carles III i que farà 

el que pugui perquè Pougens aconsegueixi el rang de cavaller. 

 

1822 

17 de març de 1822 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 18 de febrer. Diu que el Voyage pittoresque [et historique] 

de l'Espagne de [Alexandre de] Laborde, in folio, 48 entregues, és magnífic i l'ha 

aconseguit per 940 francs, enlloc de 1.008. Pel que fa a Itineraire descriptif [de 

l’Espagne d’Alexandre de Laborde], l'exemplar que ha trobat és defectuós i en bus-

carà un altre, però troba que l'obra ha esdevingut rara; té por de no poder trobar l'e-

dició en espanyol, Madrid, 2 volums, 4º.  
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Pel que fa al Pirate de Walter Scott [BNE, 5/4221] i Paris et ses environs (3 entre-

gues, in folio) de Michel-François Damame-Demartrais que demanava en carta de 

10 de gener; el Paris et ses environs l'ha revisat full a full perquè fos complet; els 

hauria enviat abans, juntament amb l'Itineraire si no hagués sigut tan difícil de tro-

bar; envia doncs els dos títols en caixa «OSS nº 6» «douanée et plombée pour évi-

ter l'ouverture de la dite caisse à la frontiere» adreçada a Lavigerie, amb ordre de 

fer-la arribar a través de Simon Iriarte d'Irún. Dins la caixa trobarà dues obres seves 

Lettre de Sosthène à Sophie, 1 v., 18º [BNE, R/7647] i Archeologie française, 1 v., 

8º [BNE, R/9086-R/9087], de les quals explica algun detall. Demana a María Josefa 

si pot intercerdir perquè li donin el grau de cavaller de primer grau o de comandant 

de l'Ordre de Carles III.  

 

22 d’abril de 1822 [María Josefa] 

Referència a la carta de 17 de març. Queda assabentada  que ha aconseguit les 48 

entregues de Voyage pittoresque de l'Espagne [BNE, BA/2056-BA/2059] per 940 

francs enlloc de 1.008 francs i li agraeix que la serveixi tan bé. Li demana que ad-

quireix exemplars de Itineraire descriptif així com de la traducció a l'espanyol Itine-

rario descriptivo de las provincias de España. Li agraeix l'enviament del Pirate 

d’Scott i de Paris et ses environs (3 entregues in folio) en la caixa «OSS nº 6» per a 

Lavigerie de Baiona i espera que no vagi amb tant retard con el paquet «OSS nº 5». 

Li agraeix l'enviament de les seves dues meravelloses obres Lettre de Sosthène à 

Sophie i Archeologie française. 

 

27 de maig de 1822 [María Josefa] 

Li demana  que li faci  arribar els números 7, 8 i 9 d'abril del Journal des débats. 

 

14 de juny de 1822 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 20 i 27 de maig.  

 20 de maig: queda assabentat que María Josefa ha trobat a Madrid la tra-

ducció espanyola de Itineraire de Laborde. Li repeteix que dins la caixa 

«OSS nº 6» trobarà les entregues 1-3 de Paris et ses environs i que ja li ani-

rà enviant les següents. Fa gala de com de ben informat està de les nove-

tats editorials i diu que d'aquí tres setmanes sortirà Aventures de Nigel de 

Walter Scott, 4 v. 12º [BNE, 5/4221] i que li farà arribar el més aviat possible. 

Queda assabentat que no troba les entregues 23 i 25 de Voyage pittoresque 

de Laborde i demana que el secretari de María Josefa faci una segona revi-

sió perquè ell ho va revisar full a full. Queda assabentat d'enviar un segon 

exemplar de Vues pittoresques du Musée des monumens français i la Des-

cription des mosaïques per Laborde, papier velin, folio, que ja ha comprat i li 

envia.  
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 27 de maig: ha reclamat els números 7, 8 i 9 d'abril del Journal des débats. 

Parla d’una persona que és coneguda seva té un excel·lent Moniteur amb 

els suplements a la venda, complet fins el 31 de desembre de 1819, en 63 

volumes «demi-reliure dos de veau et tres bien traité». 

 

8 de juliol de 1822 [María Josefa]  

Referència a la carta de 14 de juny. Queda assabentada que les entregues 1-3 de 

Paris et ses environs que ha enviat a la caixa «OSS. nº 6» són les úniques que 

s'han publicat fins el moment i que li enviarà les altres a mesura que es publiquin. 

Ha examinat el Voyage pittoresque de l'Espagne i les entregues 23 i 25 que va tro-

bar a faltar, estan mal relligades entre la 3 i la 7, i per tant, l'obra és completa «et 

dans ma bibliotheque». Queda assabentada que, seguint ordres, ha comprat un se-

gon exemplar de Vues pittoresques du musée des monuments français i la Descrip-

tion des mosaiques de Laborde i que li enviarà. Li agraeix que li faci saber que hi ha 

una nova traducció al francès d'una obra de W. Scott, Aventures de Nigel (4 v., 12º) 

i que li enviï quan l'hagi comprat. Pel moment no vol la col·lecció «du Moniteur avec 

les supplements jusqu'a 1819» que mencionava Pougens. Els dos exemplars que 

ha enviat per als acadèmics han sigut entregats i adjunta una carta d'agraïment. 

 

29 de novembre de 1822 [Charles Pougens, amb anotacions manuscrites de María 

Josefa] 

Referència a la carta de 10 de novembre [no s’ha conservat]. Diu que ha rebut nota 

que a partir d’ara ha de marcar els paquets que li envïi amb les sigles «CDdB», i 

que d’aquesta manera no estiguin tant de temps retinguts a la frontera d’Irún. 

Fa referència als números que falten del Journal des débats i que María Josefa li 

indica en carta de 17 d’octubre i que ja ha enviat. Li demana que el seu secretari 

l’avisi si no arriben. 

Li diu que el gran duc Constantin de Varsòvia, fill de l’emperadriu, l’ha triat com a 

corresponsal literari. 

 

21 de desembre de 1822 [Charles Pougens, amb anotació manuscrita de resposta] 

Referència a la carta de 24 de novembre. Parla d’una manera més econòmica de 

fer-li arribar els paquets de «brochures». També aprofita per desitjar-li un bon any. 

 

1823 

1 de gener de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 29 de novembre. Explica que la vidua del seu fill [Francisco 

de Borja, X duc d’Osuna], ha anat a viure a Baiona, per anar a Itàlia, i per evitar 
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confusions ha canviat la manera de marcar els paquets a «CDdB» que corresponen 

a les inicials del seu títol de comtessa-duquessa de Benavente. 

Diu que en alguna de les seves properes cartes potser li demana alguna obra de les 

quals ha fet menció en una nota. 

 

3 de gener de 1823 [Charles Pougens, amb anotació manuscrita de María Josefa] 

D’acord amb la manera de fer els comptes de María Josefa, li fa arribar el compte 

del segon semestre de 1822 [no s’ha conservat]. 

Diu que les obres de Walter Scott són admirables. Explica que ell i la seva dona es-

tan llegint Ivanhoe, mitja hora abans de sopar «soit des romans soit des voyages». 

És una lectura dolça després de 13 o 14 hores de treball àrid. Li recomana tambe 

una novel·la titulada l’Espion, 3 v. 12º, traduït de l’anglès. Diu que no és d’Scott 

però és digne d’haver estat escrita per ell. 

La nota manuscrita de María Josefa diu que envii la novel·la que cita i també La 

comtesse de Fargy escrita per madame de Souza [BNE, 2/18434-2/18437]. Dóna el 

vist-i-plau al compte. 

Hi ha una nota a la part inferior, d’una tercera mà, dient “La cuenta la tiene S.E.”. 

 

19 de gener de 1823 [María Josefa] 

Fa referència a les cartes de 21 de desembre i 3 de gener. 

 21 de desembre: agraeix els desitjos de bon any. També li agraeix que li faci 

arriba les «brochures» que havia sol·licitat en la seva carta del 24 de novembre 

[no s’ha conservat] d’una manera més econòmica i li agraeix l’interès que mos-

tra per executar les seves ordres. 

 3 de gener: li diu que ha vist el compte i que el troba bé. Que estarà encantada 

de rebre el volum que menciona [no queda clar si es refereix a Scott o a Coo-

per] i li demana La comtesse de Fargy de Souza. 

 

25 de gener de 1823 [Charles Pougens + nota del secretari de María Josefa, sobre 

números de revistes] 

Referència a la carta d’1 de gener. Li diu que el seu secretari li digui quins números 

falten. L’informa que a la carta del 3 de gener li adjunta els comptes del segon se-

mestre, de 444,55 francs, que cobrarà mitjançant Jacques Laffitte et Cie., quan tin-

gui el vist-i-plau. 

Al final de la carta parla d’una obra de Walter Scott, Pebril Picke [Peveril of the Pike] 

que s’acaba de publicar. Diu que si té dos volums li envia per correu a través de La-

vigerie; sinó que ja li enviarà més endavant. 

Afegir el comentari sobre la seva obra quatre ages traduïda al castellà 
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9 de febrer de 1823 [Charles Pougens + nota del secretari de María Josefa] 

Referència a la carta de 19 de gener. Parla del compte del segon semestre que té 

el vist-i-plau i que ara és de 444,75 francs i que cobrarà a través de Jacques Laffitte 

et Cie. de París. 

Parla de l’obra de Walter Scott, Peveril du Pic, 5 volums, en 12º i en dóna l’opinió. 

S’espera fins el dia 28 de febrer, per si rep alguna altra carta de María Josefa abans 

d’enviar la seva, per reduir despeses en cartes. 

A la nota del secretari, diu a María Josefa que li adjunta el borrador de la resposta i 

li prega l’informi si falta algun Journal des débats. Hi ha anotacions manuscrites de 

María Josefa al marge. 

 

19 de febrer de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 25 de gener que responia a la seva del dia 1. I agraïment 

de l’acús de rebut de la carta del 19 de gener. 

Li agraeix les notes que li ha enviat però que les circumstàncies no són favorables 

per a fer la despesa i que escollirà algunes obres però potser no tantes com li agra-

daria. S’alegra que l’obra de Pougens Les quatre ages s’hagi traduït al castellà per 

Angel Santiváñez. 

Li diu quins números del Journal des débats de l’any 1822 li falten i li agraeix 

l’enviament que vol fer de l’obra d’Scott. 

 

19 de març de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 9 i 28 de febrer. Li torna a agrair l’enviament de l’obra 

d’Scott i de madame de Souza. 

 

21 de març de 1823 [Charles Pougens] 

Es queixa de la seva mala salut i com ha pensat en ella i en els 500 francs que li ha 

ordenat d’acceptar anualment. 

Diu que ja ha reclamat els Journals de débats que falten i que li ha enviat un paquet 

per Messageries Royales, a través de Lavigerie de Baiona, l’obra de Walter Scott 

Peveril du Pic i La comtesse de Fargy de madame de Souza. 

Li diu que no perdi un segon amb un catàleg de llibre imprès que María Josefa co-

menta; diu que l’han distribuit a un número molt gran de gent i que no té sentit que li 

enviï. 

 

2 d’abril de 1823 [María Josefa] 

Li repeteix els números que li falten del Journal des débats que ja li deia a la carta 

del 19 de febrer i hi afegeix uns quants números de gener i febrer de 1823. 
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6 d’abril de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 21 de març. Li diu que encara no ha rebut cap dels núme-

ros del Journal des débats que li ha demanat en un parell de cartes. Li agraeix el 

paquet amb les obres d’Scott i Souza, que espera rebre. Diu que en temps millors, 

s’ocuparà amb plaer del seu catàleg. 

 

18 d’abril de 1823 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 19 de març. Li diu que ja es troba molt millor i que ja ha re-

clamat els números que falten. 

Anotació manuscrita al marge de María Josefa sobre números de Journal des dé-

bats i el Journal des modes. 

 

6 de maig de 1823 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 2 i 6 d’abril 

 2 d’abril: diu que ha reclamat diverses vegades els números que falten, com ja 

li deia a la carta de 18 d’abril. Diu que si no arriben, es farà donar una còpia ex-

tra que guardarà a disposició o que enviarà a Mr. Lavigerie a Baiona per tal que 

li enviï per via segura. 

 6 d’abril: diu que s’anota els números que falten del Journal des débats de ge-

ner i febrer de 1823 i farà el necessari per aconseguir-los. 

Afegeix, dos dies més tard, que ha rebut la carta de Lavigerie, dient que ha enviat 

cap a Madrid la seva carta de 18 d’abril. 

 

11 de maig de 1823 [María Josefa + nota del seu secretari] 

Li agraeix que li hagi reclamat els números de gener i febrer i el paquet que li ha 

enviat, amb llibres, a través de Lavigerie, el qual encara no li ha fet saber que li han 

arribat.  

Referència a la carta de 18 d’abril; s’alegra molt que ja es trobi millor i fa acús de 

rebut d’alguns números del Journal des débats i del Journal des modes [els matei-

xos que apuntava al marge de la carta de 18 d’abril]. 

La nota del secretari diu que no hi ha cap avís de Lavigerie i el paquet de llibres, i li 

recomana que enlloc de duplicar les cartes, seria millor confirmar-les-hi i copiar els 

paràgrafs en què se li fan algunes comandes. 

 

3 de juny de 1823 [Charles Pougens] 

 Referència a la carta d’11 de maig. El paquet amb obres d’Scott i Souza és «DCdB 

nº 2». Diu que si no hagués sigut enviat ja, hauria inclòs una altra obra d’Scott titu-
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lada Quentin Durward ou l’Écossais à la cour de Louis XI 4 vol. en 12º, que és 

«charmant, vraiment charmant». Li enviarà a la propera comanda. 

Com que ja ha rebut alguns números, li diu que els rebrà per duplicat, perquè li va 

tornar a enviar quan va rebre una carta dient que encara no els havia rebut. 

 

5 de juny de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 8 de maig. Li demana que li envïi te de la caravana de la 

índia. Hi ha una nota manuscrita de María Josefa al marge «Está bien» en referèn-

cia a l’esborrany de la carta. 

 

23 de juny de 1823 [María Josefa + nota del secretari sobre el te] 

Referència a la carta de 3 de juny [tot i que ella diu 6]. Li agraeix el paquet de llibres 

i que li vulgui enviar l’altra obra d’Scott. Li demana 6 capses del te que li demana a 

a la carta anterior. 

 

30 de juny de 1823 [Charles Pougens] 

Fa un elogi de l’obra d’Scott i diu que li agradaran i la divertiran. Inclou el compte 

del primer semestre de 1823 [no s’ha conservat]. 

 

14 de juliol de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 30 de juny. Diu que encara no s’ha pogut llegir les novel·les 

d’Scott perquè té poc temps lliure. Dóna el vist-i-plau als comptes del primer semes-

tre. 

 

16 de juliol de 1823 [Charles Pougens] 

Confirma que els comptes del primer semestre pugen a 416,10 francs i que 

n’espera el vist-i-plau. Referència a les cartes de 5 i 23 de juny. 

 5 de juny: espera que ja hagi arribat el paquet «DCdB nº 2» i que no li falti cap 

altre número que el del 3 d’agost de 1822 i que l’està buscant. 

 23 de juny: parla de l’encàrrec del te i que serien uns 1.440 francs i que li doni 

ordres sobre què fer. Espera que el paquet i els volums de Quentin Durward ja 

hagin arribat. 

 

28 de juliol de 1823 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 de juliol. Com que té el vist-i-plau als comptes, els co-

brarà a Jacques Laffitte et Cie. 
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7 d’agost de 1823 [María Josefa + llista de números de revistes que falten + esborrany 

carta manuscrita de María Josefa] 

Referència a la carta de 16 de juliol. Tornen a parlar de te i li confirma que vol una 

capsa de 6 lliures. Confirma que ha rebut el paquet «DCdB nº 2» i li diu que els nú-

meros que li falten de 1822 i 1823 i li demana que li envïi. L’informa de l’ofegament 

d’un dels seus nets a l’estany de l’Alameda. 

Del secretari, tenim la llista dels números del Journal des débats que falten. 

 

10 d’agost de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 de juliol. Confirma tot els que ha dit a la carta de 7 de ju-

liol. 

 

25 d’agost de 1823 [Charles Pougens al director du Bureau d’expedition du Journal 

des débats] 

Carta perque enviïn a María Josefa els números que falten. A nota al peu, amb una 

altra mà diu que falten dos dels números sol·licitats. 

 

29 de setembre de 1823 [María Josefa] 

Li demana que li compri 3 lliures d’arrels de flor de lliri de l’Índia («racine de lys de 

l’Indie») i que li envïi. 

 

3 d’octubre de 1823 [Charles Pougens] 

Confirma la seva darrera carta de 28 d’agost, la qual avisava de l’enviament de 

«DCdB nº3» amb te, via Lavigerie, i inclou l’obra Les pionniers de Cooper. 

Parla de les obres de Cooper i demana a María Josefa que li permeti enviar-li 

l’Espion. Parla d’escoles d’educació per a noies joves. 

 

23 d’octubre de 1823 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 29 de setembre. Diu que li envia les lliures d’arrels de lliri a 

la caixa «DCdB nº 4».  

Diu que ha tingut problemes amb una de les seves obres, Archeologie française 

[BNE, R/9086-R/9087], on fa un homenatge a María Josefa i on parla de la grande-

sa de la llengua espanyola. Diu que el seu llibreter ha mort i que la viuda és una 

bèstia que no hi entèn, l’està fastiguejant 
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27 d’octubre de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta del 3 d’octubre. Diu que el dia 16 va rebre el paquet «DCdB nº 

3» amb el te i el llibre de Cooper titulat Les pionniers [BNE 2/18438-2/18440].  

Pougens a la carta del 3 d’octubre li deia d’enviar-li més obres de Cooper per juntar-

les amb les d’Scott que ja té però María Josefa li diu que, de moment, creu conve-

nient susprendre la compra, fins fer-se una idea de quines són bones a partir de les 

opinions de Pougens. 

 

6 de novembre de 1823 [Charles Pougens] 

Parla de l’encàrrec de les arrels de lliri. 

 

10 de novembre de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 23 d’octubre i acús d’enviament de la carta del 27 

d’octubre. Li diu que està apenada pels problemes amb la seva Archeologie fran-

çaise a causa de la mort del seu llibreter. Li agraeix l’enviament del paquet «DCdB 

nº 4» amb arrels de lliri. 

 

13 de novembre de 1823 [Charles Pougens] 

Confirma que li ha arribat la carta de María Josefa del 27 d’octubre i creu que no ha 

arribat la seva del 28 d’agost. Resumeix el que deia a la carta del 28 on parla sobre 

te. 

Explica que, com tot el món, també l’emperadriu de Rússia mare ha sumat les no-

vel·les de Cooper a les d’Scott i per això ell havia cregut oportú enviar-li Les pionni-

ers però que s’ha abstingut d’enviar-li l’altra novel·la de Cooper. I parla de la traduc-

ció de la nova novel·la d’Scott Le puits de St. Ronan [Les eaux de Saint-Ronan].  

Parla dels preus de l’escola d’educació per a noies joves. 

 

20 de novembre de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta de 6 de novembre. Parla de l’encàrrec de les arrels. 

 

26 de novembre de 1823 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 10 de novembre. Parla dels preus de la casa d’educació i 

de l’enviament del paquet «DCdB nº 4». 

 

1 de desembre de 1823 [María Josefa] 

Parla de la casa d’educació i els seus costos 
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11 de desembre de 1823 [María Josefa] 

Referència a la carta del 26 de novembre. Parla del paquet «DCdB nº 4». 

 

18 de desembre de 1823 [Charles Pougens] 

Diu que espera que hagi rebut els Journals des débats de 1823 que havia reclamat 

perquè no els ha tornat a reclamar. Pel que fa al número de 3 de setembre de 1822 

diu que no es troba i que no entèn per quin motiu s’ha convertit així de rar. Diu que 

ja ha enviat el «DCdB nº 4» per Messageries Royales fins a Baiona per a Lavigerie. 

Li desitja bon any 1824. 

 

31 de desembre de 1823 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes d’1 i 11 de desembre: 

 1 de desebre: sobre la casa d’educació i els costos. 

 11 de desembre: res d’interès. 

Envia els comptes del segon semestre de 1823, per un total de 599,70 francs. S’ha 

conservat a continuació de la carta. 

 

1824 

1 de gener de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 18 de desembre. Parla de revistes i del paquet «DCdB nº 

4». 

 

19 de gener de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 31 de desembre. Fa referència a la seva pròpia carta de 7 

d’agost de 1823 i parla dels números que encara li falten per completar la col·lecció 

de 1823 del Journal des débats. Dona el vist-i-plau a la factura. 

 

22 de gener de 1824 [María Josefa] 

Confirma el contingut de la seva carta del dia 19 de gener. Diu que li ha arribat el 

paquet «DCdB nº 4». 

 

22 de gener de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta d’1 de gener. S’alegra que els números complementaris del 

Journal des débats, excepte el del 3 de setembre, hagin arribat. Diu que ja l’ha tro-

bat i que li enviarà juntament amb la nova novel·la de Walter Scott Les Eaux de St. 

Ronnan, 4 v. 12º [BNE, 5/4221]. Valora que no li ha agradat tant però que no deixa 

d’enviar-li per no interrompre la seva col·lecció. 
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Com que María Josefa li permet escriure-li en mig full, es pren la llibertat sense 

augmentar els costos de la carta, d’afegir un catàleg que ha sortit el dia abans amb 

la notícia bibliogràfica de les obres «de son bon chevalier qui lui sera dévoué jus-

qu’à son dernier souspir»; malauradament no li pot fer arribar la col·lecció completa 

de les seves obres perquè algunes d’elles estan completament exhaurides. Diu que 

la seva obra Jocko que ha tingut tant d’èxit com a manuscrit serà impresa els pro-

pers dies i espera poder-li enviar amb els llibres d’Scott. 

S’espera fins el 29 per enviar la carta i com que ha rebut unes llavors, li envia, jun-

tament amb la novel·la d’Scott i número de 3 de setembre del Journal des débats 

en el paquet «DCdB nº 5». 

Parla d’una noia jove que copia molt bé música i d’una cantant d’òpera de 17 anys. 

Finalment decideix no enviar el catàleg de llibres però sí la llista de les llavors. 

 

2 de febrer de 1824 [Charles Pougens] 

Li confirma les seves cartes de 22/29 de gener i fa acús de rebut de la carta de Ma-

ría Josefa del 19 de gener amb el vist-i-plau a la factura. Diu que ja ho ha passat a 

Jacques Laffitte et Cie. 

Parla del paquet «DCdB nº 5», que inclou el número de 3 de setembre de 1822 del 

Journal des débats, i que ha reclamat alguns números de 1823 que falten i que 

sembla que ja han sigut enviats. 

En aquesta carta adjunta el seu catàleg d’obres [no s’ha conservat]. 

 

5 de febrer de 1824 [María Josefa] 

Li encarrega perfums i li diu que a la carta de 19 de gener li deia les revistes que li 

faltaven. 

 

6 de febrer de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 22 de gener. Res d’interès. 

 

12 de febrer de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta del 22/29. Ha rebut tots els números que faltaven de 1823, ex-

cepte el del 20 d’abril.  

Llegirà amb plaer el Jocko, igual que fa amb totes les obres de la seva producció, 

que li arribi. 

 

16 de febrer de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 2 de febrer. Ha rebut el catàleg que examinarà amb plaer. 
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23 de febrer de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 6 de febrer. Confirma que Lavigerie li ha dit que li ha arribat 

el paquet «DCdB nº 5» a Baiona. 

 

4 de març de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 5, 12 i 16 de febrer, que ha rebut totes a la vegada. 

 5 de febrer: els perfums encarregats ja són de camí en el paquet «DCdB nº 6». 

Dins el paquet trobarà els números de 1823 del Journal des débats. També 

l’obreta intitulada Jocko, 1 v. 12º, París: Paul Persan [BNE R/8678]. Li envia el 

primer exemplar sortit de la premsa. Està molt content de l’èxit i diu que a Le 

moniteur de 17 de febrer ja en parlen. Li diu que el llegeixi i li doni l’opinió. I que 

no s’atreveix a enviar-lo a les dues acadèmies de Madrid i li pregunta a ella si 

fer-ho. I que no creu que cap impressor de Madrid vulgui imprimir-lo en caste-

llà, així com no van voler la traducció castellana de Quatre ages feta per Ángel 

Santivañez ni la de les Lettres d’un chartreux de Jose Junear. 

 12 de febrer: parla del paquet «DCdB nº 5» i les llavors; i que en el paquet 

«DCdB nº 6» trobarà l’únic número del Journal des débats de 1823 que diu que 

li falta. Així la col·lecció estarà completa. 

 16 de febrer: parla sobre els comptes del segon semestre de 1823. 

 

19 de març de 1824 [María Josefa] 

Parla d’un tal Portal i li demana la seva adreça per fer-li arribar una carta. 

 

5 d’abril de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 19 de març. Li fa saber l’adreça de Portal, metge del rei. 

També parla de flors artificials. 

 

14 d’abril de 1824 [María Josefa] 

Referència a una carta de 31 de març de Pougens [no conservada]. Diu que a la 

duana de Vitòria han obert el paquet «DCdB nº 6» i que l’han retingut sota el pretext 

que hi havia una carta tancada. 

Li demana que li faci arribar les Memoires de madame Campan [probablement es 

refereix a les Mémoires sur la vie privée de Marie-Antoinette d’Henriette Campan]. 

 

19 d’abril de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 5 d’abril. Li demana que li envii un petit paquet de flors arti-

ficials fetes «en baleine». 

 



Annex 3. Correspondència entre María Josefa i Charles Pougens 
 

108 
 

8 de maig de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 d’abril. Parla del paquet «DCdB nº 6» obert a la duana i 

diu que contenia un exemplar relligat «en veau très simple» del Jocko, 1 v. en 12º. 

Diu que l’obra ha tingut un èxit prodigiós i s’ha vist obligat a donar el seu propi 

exemplar a «le prince de Talleyrand» [Charles-Maurice de Talleyrand-Périgord]. Diu 

que farà una nova edició que serà del mateix format que Quatre ages i Lettres d’un 

chartreux, que serà més portable. 

Diu que li enviarà les Memoires de Campan i que són ben curioses. 

 

9 de maig  de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 4 d’abril. Confirma que ha rebut el paquet «DCdB nº 6» 

amb els perfums, els diaris i el Jocko «qui est charmante et d’un gran merite pour 

moi, comme tout ce qui est production de votre talent». Li agraeix l’enviament i 

s’alegra de l’èxit. No obstant, no el pot aconsellar sobre l’enviament de l’obra a les 

acadèmies de Madrid.  

Informa Pougens que el rei ha decretat una ordre prohibint la introducció de llibres 

estrangers al país [l’11 d’abril de 1824 es publica la Real Cédula de S.M. y señores 

del Consejo, en la cual se fijan las reglas que han de observarse para la introduc-

ción de libros extrangeros en estos Reinos]. María Josefa creu que no afectarà els 

diaris però li demana que els llibres que li vagi demanant els faci arribar al marquès 

de Talaru [Louis Justin Marie de Talaru, ambaixador de França a Espanya], que li 

farà arribar a ella. 

Diu que la subscrigui per 3 mesos al diari Petit courrier des dames i que li faci arri-

bar l’obra L’exalté ou Histoire de Gabriel Désodry [de Louis-Benoît Picard]. 

 

13 de maig de 1824 [María Josefa] 

Confirma el que deia a la carta del dia 9 de maig: subscripció al Journal des dames i 

encàrrec de l’obra L’exalté. També vol que li compri Memoires de S.A.S.  Antoine-

Philippe d’Orleans [BNE, 2/20645] i la Memoire historique de Ferdinand 7º sur les 

événements de son royaume [BNE, 2/16536] que es venen a París, a la llibreria de 

P. Monge. Espera que segueixi les seves prevencions i els empaqueti amb la seva 

adreça però els faci arriba a la marquesa de Talaru a París, per tal que li facin arri-

bar a través de l’ambaixada al seu marit. 

 

16 de maig de 1824 [María Josefa] 

Carta per presentar-li a la Lorenza Correa, que anirà a París, i li demana l’aculli. 

 

19 de maig de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 19 d’abril. Li dona preus de les flors artificials. 



La Biblioteca de la Casa d’Osuna 

109 

 

31 de maig de 1824 [Charles Pougens] 

Li explica que ha anat a París uns dies, per diversos motius. Un d’ells la necessitat 

de reprendre la impressió de l’Archeologie française després de la mort del seu lli-

breter, ja que és un afer comercial valorat en 3.000 francs.  

Diu que ha rebut una carta de Lavigerie amb data de 18 de març dient que ha rebut 

el paquet «DCdB nº 5». Li torna a dir que Jocko ha tingut molt d’èxit i llista els diaris 

que en parlen. 

 

7 de juny de 1824 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 8 i 19 de maig. Li agraeix les gestions de les flors i el feli-

cita per l’èxit de Jocko i li agraeix haver comprat les Memoires de Campan. 

 

16 de juny de 1824 [Charles Pougens]  

Li fa saber que l’Acadèmia Imperial i Reial de la Crusca l’ha nomenat membre as-

sociat estranger, que és un privilegi difícil d’aconseguir perquè només en poden ser 

20. Referència a les cartes de 9 i 13 de maig: 

 9 de maig: es dona per assabentat que ha rebut els números del Journal des 

débats i el Jocko i torna a explicar l’èxit de l’obra: la primera edició esgotada en 

quinze dies; la segona, si fa no fa el mateix; i parla de fer-ne una tercera. Inde-

pendement de la prohibició dels llibres estrangers, creu que no és un llibre per 

a les acadèmies, millor per a un saló o un «boudoir». Li fa arribar en dos pa-

quets els llibres que li ha demanat María Josefa a Talaru, «ambassadeur de 

S.M. tres chrétienne pres sa majeste catholique rue de Grenelle nº 89, 

faubourg St. Germain». Són els llibres demanats  a les cartes de 14 d’abril i de 

9 i 13 de maig: Memoires de Campan, 3 vol. 8º; L’exalté; Memoires de S.A.S.  

Antoine-Philippe d’Orleans. L’informa que ja ha fet l’abonament al Petit courrier 

des dames, rue Meslie nº 5. 

 13 de maig: els paquets han sigut entregats a la marquesa de Talaru. 

 

30 de juny de 1824 [Charles Pougens] 

Li envia els comptes del primer semestre de 1824, de 624,40 francs i espera el vist-

i-plau. Referència a la carta de 7 de juny. Parla de flors i li repeteix el nomenament 

de la Acadèmia de la Crusca. 

 

1 de juliol de 1824 [María Josefa] 

Li agraeix els paquets entregats a la marquesa de Talaru, el perfum, i per fer-li sa-

ber, abans que a ningú, el nomenament de l’Acadèmia de la Crusca. 
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18 de juliol de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de l’1 de juliol. Diu que espera que rebi en pocs dies els llibres 

que li ha demanat. També li envia el paquet «DCdB nº 7» amb flors artificials. Diu 

que ha enviat a Madrid una nova novel·la d’Scott Redgauntlet, 4 v. 12º, però a tra-

vés de la marquesa de Talaru. Fa una valoració de la novel·la. 

 

19 de juliol de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 30 de juny amb el compte semestral, al qual li dona el vist-

i-plau. Li agraeix les flors i els serveis que li presta. 

 

5 d’agost de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 18 de juliol. Parla sobre el paquet «DCdB nº 7» amb flors 

enviat a Lavigerie de Baiona. 

Diu que ha sigut molt sagaç d’haver enviat l’obra d’Scott a la senyora de Talaru. Li 

comunica que el seu fill, el marquès de Santa Cruz, ha estat alliberat i li encarrega 

12 flascons d’extracte de violeta. 

 

12 d’agost de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 19 de juliol. Agraeix el vist-i-plau del compte del primer se-

mestre i que el cobrarà a través de Jacques Laffitte et Cie. 

Diu que ja ha conegut a Lorenza Correa, que ha arribat a París després dels banys 

a Barcelona. L’informa que Madame de Genlis ha anunciat que publica les seves 

memòries en 6 volums, 8º [Mémoires inédits de madame la comtesse de Genlis sur 

le dix-huitième siècle et la Révolution Française, depuis 1756 jusqu'a nos jours]. Diu 

que poden ser interessants i demana si poden interessar-li. El preu és de 7 francs el 

volum i que no cal pagar res per avançat. 

 

26 d’agost de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 12 d’agost. Li diu que si considera que les Mémoires de 

Genlis són interessants, pot fer la subscripció al seu nom i enviar-li [BNE, 2/16345-

2/16352]. 

 

27 d’agost de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 5 d’agost. Parla del paquet «DCdB nº 7» i de l’obra d’Scott 

que ha enviat a la marquesa de Talaru i ha pensat que caldria distingir els paquets 

de llibres dels altres paquets. Envia un paquet «DCdB nº 8», via Lavigerie de Baio-

na, amb els dotze flascons. 
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2 de setembre de 1824 [María Josefa] 

Li demana una capsa del mateix te que li va enviar el juliol de 1823. 

 

9 de setembre de 1824 [María Josefa + nota al secretari datada el 6 de setembre] 

Referència a la carta de 27 d’agost. Comunica que ha rebut el paquet «DCdB nº 7» 

i que li han agradat tant que li demana una altra caixa de flors artificials. També es 

dóna per assabentada de l’enviament del paquet «DCdB nº 8». Li fa l’encàrrec 

d’unes teles. 

En la nota de María Josefa al secretari diu que enviïn a Pougens unes mostres de 

teles que va comprar ella quan era a París, perquè Pougens n’hi enviï mostres de la 

mateixa qualitat i diferents estampats per poder escollir. Donarà comissió a 

Pougens de les vares de tela que compri. 

 

15 de setembre de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 26 d’agost. Li recomana les Mémoires de Genlis, plena 

d’anècdotes. Repeteix que envia el paquet «DCdB nº 8» a través de Lavigerie amb 

els flascons. Un cop a Baiona, Lavigerie s’ha de posar d’acord amb Mr. Simon Iriar-

te d’Irun per tal que l’enviament no pateixi retards. 

Continua la carta el dia 17. Referència a la carta de 2 de setembre. Li envia el te 

demanat en el paquet «DCdB nº 9» expedida per Messageries Royales a Lavigerie 

de Baiona. 

Anuncia una nova obra de Walter Scott, Le siege de Ptolemais que només enviarà 

per via diplomàtica. 

 

23 de setembre de 1824 [María Josefa] 

Diu que després del 31 d’agost no ha rebut cap número de Petit courrier des dames 

i que creu que potser ha oblidat de renovar la subscripció per tres mesos. A la carta 

de 9 de maig li deia que la subscrigués per tres mesos (juny-agost) i no li ha donat 

cap ordre per cessar-ho. Que li faci arribar, així com el Journal des débats del 7 de 

setembre que tampoc ha rebut. 

 

30 de setembre de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 15 de setembre. Li agraeix els paquets «DCdB nº 8» i 

«DCdB nº 9» i li farà saber quan arribin. Li sembla bé que li faci arribar el nou llibre 

d’Scott a través de la «legation de France», igual que les Mémoires de Genlis. 
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8 d’octubre de 1824 [Charles Pougens. No hi ha la carta sinó un extracte del secretari 

de María Josefa] 

Referència a la carta de 9 de setembre, dient que envia el paquet «DCdB nº 10» 

amb més flors artificials de balena. També parla del te que havia d’enviar en el pa-

quet «DCdB nº 9» però que no ha enviat degut al canvi de preus del te i que espera 

ordres. Li envia mostres de teles. 

 

11 d’octubre de 1824 [María Josefa] 

Li confirma tot el que li deia a la carta del 30 de setembre i li encarrega obres: 

 Nouveau recueil de pensees, 1 v. 18º, 122 p., a Paris, chez Dentu... rue des 

Petits Augustines, nº 5. 

 [Adolphe et] Julie ou Lettres de deux amans habitant les bords du Dniester, 2 v. 

12º, 210 i 163 p. Preu: 5 francs i port franc [enviament] 6 francs. 

 Le couteau ou Le mort d’un ministre, nouvelle romantique... per M.E. [Marie 

Emmanuel] Théaulon, 1 v. 12º, 187 p. A Paris, chez Pinard... rue d’Anjou-

Dauphine, nº 9. 

 

24 d’octubre de 1824 [Charles Pougens] 

Dóna resposta a les tres últimes cartes, de 23 i 30 de setembre i 11 d’octubre: 

 23 de setembre: es disculpa per no haver renovat el Petit courrier des dames i 

ho ha arreglat. Ha reclamat el número del 7 de setembre del Journal des dé-

bats. Si no arriba li demana que el secretari li faci saber. 

 30 de setembre: quan tingui les obres d’Scott i de Genlis li enviarà per via di-

plomàtica. També parla de la comanda de te. 

 11 d’octubre: ha rebut l’ordre d’adquirir els tres llibres, que ha executat sense 

dilació. 

Li explica coses de la societat parisenca. Els hi envia, a ella i a les seves filles (San-

ta Cruz i Abrantes), una llista d’objectes de toilette i de llenceria que potser els in-

teressen [quatre pàgines manuscrites de productes]. 

 

25 d’octubre de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 17 de setembre. Parla de flors, te, teles d’indiana i dels pa-

quets «DCdB nº 7», «DCdB nº 9» i «DCdB nº 10». 

 

1 de novembre de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 8 d’octubre. Parla de te i teles i confirma que ha rebut el 

paquet «DCdB nº 10». Li diu que faci la subscripció al Journal des modes fins nova 

ordre i que el faci arribar a la senyora Quintanilla Laso de la Vega, Carmona, reino 

de Sevilla. 
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16 de novembre de 1824 [Charles Pougens] 

Referència a la carta d’1 de novembre. Parla de te, de teles i de la nova adreça del 

Journal des modes. Confirma que ha enviat a la marquesa de Talaru les tres obres 

que va demanar a la carta d’11 d’octubre. 

 

25 de novembre de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 d’octubre. Li agraeix la llista de productes de llenceria.  

 

1 de desembre de 1824 [María Josefa] 

Referència a la carta de 16 de novembre. Parlen de te i teles. Li agraeix la renova-

ció de la subscripció i els tres llibres: «je vous suis bien obligeé de votre exactitude 

à remplir mes comissions». 

Li diu que una neta, filla de la marquesa de Camarasa, s’ha casat amb el comte 

Brunetti, ambaixador de l’emperador austríac. També li explica que han detingut el 

duc d’Abrantes per motius polítics. 

 

8 de desembre de 1824 [María Josefa] 

Confirma que ha rebut els tres llibres enviats per via diplomàtica. 

 

26 de desembre de 1824 [María Josefa] 

Diu que no ha rebut resposta a les tres darreres cartes. Li demana l’Almanach de 

Gotta i l’Almanach Royal de 1825.  

L’informa que la seva neta, la marquesa de Villafranca, ha tingut una nena. 

 

1825 

1 de gener de 1825 [Charles Pougens] 

Diu que és a París per provar d’obtenir l’autorització d’impressió «aux frais du gou-

vernement» de Trésor des origines et dictionnaire grammatical raisonné... i li explica 

tot el que ha fet per aconseguir-ho, i xafarderies de la Cort. 

Referència a tres cartes de 25 de novembre, 2 i 9 de desembre: 

 25 de novembre: parla de les quatre partitutes mencionades a la carta de María 

Josefa: 

o La Clotilde: no es troba a França però ha encarregat que la facin arribar 

d’Itàlia. Òpera de Rossini. 

o Tarbaldo e Dorlista; La Donna del lago; La festa della rosa. Les tres són 

obres de Rossini. Diu que n’hi ha d’impreses («gravés») però que creu 
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que no serveixen a María Josefa i que les pot fer copiar a mà, a un cost 

de 250 francs la partitura. Espera el vist-i-plau de María Josefa. 

Diu que ha tornat a reenviar els números 20, 24 i 25 de setembre del Jour-

nal des débats. 

 2 de desembre: parla de l’encàrrec de te i teles. 

 9 de desembre: ha fet arribar a la marquesa de Talaru el segon volum i últim de 

la seva obra Archeologie française i li explica de què va aquest segon volum. 

Diu que ja li havia enviat el primer volum fa temps però li prega que li confirmi 

que li va arribar perquè vol que María Josefa tingui totes les seves obres ben 

completes [BNE R/9086-R/9087]. 

 

6 de gener de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 26 de desembre. Diu que l’Almanach de Gotha encara no 

ha arribat i que Treuttel et Wartz, rics llibreters alemanys, rue du Bourbon nº 17, 

l’esperen aviat. Pel que fa a l’Almanach Royal, no espera que estigui abans de 15 

dies. Quan els tingui, li portarà a la marquesa de Talaru. També parla del te. 

Li fa arribar el compte del segon semestre de 1824 [de 640 francs]. 

 

11 de gener de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta del 16 de novembre. Diu que és la darrera que ha rebut i que 

està preocupada per la salut de «mon ancien ami». Aprofita per desitjar-li bon any 

nou. 

 

20 de gener de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta d’1 de gener. Li agraeix la seva diligència en el compliment de 

l’encàrrec de les òperes. I li agraeix el segon volum de l’Archeologie française. Parla 

de te i de la seva família. 

 

23 de gener de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 6 de gener. Diu que inclou una carta de la marquesa de Ta-

laru [no s’ha conservat] que l’ha molestat ja que la marquesa no seguirà fent de cor-

reu. Li retorna els dos paquets a Pougens: un, amb la novel·la d’Scott Redgauntlet, 

4 v. 12º; i l’altra amb Archeologie française, v. 2, i l’Almanach de Gotha. I li demana 

que li digui quina serà la nova manera de fer-li arribar els llibres a partir d’ara. Parla 

de te i d’una audiència particular amb el dofí de França, on li presenta diverses de 

les seves obres, i parla de la impressió de la seva Trésor des origines que ha trigat 

47 anys a fer i que li ha obert les portes de les principals acadèmies europees. 

Sembla que Firmin Didot ha calculat la despesa de la impressió en 52.960 francs, 

pagables en 4 anys. 
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24 de gener de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 13 de gener en què María Josefa expressa inquietud. Insis-

teix que el secretari li indiqui com fer-li arribar els llibres i diu que l’Almanach Royal 

encara no està llest. 

Segueix el dia 26: diu que ha rebut una carta del comte Alexis de Noailles, ministre 

d’Estat i ajuda de camp del rei, que transcriu i en la qual es parla de l’audiència amb 

el dofí i del cost de l’impressió de l’obra i d’una audiència amb el rei. 

Segueix el dia 30: li explica l’audiència que ha tingut amb el rei el dia abans. Li ha 

portat al rei els dos volums de l’Archeologie française elengantment enquadernats. 

Han parlat de la impressió del Trésor des origines i el rei li ha dit que en parlarà 

amb el ministre d’Interior. 

 

26 de gener de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 6 de gener. El compte pel segon semestre de 1824 és de 

640 francs i li dóna el vist-i-plau. Parla de te. 

 

6 de febrer de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 23 de gener, que inclou la carta de la marquesa de Talaru 

on s’explica que l’estafeta de França ha estat suprimida. Els llibres s’enviaran a tra-

vés de Mr. La Loyer, general comandant de la divisió suïssa que és a Madrid. Li diu 

que porti el paquet de llibres a una oficina de la guerra adreçat al general. Diu que 

si el paquet és molt gros, que faci dos enviaments. Li agraeix el te i s’alegra de 

l’audiència amb el dofí.  

 

7 de febrer de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a dues cartes de 20 i 27 de gener: 

 20 de gener: la seva inquietud li ha arribat al fons del cor. Parla de l’audiència 

amb el dofí i el rei i dels diners de la impressió. De les òperes, diu que espera 

futures ordres. 

 27 de gener: parla de te i del vist-i-plau als comptes, que cobrarà a Laffite et 

cie. 

 

14 de febrer de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 24 de gener. El felicita per l’èxit amb el dofí i el rei. 

 

19 de febrer de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 7 de febrer. Parla de te, del rei i el dofí, i dels comptes del 

segon semestre. 
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19 de febrer de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 6 de febrer. Diu que ha fet dos paquests de llibres: un amb 

els 4 volums d’Scott i l’altre amb Archeologie française, una notícia biogràfica del 

propi Pougens i l’Almanach de Gotha. Ha fet un envoltori interior a nom de María 

Josefa i un envoltori exterior a nom del general La Loyer, comandant de la divisió 

francesa de Madrid. S’ha dirigit al ministeri de la guerra i ha parlat amb el secretari 

general que li ha dit que l’estafeta militar de París a Madrid s’ha suprimit. El secreta-

ri li ha aconsellat que s’adreci al general de l’administració de correu. 

Segueix el dia 21: ha anat a parlar amb el director general de l’administració de cor-

reu, el marquès de Vauchier, i ha aconseguit que enviï els dos paquets. 

 

14 de març de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 19 de febrer i als dos paquets que ja ha rebut. Com que ha 

funcionat, sembla que aquesta serà la nova via de comunicació per saltar-se la pro-

hibició d’entrar llibres estrangers a Espanya. 

 

21 de març de 1825 [Charles Pougens] 

Torna a parlar del rei i del dofí. Però que el primer dels seus consols és escriure 

cartes a María Josefa. Diu que té els dos volums de les Mémoires de Genlis per a 

María Josefa i en fa una valoració. Es pregunta com fer-li arribar.  

Referència a dues cartes de 14 i 21 de febrer: 

 14 de febrer: parla dels extractes de violeta. 

 21 de febrer: parla del te i dels dos paquets de llibres. 

 

11 d’abril de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 de març. El general enviarà l’adreça de Pougens al 

marquès director de correus per tal que li permeti dipositar a la seva oficina els lli-

bres per a María Josefa. I diu que espera amb impaciència la carta del general per 

poder enviar-li els dos primers volums de les Mémoires de Genlis. 

Parla de la representació teatral de la seva obra Jocko. 

 

14 d’abril de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 21 de març. Parla del dofí i del rei i diu que tingui esperan-

ça que aconseguirà els diners. 

Li reconfirma que ha rebut els dos paquets de llibres. Li demana la seva opinió so-

bre el mèrit d’una obra el prospecte de la qual ha rebut amb el Journal des débats i 

que li adjunta a la carta. 

Parla de temes familiars: han alliberat el duc d’Abrantes i ha nascut un besnet. 
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28 d’abril de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta d’11 d’abril. S’alegra de l’èxit teatral de Jocko i que li hagi 

aconseguit les Mémoires de Genlis. Li demana l’opinió de Tristan le voyageur, ou la 

France au XIVe siècle de [Louis-Antoine-François de] Marchangy [BNE 2/14918-

2/14923] que ha vist en un prospecte al Journal des débats. 

 

6 de maig de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 d’abril. L’obra sobre la qual María Josefa demanava 

opinió és l’Album de madame De Normand [Marie Anne Lenormand, una endevina]. 

Dóna una bona opinió de l’obra i li diu que si s’hi vol subscriure li faci saber. Segons 

el prospecte, la col·lecció completa de l’àlbum són 80 volums, 8º i 5 volums, 4º 

L’Almanach Royal ja ha sortit publicat i ja té un exemplar per enviar a María Josefa. 

Enviarà els dos a través de l’administrador general de correus, igual que el paquet 

d’Scott tot i que encara no té l’autorització del general perquè està impacient que 

María Josefa rebi els llibres. En aquest paquet també inclourà una part de les 

Mémoires de Genlis. 

 

12 de maig de 1825 [María Josefa + una carta de i per a Leopoldo Bruire que no in-

teressa] 

Li demana l’opinió sobre la col·lecció d’estampes dissenyades pels més cèlebres 

artistes de París per la coronació de Carles X, a la qual es pot subscriure en el 

«Passage de l’Opera, escaliere A». 

Li notifica que el seu amic José de los Ríos [germà de foc del duc Fernán Núñez] 

anirà cap a París i que li faci arribar, a través d’ell, els llibres. 

 

17 de maig de 1825 [María Josefa] 

Esborrany de la mà de María Josefa [força il·legible]; probablement es tracta del 

mateix contingut que la carta del 20 de maig. 

 

20 de maig de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 6 de maig. Diu que creu que el director general de correus 

no es farà càrrec de fer-li arribar les Mémoires de Genlis i li demana que porti els lli-

bres a Luis de Córdova, a l’oficina de l’ambaixador d’Espanya [a París], on hi ha el 

seu nebot, el duc de Villahermosa, i que l’usi d’intermediari per als llibres. 

Li agraeix l’opinió sobre l’Album de Le Normand i li diu que la subscrigui a la 

col·lecció completa però que li faci saber perquè són 80 volums en 8º i 5 volums en 

4º. Li demana que li enviï el més aviat possible l’Almanach Royal i que veient que el 

general La Loyer no ha complert la promesa, ho faci arribar a través de Córdova. 
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30 de maig de 1825 [María Josefa] 

Fa referència a la seva pròpia carta de 12 de maig i diu que li enviï el més aviat 

possible la col·lecció d’estampes, així com tot el que es doni al públic sobre la ceri-

mònia de la coronació de Carles X. 

 

8 de juny de 1825 [Charles Pougens + traducció i resum de la carta feta pel secretari 

de María Josefa] 

Referència a les cartes de 28 d’abril, 12 i 20 de maig: 

 28 d’abril: parla de l’obra Tristan le voyageur del qual María Josefa li ha dema-

nat l’opinió, i en parla bé. 

 12 de maig: queda assabentat de la pregunta sobre la col·lecció d’estampes de 

la coronació de Carles X: diu que en té notícies contradictòries i creu que més 

val esperar a que surti la primera entrega i aleshores la farà jutjar per persones 

de mèrit. Diu que José de los Ríos viu a la rue de Clichy, nº 15.  

 20 de maig: queda assabentat que ha de portar l’Almanach Royal, les Mémoi-

res de Genlis i altres llibres a Luis de Córdova, secretari del duc de Villahermo-

sa [José Antonio de Aragón-Azlor y Pignatelli de Aragón], nebot de María Jose-

fa, ambaixador extraordinari del rei a la cort francesa. 

Parla de l’aigua de Pirethne que María Josefa ha vist anunciada al Journal des 

modes, que es ven a raó de 3 francs l’ampolla i que és bona per a les malalties 

de la boca. Li ha enviat una capsa amb quatre ampolletes a través de Lavigerie 

de Baiona per a Simón de Iriarte a Irún, paquet «DCdB nº 12». 

Parla de l’Album de Le Normand, que és amiga seva. Diu que tota l’obra seran 

80 toms en 8º i 5 volums en 4º i costarà uns 978 francs. Que si la troba massa 

cara, pot escollir-ne només alguns toms i li proposa un seguit de títols. Com 

que Le Normand permet no pagar fins rebre els llibres, diu que ell podria anar 

pagant a mesura que s’anessin publicant els llibres que puguin interessar a Ma-

ría Josefa. Le Normand diu en el prospecte que aquells que subscriguin tota la 

col·lecció podran consultar-la com a sibil·la. Li diu a María Josefa que si li in-

teressa li faci arribar una carta tancada i segellada que entregarà a la sibil·la i li 

remetrà la resposta de la mateixa manera. I que si la consulta fos complicada, li 

podria regalar dos o tres lliures de xocolata. 

Ha preparat tres paquetes «no cerrados según la costumbre diplomàtica» per a 

Luis de Córdova. El primer conté els v. 1-2 de les Memoires de Genlis; el se-

gon, els v. 3-4; el tercer l’Almamanch Royal. L’entrega l’ha fet Mr. Cocheris, que 

ha sigut el seu «tenedor de libros» per 20 anys i al qual ha aconseguit una bo-

na feia al Ministeri de l’Interior, i a casa del qual té el seu domicili Pougens, co-

mo l’obliga el ser membre de l’Institut. 

 30 de maig: queda assabentat de l’encàrrec d’enviar-li totes les publicacions 

que es facin sobre la coronació de Carles X. 
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30 de juny de 1825 [Charles Pougens] 

Li adjunta el compte del primer semestre de 1825 [no s’ha conservat i no es parla 

de la quantitat en altres cartes]. Parla de les Memoires de Genlis i que encara re-

corda que María Josefa vol la col·lecció d’estampes de la coronació. 

 

2 de juliol de 1825 [María Josefa] 

Li demana que la subscrigui de nou al Journal des modes, la subscripció del qual 

deu haver vençut el 31 de maig i que li enviï els números a Doña María del Carmen 

Quintanilla de Laso, Carmona, Andalucía baja. 

 

20 de juliol de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 8 de juny. Li agraeix l’opinió sobre el Tristan le voyageur i li 

demana que la subscrigui i li enviï com abans millor.  

Parla de l’aigua per a les dents i li pregunta quina impressió ha causat a París. 

Diu que encara no ha rebut els tres paquets, després d’un mes, cosa que la sor-

prèn, i que pregunti a Luis de Córdova si els ha enviat. Insisteix en rebre el més 

aviat possible la col·lecció d’estampes i altres obres de la coronació de Carles X.  

Confirma que es vol subscriure a l’obra sencera de Le Normand però que ja és 

massa gran per a consultar la seva fortuna. 

Ha rebut, en una carta sense data [a la següent carta de Pougens, diu que havia de 

portar data de 30 de juny], el compte del primer semestre de 1825 i en dóna el vist-

i-plau. 

 

4 d’agost de 1825 [María Josefa] 

Com que després de dos mesos encara no ha rebut els tres paquets, li adjunta una 

carta perquè la faci arribar a Luis de Córdova i al nebot, a fi que li facin arribar 

aquests paquets i qualssevol altres. 

 

16 d’agost de 1825 [Charles Pougens + nota a María del Carmen Quintanilla del Las-

so] 

Referència a la carta de 18 [20] de juliol. Diu que ja ha comprat el Tristan le 

voyageur, 2 v. 8º, i que el problema és com fer-lo arribar a Madrid. Diu que li sap 

greu que els tres paquets encara no hagin arribat. Pregunta si Lavigerie i Simón de 

Iriarte no hi poden fer res. 

Li parla d’un petit conte seu, Le docteur de Sorbonne dins el recull Contes du vieil 

eremite de la vallée de Vaurbain, 3 v. 12º, que ha tingut molt èxit i s’ha traduït a di-

verses llengües. I creu que no li ha enviat pas. Diu que al dofí i a la Mlle. d’Orleans 

els han agradat molt aquests contes.  
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Finalment li diu que ahir, dia 15, ha fet 70 anys. 

En postadata primera, afegeix que ha renovat la subscripció d’un any al Journal des 

modes però com que el número de juny ja està esgotat, ho ha fet de juliol 1825 a 

juny 1826, que ha costat 36 francs. També diu que volia renovar l’abonament de 

tres mesos al Journal des dames a nom de Quintanilla de la Vega pero que sembla 

que ho havia fet ella mateixa. Demana que el secretari de María Josefa li aclareixi si 

Quintanilla del Lasso i Quintanilla de la Vega són la mateixa persona. 

En postadata segona, diu que ha rebut la carta de 14 d’agost amb la carta adjunta 

per a Luis de Córdova i que li portarà a l’instant. 

 

24 d’agost de 1825 [Luis de Córdova, a Pougens] 

Es disculpa per no haver contestat abans però havia traspaperat la carta de María 

Josefa. Diu que els paquets van ser enviats però com que no es poden introduir lli-

bres estrangers li van retornar; està a l’espera que surti el proper «correo de gabi-

nete para Madrid». 

 

26 d’agost de 1825 [Charles Pougens + carta Luis de Córdova] 

Li adjunta la carta de Luis de Córdova i desitja que a partir d’ara vagi millor 

l’enviament de llibres. A més dels paquets que ja tenia, n’afegeix dos més, amb la 

nova novel·la d’Scott Histoire du temps des crosades, 6 v. 12º [BNE, 5/4221] i els v. 

5-6 de les Mémoires de Genlis. 

La col·lecció d’estampes de la coronació sembla que no estarà disponible fins a la fi 

del mes de setembre. Ha pres mesures per ser avisat i poder aconseguir un 

«exemplaire d’elit» abans no surti al públic. Li diu que ha fet una petita selecció de 

les altres obres sobre la coronació que han estat ben editades i que han sigut exito-

ses: 

 Histoire du sacre... de Le Noble, 2 v. 8º [BNE 2/15724] 

 Relation du sacre... de Darmaing, 1 v. 8º [BNE 2/16291] 

 Histoire du sacre de Charles X de Miel, 1 v. 8º, figures [BNE 2/16531] 

 Couronne poetique..., 1 v. 8º [BNE 2/16521] 

 

29 d’agost de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 16 d’agost. Diu que ha escrit a Juan Bautista d’Iriarte per 

veure si ell, per l’intermediació dels «courriers» o per un altre mitjà, podria procurar 

la introducció de llibres. I aquest li ha dit que li respondrà. 

Diu que ha rebut el paquet «DCdB nº 12» amb les ampolles d’aigua i li agraeix que 

hagi fet la subscripció a la col·lecció de Le Normand. Li fa saber que, efectivament, 

no coneix el conte Le docteur de Sorbonne i el felicità pel 71è any de la seva vida. 
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Parla de la subscripció al Journal dels modes i li repeteix que ha de fer-la a nom de 

María del Carmen Quintanilla de Laso, com ja li havia dit en una carta anterior. 

En postada diu que li adjunta un prospecte [no s’ha conservat] per tal que la subs-

crigui i li faci arribar en el moment que es publiqui. És el retrat de peu de Maria An-

tonieta d’Àustria. 

 

8 de setembre de 1825 [Charles Pougens] 

Li repeteix el contingut dels paquets de la carta del 26 d’agost i diu que espera que 

li arribin aviat i sense dificultats. 

 

12 de setembre de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 26 d’agost i a la carta de Luis de Córdova. S’alegra que, a 

partir d’ara, puguin enviar els llibres a través seu.  

Ha rebut els paquets amb l’Almanach Royal i els v. 1-4 de les Mémoires de Genlis i 

queda a l’espera dels v. 5-6 i l’obra d’Scott. 

Diu que la selecció d’obres de la coronació de Carles X que ha fet Pougens segur 

que estarà bé i li agraeix les gestions per aconseguir un exemplar de la col·lecció 

d’estampes abans que surti al públic. 

 

26 de setembre de 1825 [María Josefa] 

Referència a la seva pròpia carta de 12 de setembre. Diu que a més dels paquets 

que ja havia rebut, també ha rebut el de Walter Scott i que encara espera els v. 5-6 

de les Mémoires de Genlis. 

 

27 de setembre de 1825 [Charles Pougens + extracte de la carta feta pel secretari + 

resum dels encàrrecs de te] 

Referència a la carta d’1 de setembre, la qual resumeix al principi de tot.  

Pel que fa a les publicacions periòdiques, queda assabentat que l’ha de subscriure 

al Journal des modes a nom de Quintanilla de Lasso, que no és la mateixa que 

Quintanilla de la Vega, actualment a Barrèye. 

Queda assabentat que María Josefa ha escrit al brigadier José de los Ríos, germà 

de foc del duc de Fernán Núñez, per tal que s’entengui amb Luis de Córdova pel 

que fa als enviaments de llibres i que demani a De los Ríos si té algun mitjà per fer-

los enviar. 

Ha rebut l’ordre de subscriure-la al Portrait en pied de la Reina Marie Antoinette, 

l’introducció a Espanya del qual, espera María Josefa, es pugui fer sense proble-

mes. Diu Pougens: «je ne pais supposer que la prohibition s’etende sur les estam-

pes, spécialment sur les portraits de têtes couronnées». 



Annex 3. Correspondència entre María Josefa i Charles Pougens 
 

122 
 

Li parla dels seus Contes du vieil eremite. En fa una ressenya i diu que en va fer 

imprimir sis en paper vitel·la, un dels quals per a María Josefa que no va fer enqua-

dernar per evitar més problemes a la frontera. 

 

8 d’octubre de 1825 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 12 de setembre. Diu que s’ha anat a apuntar a la porta de 

Luis de Córdova i que li ha deixat un exemplar de Jocko. 

S’alegra que hagi rebut els v. 1-4 de les Mémoires, que els v. 5-6 són en camí i que 

espera que els v. 7-8 apareguin ben aviat. 

Ha enviat, a través de Luis de Córdova, la nova obra d’Scott Biographie littéraire 

des romanciers [célèbres] depuis Fielding jusq’uà nos jours, 4 v. 12º [BNE, 5/4221]. 

Li envia les obres sobre la coronació de Carles X a través de Lavigerie de Baiona. 

 

10 d’octubre de 1825 [Charles Pougens + extracte de la carta] 

Referència a la carta de 26 de setembre. Queda assabentat dels paquets que ha 

rebut ja María Josefa, a través de Luis de Córdova. Diu que li farà un «homenatge» 

regalant-li totes les seves obres a Luis de Córdova, especialment les Lettres philo-

sophiques que no estan acabades d’imprimir encara però es trobaran a casa el lli-

breter Louis, rue Hautefueille, nº 10. Repeteix  que enviarà els llibres de la corona-

ció a través de Lavigerie 

Continua la carta el dia 30: fa referència a la carta del dia 17 d’octubre. Diu que 

malgrat les promeses de l’editor de la col·lecció de gravats de la coronació, aquesta 

obra encara no està a punt.  

Fa un resum dels diversos paquets enviats primer al general Arbaud de les tropes 

franceses i després a Luis de Córdova. Segons els seus apunts, només queda pen-

dent rebre els v. 5-6 de les Mémoires de Genlis i la Biographie littéraire d’Scott (que 

arribaran en els paquets «DCdB nº 6» i «DCdB nº 7») i demana que el secretari de 

María Josefa ho aclareixi. 

Es desfà en disculpes per no haver enviat la seva obra Contes du vieil eremite i tor-

na a explicar-li perquè li envia sense enquadernar. Luis de Córdova li ha enviat una 

nota molt polida agraint-li el Jocko. 

A peu de carta, referència bibliogràfica: Lettres a Madame *** sur divers sujets de 

morale et de litterature...”, Paris, Louis libraire rue Hautefeuille, nº 10, 1 volum, 12º 

[BNE, R/8682], obra de Pougens. 

Diu que entregarà la carta adjunta per al comte Albert de Ganay el moment en què 

la rebi. 
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17 d’octubre de 1825 [María Josefa – sembla carta original, no esborrany + esborrany] 

Referència a la carta de 27 de setembre. Parla dels paquets de llibres i de com de 

contenta estarà de rebre Contes du vieil eremite. 

Li demana que porti la carta adjunta al comte de Garay, que viu a rue Vendome nº 

7, el qual s’ha ofert a fer arribar llibres a María Josefa; i li demana que li porti paque-

tets petits de dos o tres volums perquè com ja sap Pougens és impossible enviar 

una obra tota a la vegada. L’informa que José de los Ríos ha rebutjat encarregar-se 

de les comissions de María Josefa. 

Referència a la carta de 8 d’octubre, que acaba de rebre, sobre els v. 5-6 de les 

Mémoires de Genlis i la Biographie littéraire d’Scott. Diu també que escriurà a Lavi-

gerie per anunciar-li que arribaran les obres sobre la coronació. 

 

23 d’octubre de 1825 [María Josefa] 

Li demana dotze lliures de te. 

 

20 de novembre de 1825 [Charles Pougens + extracte de la carta + nota del secretari] 

Referència a les seves pròpies cartes de 8 i 30 d’octubre [la 2a no s’ha conservat]. 

Diu que li escriu en mig full perquè li adjunta un prospecte [no s’ha conservat] i així 

no augmenta el preu de l’enviament. 

Referència a la carta de 23 d’octubre de María Josefa sobre el te. Diu que envia el 

que ha pogut trobar en el paquet «DCdB nº 13» a Lavigerie, «receveur des Loteries 

Royales, Bayonne, Basses Pyrénées» i que s’entendrà amb Simón Iriarte, «direc-

teur des postes à Irun». 

Li adjunta un prospecte [no s’ha conservat] segons el qual acaben de sortir publi-

cats els v. 3-4 del Tristan le voyageur de Marchangy, que sembla que hi haurà 6 vo-

lums i que farà arribar aquests volums a Luis de Córdova, no volent que es confon-

guin amb les obres sobre la coronació que envia a través de missatgeria (quan sur-

tin les estampes). 

També parla de la revista Journal de la jeunesse dirigit per Madame la comtesse 

d’Hautpoul [comtesse de Beaufort d’Hautpoul], del qual apareixen quaderns tots els 

dijous i diumenges, 7 francs per 3 mesos, 13 francs per 6 mesos, 25 francs l’any; 

diu que no n’envia el prospecte adjunt perquè són massa fulls. 

La nota del secretari és sobre el prospecte adjunt de l’obra de Pougens Galerie de 

Lesueur ou collection de tableaux représentant les principaux traits de la vie de Saint 

Bruno, dissenyats i gravats per Georges Malbeste, en 4º, amb 27 estampes en tres 

entregues. Preu d’una entrega, 18 francs. 
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24 de novembre de 1825 [María Josefa + anotació extreta del Petit courrier des da-

mes] 

Referència a la carta de 10 d’octubre. Li agraeix l’enviament dels v. 5-6 de les 

Mémoires de Genlis i la Biographie littéraire d’Scott i queda assabentada que li farà 

arribar els v. 7-8 quan es publiquin. Veu que l’ha subscrit al retrat de Maria Antonie-

ta i que la col·lecció d’estampes encara no està llesta, tot i les promeses dels edi-

tors. 

Fa uns aclariments sobre els paquets rebuts perquè Pougens deia que havia vist 

contradiccions a les cartes de María Josefa. Diu que l’últim paquet que ha rebut són 

els sis volums de la Histoires du temps des croisades d’Scott (com deia a les seves 

cartes de 26 de setembre i 17 d’octubre) però no han arribat les Mémoires de Gen-

lis ni la Biographie littéraire d’Scott. 

Li agraeix el seu servilisme i l’enviament dels Contes du vieil eremite. Espera notíci-

es de l’èxit de la carta per al comte Albert de Ganay 

Fa referència a una crema que ha vist anunciada al nº 26, volum 9, del Petit courrier 

des dames i vol que Pougens esbrini una qüestió dels preus i que n’hi enviï, així 

com del te que parlava a la carta del 23 d’octubre. 

 

10 de desembre de 1825 [Charles Pougens + extracte de la carta] 

Referència a la carta de 24 de novembre. Segueix la confusió de paquets perquè 

Pougens diu que queda assabentat que ha rebut els quatre primers volums de les 

Mémoires de Genlis i que falten els v. 5-6 i la Biographie littéraire d’Scott; i que 

també li va portar a Luis de Córdova els Contes du vieil eremite. Li parla de l’èxit de 

les seves Lettres philosophiques, les quals han agradat molt a la família d’Orleans, i 

li envia. I del seu diccionari que fa 47 anys que prepara. 

Diu que portarà a Luis de Córdova els v. 7-8 de les Mémoires de Genlis però que no 

sap si portar els v. 9-10 perquè inclouen obres que María Josefa ja coneix, com 

Souvenir de Felice. 

 

12 de desembre de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 20 de novembre. Queda assabentada de les gestions del te 

i que ha portat a Luis de Córdova els quatre volums de Tristan le voyageur però 

com que no ha rebut res després de tant de temps, li demana que vagi a veure a 

Córdova per saber què passa; i que si no pot enviar-los, torni els llibres a Pougens i 

ja trobaran com fer-ho. 

Decideix no subscriure’s al Journal de la jeunesse, veient les dificultats amb els lli-

bres 
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15 de desembre de 1825 [María Josefa] 

Li confirma la carta del dia 12 i li demana que passi per la llibreria de Treuttel et 

Wurtz, a buscar l’Almanach de Saxe Gotha de 1826 i que el pot enviar a través de 

Lavigerie. 

 

19 de desembre de 1825 [María Josefa + nota del secretari] 

Li escriu per fer un encàrrec de vi de xampanya. [Per la nota del secretari sabem 

que hi va haver correspondència entre els anys 1816 i 1817, tot i que no s’ha con-

servat]. 

 

22 de desembre de 1825 [María Josefa] 

Referència a la carta de 10 de desembre. Diu que ha rebut els v. 5-6 de les Mémoi-

res de Genlis i la Biographie littéraire d’Scott. També vol que li enviï els Contes du 

vieil eremite i les Lettres philosophiques i el felicita per l’èxit. 

Diu que no cal incomodar Luis de Córdova amb els paquets de llibres i que els pot 

enviar directament a Lavigerie a Baiona, el qual els farà enviar al comte de Brunetti, 

ministre plenipotenciari de l’emperador d’Àustria, i així no hi haurà dificultats. Pot 

començar amb els volums de les Mémoires de Genlis i amb els altres llibres que 

són en poder seu. 

També li demana que li faci arribar l’abans possible els llibres de la nota adjunta [no 

conservada]. Parla dels encàrrecs del vi i de crema i sobre la carta al comte Albert 

de Ganay. 

 

27 de desembre de 1825 [Charles Pougens + extracte de la carta] 

Referència a les cartes de 12 i 15 de desembre: 

 12 de desembre: parla del te i dels quatre primers volums del Tristan le 

voyageur. Diu que anirà a parlar amb Córdova personalment per esbrinar què 

passa. I parla de l’exemplar dels Contes du vieil eremite que ha de ser per a 

María Josefa, en paper vitel·la, i fa una llarga explicació del contingut dels tres 

volums. 

 15 de desembre: ha enviat a través de Lavigerie l’Almanach de Saxe Gotha i 

també el paquet «DCdB nº 14» amb els pots de crema. Parla de la carta que 

ha rebut de Mlle. d’Orleans felicitant-lo per les Lettres philosophiques i es la-

menta que si no fos per Luis de Córdova, María Josefa ja les tindria. 
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1826 

5 de gener de 1826 [María Josefa] 

Lamenta que encara no ha rebut cap llibre dels que parlava a les cartes de 26 de 

novembre i 10 de desembre. Diu que els faci arribar al llibreter Pelicier, a la plaça 

de Palais Royal, que està encarregat pel seu «petit fils» [nét polític, casat amb una 

filla de la marquesa de Camarasa, filla de María Josefa. És Lázaro Brunetti], el com-

te de Brunetti, d’enviar-li una caixa i dins d’aquesta Pougens pot posar els llibres. 

Que hi posi també els llibres que té Luis de Córdova, així com els gravats de la co-

ronació. Que segueixi les instruccions de la carta del dia 22 de desembre per a fu-

turs enviaments. 

 

13 de gener de 1826 [Charles Pougens + extracte carta] 

Referència a les cartes de 19 i 22 de desembre: 

 19 de desembre: parla de l’encàrrec del vi 

 22 de desembre: queda informat que encara no ha rebut els v. 5-6 de les 

Mémoires de Genlis i la Biographie littéraire d’Scott; que no molestarà a Luis de 

Córdova i que farà arribar petits paquets a Lavigerie de Baiona que els passarà 

al nét de María Josefa, el comte de Brunetti, i així no hi haurà pas cap proble-

ma per la seva introducció.  

o En aquesta carta, María Josefa li demanava que li enviés [segurament 

en la nota adjunta no conservada] el millor epistolari francès amb diver-

sos gèneres de correspondència i cartes de tots tipus; un parell de ma-

nuals en italià; un parell de manuals en anglès. 

o S’alegra molt del nou sistema d’enviament de llibres perquè així arriba-

ran. Diu que està preocupat per si l’exemplar dels seus Contes du vieil 

eremite, en paper vitel·la, s’ha perdut, 

o Diu que han sortit els v. 7-8 de Mémoires de Genlis (la qual parla d’ell 

en el tom 7, p. 339). L’Almanach de Gotha ja s’ha publicat però 

l’Almanach Royal de 1826 encara trigarà. 

o Inclou els comptes del segon semestre de 1825 de 751,15 francs. [Per 

l’extracte del secretari sabem que equival a 3004,22 rals de billó]. 

 

17 de gener de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 27 de desembre, després dels desitjos d’any nou, diu que 

encara no li ha arribat l’Almanach de Gotha que ha enviat a través de Lavigerie. Li 

demana una còpia de la carta que Mlle. D’Orleans li ha enviat a Pougens, per veure 

què li diu de bo. 
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19 de gener de 1826 [María Josefa] 

Informa a Pougens que ha rebut una carta de Lavigerie dient que ha rebut un pa-

quet amb la «pomade de la Mecque» i la nota de Pougens dient que rebria 

l’Almanach de Saxe Gotha. Però diu María Josefa que en carta del dia 7 [de ge-

ner?] deia que ja havia enviat l’Almanach abans que el paquet i María Josefa no en-

tén com ha arribat el paquet i no l’Almanach a Lavigerie. Li demana un aclariment. 

 

23 de gener de 1826 [María Josefa] 

Informa Pougens que ha rebut un paquet amb els tres volums dels Contes du vieil 

eremite amb remitent de l’ambaixada d’Espanya i, per tant, un dels paquets que es 

van entregar a Luis de Córdova. No li ha arribat l’Almanach de Gotha encara.  

Ha llegit el Catalogue des livres publiés par M.M. Tétot frères, libraires rue Mont-

pensier, nº 5, place du Carroussel i ha vist el Dictionnaire historique et biographique 

des personages illustres, celebres ou fameux de tous les siècles et de tous les pays 

du monde, avec les dieux et les heros de la mythologie, París, 4 v. 8º, 16 francs; i el 

Dictionnaire historique critique et bibliographique contennant les vies des hommes 

de tous les pays..., 30 v. 8º, 240 francs. Li demana que li doni la opinió per poder 

triar. Informa que ja ha rebut el te. 

 

28 de gener de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 5 i 12 de gener: 

 5 de gener: parla de la petició de María Josefa de fer arribar al llibreter Pelicier 

els llibres que té Pougens per a ella i els que encara no haurà enviat Luis de 

Córdova. Llista els llibres que li havia portat a Córdova: Almanach Royal de 

1825; Mémoires de Genlis, v. 1-6; Histoires du temps des croisades d’Scott, v. 

1-6; Biographie littéraire, 3 v.; Contes du vieil eremite, 3 v. Adjunta carta de Luis 

de Córdova. En l’extracte, el secretari afegeix que, revisant la correspondència 

i la nota de Pougens, falta rebre els v. 5-6 de les Mémoires de Genlis i els qua-

tre volums de Tristan le voyageur. 

 12 de gener: queda assabentat que encara no ha rebut el paquet «DCdB nº 

14» amb les cremes. 

 

30 de gener de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 13 de gener. Parla de l’encàrrec de vi i li repeteix que ha 

rebut els Contes du vieil eremite. Diu que encara no ha rebut l’Almanach de Gotha 

que en carta del 27 de desembre Pougens deia que li enviava. Diu que es pot co-

brar els comptes del 2n semestre de 1825. 
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2 de febrer de 1826 [María Josefa] 

Li confirma el contingut de les seves pròpies cartes de 23 i 30 de gener. Li fa saber 

que ahir es va presentar a casa seva un cavaller francès de part de Luis de Córdo-

va que li va entregar els 4 v. de la Biographie littéraire [des romanciers célèbres] 

d’Scott [BNE, 5/4221], però no pas els v. 4-5 de les Mémoires de Genlis, tot i que 

ella es pensava que ja els havia anat a buscar tots a casa de Luis de Córdova i li 

havia de fer arribar per una altra via. 

 

2 de febrer de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 19 de gener. Li explica el tema de l’Almanach de Gotha, 

que havent canviat les ordres d’expedició dels llibres María Josefa, no l’envia a tra-

vés de Córdova sinó de Pelicier. 

Li informa que ja ha fet les gestions necessàries per aconseguir els números 26-28 

de desembre del Journal des débats que no havien arribat. 

 

9 de febrer de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 de gener. Es dóna per assabentada que Pougens ha fet 

arribar tots els llibres a Pelicier i llegeix en la carta adjunta de Luis de Córdova que 

aquest ha enviat els llibres en el seu poder a Pougens. Amb tot això li fa saber que 

ha rebut tots els llibres excepte els v. 5-6 de les Mémoires de Genlis i els quatre vo-

lums de Tristan le voyageur. I li demana que faci gestions per esbrinar on són 

aquests llibres. 

Tornen a parlar dels encàrrecs dels vins; i diu que és ben extraordinari que després 

de 45 dies des de que li va fer saber que li enviava, encara no li hagi arribat 

l’Almanach de Gotha. 

 

11 de febrer de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 23 i 30 de gener: 

 23 de gener: parla sobre les dues obres de les quals María Josefa demanava 

opinió. Dóna la seva opinió i li recomana el Dictionnaire historique de 30 vo-

lums. Li parla d’una tercera obra, Biographie universelle editada per una Socie-

té de Gens de Lettres: diu que encara s’està editant (van per la lletra SOK i hi 

ha 42 volums); el preu de la subscripció era de 7 francs el volum (pels 42 vo-

lums, 294 francs); diu que la subscripció està tancada però que si María Josefa 

està interessada, pot provar d’aconseguir el mateix preu.  

Diu que normalment s’afegeix a aquest diccionari, l’obra Biographie nouvelle 

des contemporains d’Arnault, Norvins, etc., complet en 20 v. 8º, a 9 francs el 

volum, preu de subscripció 180 francs. 
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 30 de gener: parla de l’encàrrec dels vins, que puja a 850 francs, que envia en 

4 caixes «DCdB, nº1-4», enviades a Lavigerie, «receveur des Loteries Royales, 

Bayonne, Basses Pyrénées». 

Per altra banda, diu que fins que Pelicier no tanqui la capsa de llibres per al comte 

Brunetti, n’hi anirà portant. Diu que girarà una lletra contra María Josefa, a través de 

Jacques Laffitte per les despeses del segon semestre de 1825. 

 

16 de febrer de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 2 de febrer. Queda assabentada que l’Almanach de Gotha 

està entre els llibres entregats a Pelicier i que no li ha d’arribar a través de Lavige-

rie. Li demana que li faci arribar una llista de tots els llibres entregats a Pelicier 

 

16 de febrer de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 2 de febrer. Queda assabentat que ha rebut la Biographie 

littéraire d’Scott però no pas els v. 5-6 de Mémoires de Genlis, ni els quatre volums 

del Tristan le voyageur de Marchangy. Repeteix la llista de llibres que Luis de Cór-

dova no li ha retornat (i, per tant, haurien d’arribar a María Josefa, si no és que ja 

els té). Pel que fa al Tristan le voyageur, seguint les ordres de María Josefa, els té 

Pelicier. Diu que després de la carta de Luis de Córdova li ha estat impossible 

d’insistir sobre el reenviament, però farà el possible. 

Finalment parlen de l’encàrrec de vins i li reprodueix una carta que li ha enviat Möet. 

 

23 de febrer de 1826 [María Josefa] 

Fa referència a la carta d’11 de febrer. Sobre l’opinió de Pougens sobre els diccio-

naris li demana que li faci arribar la Biographie universelle [UCM, BH FLL 51415-

51448]: els 42 volums publicats fins ara i els que aniran sortint. També diu que hau-

ria desitjat un resum de 3 o 4 volums titulat Dictionnaire des hommes illustres. 

Tornen a parlar dels vins de Möet i del cobrament dels comptes del segon semestre 

de 1825 i el cost del vi. 

Diu que si no ha recuperat els v. 5-6 de Memóires de Genlis i Luis de Córdova no 

els ha enviat, s’hauran de tornar a comprar per no deixar-la amb la col·lecció in-

completa i els farà arribar a través de Pelicier.  

Li encarrega 100 lliures de bugies diàfanes. 

 

27 de febrer de 1826 [María Josefa] 

Li fa saber que Mr. d’Ouvril, membre de la legació russa i nebot del ministre plenipo-

tenciari a Madrid partirà cap a París. Vol aprofitar aquesta ocasió i li demana a 

Pougens que presenti aquesta carta a Ouvril, li faci saber que és el seu correspon-

sal i que li entregui els paquets que tingui per ella. 
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2 de març de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 16 de febrer. Diu que no cal molestar més a Luis de Córdo-

va sobre l’afer dels llibres, que torni a comprar els v. 5-6 de les Mémoires de Genlis 

i els hi enviï a Pelicier. Torna a parlar de l’encàrrec dels vins. 

 

10 de març de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Comença la carta explicant-li temes personals: ha anat a París a veure la família 

d’Orleans, que s’havien queixat que el veien rarament. Que la seva dona ha emma-

laltit just quan marxaven  de París però s’està refent. Que les seves Lettres phil-

sophiques a M*** estan tenint èxit. Que les Lettres de Sosthene a Sophie han sigut 

traduides a l’italià per la napolitana Cecilia de Luna Foliero. Que el seu Trésor des 

origines al qual ha dedicat mig segle, malgrat l’afecte del rei, el ministre li ha dit que 

no hi ha diners per imprimir-lo. 

Referència a la carta de 16 de febrer. Llista els llibres que ha entregat a Pelicier: 

 Histoire du sacre et du courenement de Le Noble, 2 v. 8º [BNE, 2/15724 i 

2/15725]. 

 Relation du sacre de Darmaing, 1 v. 8º [BNE, 2/16291].  

 Histoire du sacre de Miel, 1 v. 8º [BNE, 2/16531]. 

 Le chant du sacre de De Lamartine, 1 v. 8º [BNE, 2/20610]. 

 Couronne poetique or Recueil de poesies sur le sacre 1 v. 8º [BNE, 2/16521]. 

 Sacre de S.M. Charles X, publié par Sazerac, 2 livres in folio et cahier suple-

mentaire. 

 Manuel epistolaire française de Phelipon Le Madeleine, 1 v. 12º. 

 Le nouveau secretaire italien, 1 v. 12º. 

 Classical English letter-writer or Epistolary selection, 1 v. 12º. 

 Mémoires de Genlis, v. 7-8 8º [BNE, 2/16345-2/16352]. 

 Tristan le voyageur, de Marchangy, v. 1-4 8º [BNE, 2/14918-2/14923]. 

 Almanach de Saxe Gotha de 1826, 18º. 

Referència a la carta de 23 de febrer: queda assabentat d’enviar els 42 volums de 

la Biographie universelle i que encara no ha rebut els v. 5-6 de les Mémoires de 

Genlis, que es deuen haver perdut i que els tornarà a comprar: millor una petita 

despesa que una col·lecció incompleta. 

 

16 de març de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 27 de febrer i 2 de març: 

 27 de febrer: parla de Mr. d’Ouvril i queda assabentat que ha de portar-li pa-

quets amb llibres. 

 2 de març: queda assabentat de deixar tranquil Luis de Córdova i recomprar i 

enviar els v. 5-6 de les Mémoires de Genlis i informa que ja els ha donat a Peli-
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cier, i diu que és una pena haver de pagar dues vegades per la mateixa cosa. 

També parla dels encàrrecs dels vins. 

 

27 de març de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 10 de març. S’alegra de la visita a la família d’Orleans i es 

lamenta que no hi hagi diners per la publicació del Trésor des origines i li agradaria 

estar en millor situació econòmica per a poder-lo ajudar. S’alegra de l’èxit de les se-

ves Lettres philosophiques i li demana que li faci arribar [BNE R/8682]. Li agraeix el 

seu zel en complir les seves comissions, entre elles les del vi. Afegeix que acaba de 

rebre la carta de 16 de març i que està d’acord amb tot. 

 

9 d’abril de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 27 de març. Torna a parlar de la família d’Orleans, intenta 

fer pena i afalaga María Josefa. 

Diu que ja que li permet li farà arribar Lettres philosophiques, bé a través de Pelici-

er, bé a través d’Ouvril, «attaché a la legation de Russie, près la Cour de Madrid, et 

de présent Hotel de la legation de Russie, rue des Champs Elisées, nº 1 Paris». 

Espera que els tres volums dels Contes du vieil eremite hagin arribat. Diu que 

aquests contes, així com les Lettres han agradat molt a Monseigneur i especialment 

a Mademoiselle [d’Orleans?] que ha volgut dos exemplars: un per a la seva bibliote-

ca de París i l’altre per la de Landau. 

 

24 d’abril de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 9 d’abril. S’alegra que la senyora Pougens s’hagi refet i li 

agraeix les mostres d’afecte. Li agraeix que li enviï les Lettres philosophiques i con-

firma que ja té els Contes du vieil eremite. 

Diu que Lavigerie, en carta del 10 d’abril, l’informa que els vins ja han passat per 

Baiona, i per tant arribaran aviat a Madrid. També espera les bugies. 

 

12 de maig de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 24 d’abril. Parla de l’encàrrec de vins i bugies. Diu que ha 

sofert molt durant uns dies perquè era malalt però ja s’ha recuperat, i que encara 

que està dèbil res l’aturarà de complir els encàrrecs de María Josefa. 

Diu que l’Almanach Royal finalment s’ha publicat i que li farà arribar, i que ja ha en-

viat les cent lliures de bugies diàfanes a Lavigerie. 
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25 de maig de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 12 de maig. S’alegra que s’hagi recuperat i li diu que ella 

també ha estat malalta però que ja s’està recuperant. Diu que les vuit caixes amb 

les 200 ampolles de vi han arribat en bon estat i espera noticies de Lavigerie sobre 

les bugies. 

Queda assabentada que li enviarà l’Almanach Royal, a través de Pelicier o d’Ouvril. 

Demana que li faci arribar com abans millor una dotzena i mitja de «planches du 

metal pour dorer dans le cristal». Li adjunta uns models i li demana que li enviï al-

guns dissenys similars, de bon gust i diferent mida. 

 

9 de juny de 1826 [Charles Pougens – 2 cartes + còpia de carta del Gran Duc Cons-

tantí] 

A la carta de dos fulls diu que està preocupat perquè fa un temps que no té nove-

tats de María Josefa. Diu que enviarà la Biographie universelle de 44 volums en 8º 

a través de Pelicier perquè és el primer que farà enviament a Espanya. Diu que són 

veritables llibres propis d’una biblioteca escollida. 

Explica que té un deixeble que considera com un fill adoptiu, que és molt savi i per-

tany a diferents acadèmies, al qual ha format per acabar el seu Trésor des origines 

si ell no pot fer-ho. Adjunta una carta del duc Constantí al qui havia demanat diners 

per al seu afillat i la seva obra. Pougens és l’agent literari de Constantí des de fa 6 o 

7 anys. Que està molt content! 

Parla d’un segon deixeble, de 23 anys, anomenat Paul Rable al qual vol col·locar 

com a secretari en alguna ambaixada i en lloa les qualitats i la bona lletra [és qui ha 

fet la còpia de la carta del duc Constantí], parla dels estudis que ha fet, i pregunta a 

María Josefa si algun membre de la seva família necessita un secretari 

A la carta d’un full fa referència a la carta de 25 de maig. Mor de pena i de dolor de 

saber que María Josefa ha estat malalta. Queda assabentat de l’encàrrec de les 

planxes de metall. 

 

22 de juny de 1826 [María Josefa] 

Referència a les dues cartes de 9 de juny. Agraeix les mostres d’amistat. S’alegra 

de la justícia que li fa el duc Constantí als seus mèrits i diu que estarà encantada de 

ser-li útil en col·locar el seu deixeble. 

Ha rebut les cent lliures de bugies diàfanes i l’Almanach Royal a través de Lavige-

rie, així com les Lettres philosophiques a través d’Ouvril. Queda assabentada de 

l’enviament dels 44 volums de la Biographie universelle i de les planxes me-

tàl·liques i li agraeix 
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29 de juny de 1826 [María Josefa] 

Li demana que li enviï els números 29, 30 i 31 de maig del Journal des débats, que 

no han arribat. 

 

29 de juny de 1826 [Charles Pougens] 

Li presenta els comptes del primer semestre de 1826 [no diu la xifra] i diu que està 

treballant amb les planxes de metall. Parla de la família d’Orleans i de com n’és de 

meravellosa, 

PD1. Diu que veurà en els comptes que ha trobat la manera d’economitzar 44 

francs de la Biographie universelle. 

PD2. Informa que s’han traduit al castellà les seves obres Quatre âges i Lettres d’un 

chartreux. Diu que s’ha imprès a París, es ven a 4 francs, que no sap molt espanyol 

però que li ha semblat molt fidel. 

PD3. Encara no ha respost sobre les planxes però hi està treballant. Sembla que és 

difícil perquè l’única persona que ho sap fer a París, guarda el secret molt bé i no 

l’ha deixat entrar al seu taller. 

 

12 de juliol de 1826 [María Josefa] 

Fa saber a Pougens els llibres que ha rebut durant el mes de juny i juliol 

 2 v. Histoire du sacre de Le Noble [BNE, 2/15724 i 2/15725]. 

 1 v. id. De Darmaing [BNE, 2/16291]. 

 1 v. id. De Miel [BNE, 2/16531]. 

 1 v. Le chant du sacre [BNE, 2/20610]. 

 1 v. Couronne poétique [BNE, 2/16521]. 

 1 v. Manuel epistolaire. 

 1 v. Le nouveau secretaire italien. 

 1 v. Recueil epistolaire anglais. 

 1 v. Almanach Royal. 

 1 v. Almanach de Saxe Gotha. 

 2 v. Mémoires de Genlis, v. 7 i 8 [BNE, 2/16345-2/16352]. 

 4 v. Tristan le voyageur [BNE, 2/14918-2/14923]. 

 4 v. Woodstock de Walter Scott [BNE, 5/4221] 

 1 v. Lettres philosophiques à Madame *** [BNE, R/8682]. 

Per tant, només queden per rebre els 44 volums de la Biographie universelle, que 

havia dit que enviaria a través de Pelicier. 

 

17 de juliol de 1826 [María Josefa + dues llistes de llibres fetes pel secretari] 

Li demana que li confirmi tots els llibres de Walter Scott que li ha enviat perquè n’hi 

ha alguns de publicats que no troba a la seva biblioteca. 
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Llista 1: «Nota de las obras de W. Scott remitidas por M. Pougens». Llista 26 títols, 

dels quals només 7, segons el secretari, són els que hi ha a la biblioteca de María 

Josefa, 

Llista 2: «Libros que han venido de París en junio y julio de 1826»: llista 18 obres. A 

la llista de la carta de 12 de juliol, s’afegeixen: 

 Histoire des ducs de Bourgogne, 11 v. [BNE, 2/15024-2/15036]. 

 Atlas de cette histoire, 4 v. 

 Obras de Moratin, 3 v. 

 Sacre de Charles X, 3 livr. in fº, fig., 3 v. 

 

18 de juliol de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 22 i 29 de juny: 

 22 de juny: està conforme amb la carta i queda assabentat d’enviar la Biogra-

phie universelle, 44 v., a través de Pelicier el més aviat possible. Torna a reco-

manar-li el seu deixeble. 

 29 de juny: ha reclamat els números de 29, 30 i 31 de maig del Journal des dé-

bats. Parla de l’encàrrec de les planxes de daurar, que està resultant difícil 

d’executar, i del viatge de la família d’Orleans. 

 

20 de juliol de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 29 de juny amb els comptes del primer semestre de 1826, 

que pugen a 1.246,05 francs. Parla també de la família d’Orleans i de l’encàrrec de 

les planxes de metall. 

 

2 d’agost de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 12, 17 i 20 de juliol: 

 12 de juliol: queda assabentat que només falta enviar els 44 volums de la Bio-

graphie universelle, que farà a través de Pelicier, en la primera ocasió que tin-

gui. Que també falten els v. 5-6 del Tristan le voyageur que enviarà per mitjà 

d’Ouvril. 

 17 de juliol: queda assabentat que ha d’enviar la llista exacte de les novel·les 

d’Scott, en format 12º i de la mateixa edició de les ja enviades. I diu que les no-

ves edicions no semblen tan pràctiques. Parla d’un autor arruïnat pel seu llibre-

ter i que el rei d’Anglaterra l’ha ajudat amb 4.000 lliures esterlines [es refereix a 

Walter Scott]. 

 20 de juliol: parla del compte del primer semestre de 1826 que puja a 1.246,15 

francs i que s’ho cobrarà, com sempre, a Laffitte i Cie. de París. Torna a parlar 

de l’encàrrec dels dissenys de les planxes de daurar. També diu que queda as-

sabentat que María Josefa no està satisfeta de les estampes de la coronació, 

que estan mal litografiades. I finalment torna a parlar del seu deixeble. 
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3 d’agost de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 18 de juliol. Confirma el que ja li deia a les cartes prece-

dents i li agraeix la seva dedicació. Parla de l’encàrrec de les planxes de daurar. 

 

17 d’agost de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 3 d’agost. Parla de l’encàrrec de les planxes de metall. Ad-

junta [no s’ha conservat] una llista de les obres de Walter Scott, que demana que 

compari amb els exemplars que té, i així poder completar el que falti. 

Segueix la carta el dia 23: com que no rep noves cartes de María Josefa, envia la 

carta. Torna a explicar, amb més detall, la ruïna de Walter Scott i l’ajuda del rei 

d’Anglaterra. 

 

24 d’agost de 1826 [María Josefa] 

Notifica l’arribada dels números del 29, 30 i 31 de maig del Journal des débats i 

demana reclamar els números 7,8 i 9 del mes d’agost que no han arribat. 

 

31 d’agost de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 2 d’agost. Queda assabentada que Pelicier encara no ha 

enviat els 44 v. de la Biographie universelle perquè no ha tingut l’ocasió. Informa 

que els v. 5-6 de Tristan le voyageur ja han arribat. 

Li agraeix la llista d’obres de Walter Scott, la qual és «plus exacte encore que cette 

qui se trouve dans les journaux» i li agraeix. 

Parla dels rebut del primer semestre [1246,15 francs] i del deixeble. 

 

7 de setembre de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 17 d’agost amb la nota adjunta de les obres d’Scott. Li de-

mana que li faci arribar la col·lecció completa i els volums que falten tenint en comp-

te la nota que li adjunta [no s’ha conservat]. Li agraeix el zel en l’execució de les se-

ves comissions. 

 

14 de setembre de 1826 [María Josefa + nota + nota de comptabilitat del secretari] 

Carta que fa referència al cobrament o no d’uns interessos relacionats amb els 

comptes del primer semestre de 1826. La nota del comptable ens dóna les xifres en 

francs i en rals de billó. 
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21 de setembre de 1826 [María Josefa] 

Informa que ha rebut erròniament els números 7, 8 i 9 de setembre del Journal des 

débats i ella reclamava els d’agost. Li demana que els torni a reclamar. 

 

25 de setembre de 1826 [María Josefa] 

Li demana que els propers paquets que li hagi d’enviar, ho faci a través de Lavigerie 

de Baiona a nom del comte de Brunetti, ministre plenipotenciari d’Àustria, i així tot 

arribarà més ràpid 

 

25 de setembre de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 24 i 31 d’agost i 7 de setembre: 

 24 d’agost: informa que ha reclamat els números 7, 8 i 9 d’agost del Journal 

des débats. 

 31 d’agost: queda assabentat que ha rebut els v. 5-6 del Tristan le voyageur. 

Torna a parlar dels comptes del primer semestre, i del seu deixeble i les seves 

excel·lències. 

 7 de setembre: queda assabentat que María Josefa demana la col·lecció com-

pleta d’obres de Walter Scott i set obres de la col·lecció d’Scott que ja poseeix. 

Diu que quan rebi la carta, ja haurà comprat tots aquests exemplars i que està 

preocupat per la manera d’enviar-los, perquè cal sumar-hi els 44 volums de la 

Biographie universelle. Vol que María Josefa li confirmi si ha de fer-ho a través 

de Pelicier. També parla de les planxes de metall i li envia alguns dissenys. 

 

2 d’octubre de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 de setembre. Pel que diu, sembla que el banquer de 

Madrid exigeix un interès de 15,28 francs. Pougens està indignat!  

Segueix la carta el 6 d’octubre i fa referència a la carta de 21 de setembre: diu que 

reclamarà els números 7, 8 i 9 d’agost del Journal des débats. Informa que ja ha 

comprat tots els exemplars de Walter Scott (la col·lecció completa i els exemplars 

que falten per completar la segona col·lecció). 

 

7 d’octubre de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 25 de setembre. Parlen dels números d’agost del Journal 

des débats que li falten, i del deixeble dient que provarà de col·locar-lo tot i que ho 

veu difícil. Li confirma de seguir enviant els llibres a través de Pelicier i li demana a 

Pougens que li pagui les despeses que li pugui ocasionar l’enviament. 
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12 d’octubre de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 2 d’octubre. Queda assabentada que ha reclamat els nú-

meros d’agost del Journal des débats i de les gestions per comprar les obres 

d’Scott. 

 

19 d’octubre de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 25 de setembre. Queda assabentat d’enviar els llibres a 

Lavigerie, amb un envoltori exterior a nom del comte Brunetti i un envoltori interior a 

nom de María Josefa. I que mor de plaer de poder-los enviar. Ha entregat a Pelicier: 

 Biographie universelle, en 8º, v. 1-44. 

 Obres de Walter Scott completes, 107 v. en 12º. 

 Lettres de Paul i altres obres per completar una segona col·lecció, 18 v. en 12º. 

Diu que a l’abril de 1822 li va enviar les entregues 1,2 i 3 d’un recull de gravats titu-

lat Paris et ses environs de Mr. Damame de Martrais [Michel François Damame-

Demartrais]. Vol saber si l’interessen les entregues 4, 5 i 6 que acaben de sortir.   

Segueix la carta el 25 d’octubre. Li parla de dos llibres: 

 Lettres inédites de Mme. de Maintenon et de Madame la princesse des Ursins, 

4 v. 8º, 28 francs [BNE 2/17025-2/17028]. 

 Le dernier des mohicans, histoire de 1757 de [James Fenimore] Cooper, traduit 

de l’anglès per Defauconpret, traductor de les obres d’Scott, 4 v. 12º, 10 francs. 

Li explica que Cooper és el Walter Scott americà i que troba que aquesta obra 

és la que millor recull el caràcter dels salvatges d’Amèrica de totes les publica-

des fins ara. 

 

21 d’octubre de 1826 [María Josefa]  

Li adjunta una carta del comte Brunetti al llibreter Pelicier, perquè li faci arribar a 

aquest últim, juntament amb tots els volums que ha d’enviar, i que es faci càrrec 

Pougens de totes les despeses d’expedició. Encara no ha rebut els números 

d’agost del Journal de débats, que ja ha reclamat dues vegades. 

 

5 de novembre de 1826 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 22 d’octubre. Diu que ha anat a reclamar els números del 

Journal des débats «avec une petite sermone sur le peu d’exactitude de cette expe-

dition». Que ha donat la carta a Pelicier i tots els volums i que s’han enviat amb tots 

els ports pagats fins a Madrid, passant per Lavigerie, «receveur des Loteries Roya-

les Basses Pyrénées à Bayonne». Diu que ha escrit a Lavigerie per informar-lo. 

Parla del seu deixeble, que ha trobat col·locació a Buenos Aires. 
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9 de novembre de 1826 [Dos borradors – María Josefa] 

Referència a la carta de 19 d’octubre. Queda assabentada de l’enviament dels vo-

lums a Pelicier i confirma que té les tres primeres entregues de Paris et ses alen-

tours i li demana que li enviï les noves. 

Demana que li enviï les memòries de Madame de Maintenon [es refereix a Lettres 

inédites de Madame de Maintenon et de Madame la princeses des Ursins]. També li 

demana que li compri estovalles i tovallons i li faci arribar a través d’un tal Laserre, 

cònsol dels Països Baixos a Baiona, i que vol que sigui a Baiona com a tard a mit-

jans de desembre. 

 

23 de novembre de 1826 [María Josefa + fulletó] 

Referència a la carta de 5 de novembre. Queda assabentada del contingut. Li de-

mana el número de 25 d’octubre del Journal des débats que no ha arribat. Li dema-

na que adquireixi i li faci arribar la partitura de l’òpera de Le siege de Corinthe [ad-

junta fulletó]. 

 

27 de novembre de 1826 [María Josefa] 

Li confirma la carta anterior i li demana te. 

 

5 de desembre de 1826 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 9 i 23 de novembre: 

 9 de novembre: la caixa de llibres va marcada «PB nº 40» i inclou: 

o Biographie universelle, v. 1-46 en 8º. 

o Obres de Walter Scott i volums complementaris, 125 v. en 12º. 

o Retrats i facsimils per a les Mémoires de Genlis. 

o «Cuires pour ornamens et vignettes». 

o Un petit paquet de 10 v. en 8º per a Brunetti. 

Explica a través de qui ho envia i que Pelicier ha preparat la caixa perquè no 

es malmetin amb la humitat i el viatge. I ha pagat per l’embalatge i la duana 

17 francs i, ports fins a Baiona, 25,05 francs. 

Diu que ha adquirit els v. 4-6 de Paris et ses alentours veient que els tres 

primers són a la seva biblioteca, així com les Lettres inédites de Madame de 

Maintenon, 4 v. 8º [BNE, 2/17025-2/17028]. Diu que és una llàstima que la 

caixa de Pelicier ja hagi sigut expedida. 

També parla de l’encàrrec de les estovalles. 

 23 de novembre: diu que la caixa de Pelicier encara no ha sortit perquè s’han 

d’enquadernar algunes obres [segurament per a Brunetti] i que els enquader-
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nadors són molt lents. I parla d’una obra que el duc d’Orleans volia enviar a 

Pougens relligada i va trigar dos mesos! 

Diu que reclamarà el número 25 d’octubre del Journal des débats i que adquiri-

rà la partitura i li farà arribar l’abans possible. 

 

10 de desembre de 1826 [Charles Pougens + extracte + contingut «DCdB nº 16»] 

Confirma la seva carta de 5 de desembre [que per nota de l’extracte sembla que 

encara no havia arribat quan va arribar la del dia 10] i diu que ha enviat estovalles i 

tovallons en el paquet «DCdB nº 16». Fa una explicació detallada sobre l’encàrrec. 

També fa referència a l’encàrrec del te. 

 

18 de desembre de 1826 [María Josefa] 

Parla de l’encàrrec de les estovalles i diu que està preocupada perquè fa dies que 

no té notícies seves. 

 

25 de desembre de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta de 10 de desembre. Diu que no ha rebut la carta del dia 5 de 

desembre. Parla de l’encàrrec de les estovalles i del te. Li encarrega li faci arribar 

cent lliures més de les bugies diàfanes que va enviar-li al juny. 

 

28 de desembre de 1826 [María Josefa] 

Referència a la carta del 5 de desembre, que ha rebut amb gran retard. Queda as-

sabentada de l’estat de l’enviament dels llibres i les entregues 4-6 de Paris et ses 

environs. Parla dels encàrrecs d’estovalles, de te i de bugies. 

 

29 de desembre de 1826 [Charles Pougens] 

Li desitja bon any 1827 i li adjunta els comptes del segon semestre de 1826 [no in-

dica el total]. Ha entregat a Pelicier les Lettres inédites de Madame de Maintenon, 4 

v. 8º. 

 

1827 

3 de gener de 1827 [María Josefa] 

Li demana que li enviï l’abans possible, a través de Lavigerie, l’Almanach de Gotha. 
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5 de gener de 1827 [María Josefa + nota manuscrita de María Josefa] 

Notifica que ha rebut l’encàrrec de les estovalles, a través de l’intermediari de Mr. 

Dedel, ministre plenipotenciari dels Països Baixos però que no són les que ella 

desitjava. I, per tant, li fa un nou encàrrec. 

 

8 de gener de 1827 [María Josefa] 

Encarrega a Pougens d’adquirir les 200 ampolles de vi de xampanya anuals a Möet 

d’Epernay. 

 

9 de gener de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 18, 25 i 28 de desembre. 

 18 de desembre: parla de la seva salut. 

 25 de desembre: torna a explicar el contingut, l’enviament i els costos de la cai-

xa de llibres «PB nº 40», diu que ha reclamat el número de 25 d’octubre del 

Journal des débats, que ha comprat les entregues 4-6 de Paris et ses alentours 

de [Michel-François] Damame-Demartrais i que s’ha subscrit a nom de María 

Josefa a la partitura de l’òpera. També parla de l’encàrrec de les estovalles. 

 28 de desembre: parla de l’encàrrec del te i de les bugies. 

 

15 de gener de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 29 de desembre. Dóna el vist-i-plau als comptes del segon 

semestre de 1826 [1252,40 francs]. Torna a demanar rebre l’abans possible 

l’Almanach de Saxe Gotha. 

Diu que entre avui i demà hauria de rebre la caixa de llibres, segons li ha fet saber 

Lavigerie amb una nota. També l’avisarà quan arribin les Lettres inédites. Parla de 

l’encàrrec dels tovallons. 

 

23 de gener de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 5 i 8 de gener. 

 5 de gener: parla de l’encàrrec de les estovalles i diu que està afligit per haver-

se equivocat. 

 8 de gener: parla de l’encàrrec de les ampolles de vi. 

 

1 de febrer de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 15 de gener. Pren nota que ha de demanar l’Almanach de 

Saxe Gotha de 1827 i enviar-lo a Lavigerie. Queda assabentat que María Josefa ha 

rebut els números 15-17 de desembre del Journal des débats que li faltaven. De-
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mana que el secretari de María Josefa l’avisi quan arribi la caixa de llibres i les Let-

tres inèdites. 

Li ha pagat a Luis de Córdova 26,50 francs per les despeses d’enviament dels v. 

11-13 de l’Histoire des ducs de Borgogne [BNE 2/15024-2/15036]. 

Ha cobrat les despeses del compte del segon semestre 1826, parla de l’encàrrec 

dels tovallons i dóna la seva opinió de l’obra Histoire des ducs de Borgogne. Li ha 

enviat unes llavors rares del jardí del rei, a través de Lavigerie. 

 

8 de febrer de 1827 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 9 i 29 [probablement 23] de gener. Parla de l’encàrrec 

dels tovallons i demana que li enviï com abans millor el te i les bugies i confia que ja 

li ha enviat l’Almanach a través de Lavigerie. També li agraeix el zel en l’execució 

de l’encàrrec de vi. Diu que encara no ha rebut la caixa de llibres malgrat la nota de 

Lavigerie i diu que ignora el motiu del retard. 

 

15 de febrer de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta d'1 de febrer. Queda assabentada del pagament a Luis de 

Córdova per tres volums de l'Histoire des ducs de Borgogne. Parla de l'encàrrec 

dels tovallors i del cobrament del compte del segon semestre 1826. 

Informa que la caixa de llibres encara és a Vitòria, per complimentar les formalitats 

de l'aduana. Confirma que li han arribat els quatre volums de les Lettres inédites. 

 

25 de febrer de 1827 [Charles Pougens + extracte + comptes encàrrecs + rebut del 

llibreter Mongie a Luis de Córdova] 

Inclou una llista de les llavors de les quals li parlava a la carta de l'1 de febrer. Ex-

plica que li han refusat dues vegades l'Almanach de Gotha a coreus perquè només 

accepten «brochures» i diu que això és una contrarietat. 

A la part inferior de la carta hi ha els comptes dels encàrrecs del vi, els tovallons i 

les bugies, que suma un total de 1.783,60 francs. No inclou en aquest compte algu-

nes petites despeses o els 26,50 francs pagats a Luis de Cordova que inclourà en 

els comptes del primer semestre de 1827.  

Al verso de la propaganda de la llibreria de P. Mongie l'ainé hi ha un rebut de 26,50 

francs per la compra dels v. 11-13 de l’Histoire des ducs de Bourgogne, adquirits 

per Luis de Córdova el 29 de desembre de [1826]. 

Diu que l'Almanach de Saxe Gotha i el paquet de llavors arribaran amb l'enviament 

«DCdB nº 19». Afegeix que ha rebut la carta de 8 de febrer, on parla de l'encàrrec 

dels tovallons. 
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5 de març de 1827 [María Josefa] 

Li fa encàrrec d'una «eau de Pyrethre» i l'informa que no ha rebut els números 1-8 

de febrer del Journal des débats i que els reclami. No ha tingut notícies de l'envia-

ment del vi. 

 

12 de març de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta del 25 de febrer. Quda assabentada de tots els enviaments 

(llavors, Almanach i bugies) i parla de l'encàrrec dels tovallons i del vi. Li adjunta 

una lletra corresponent a la meitat dels 1.783,60 francs i amb el següent correu li 

enviarà l'altra meitat.  

 

22 de març de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a les carrtes de 15 de febrer i 5 de març: 

 15 de febrer: para de l'encàrrec dels tovallons. Està complagut de saber que la 

capsa de llibres ha arribat almenys a Vitòria i que ha rebut els quatre volums de 

Lettres inédites. 

 5 de març: parla de l'encàrrec de l'aigua de Pyrethre i del vi. Diu que ha recla-

mat els números de febrer que falten del Journal des débats. Diu que ja ha sor-

tit l'Almanach Royal i que espera ordres per enviar-lo. 

 

2 d’abril de 1827 [María Josefa + borrador de carta a Santiago Usoz] 

Referència a la carta de 22 de març. Queda assabentada de la reclamació dels nú-

meros pendents del Journal des débats i de l'enviament de l'aigua de Pyrethre. Li 

encarrega també unes ampolles d'aigua de taronja. 

Confirma que ha rebut diverses comissions enviades a través de Lavigerie: te, bu-

gies, l'Almanach de Saxe Gotha i la caixa enviada per Pelicier amb els llibres. I li 

agraeix totes les gestions. Parla de l'encàrrec de vins. 

Li adjunta una carta per a Santiago Usoz, «chargé d'affaires d'Espagne près de vo-

tre Cour». Li demana que li entregui la carta i que, a partir d'ara, li pot fer arribar els 

paquets a través seu. 

 

14 d’abril de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 2 d'abril. Parla dels encàrrecs dels flascons d'aigua que ar-

ribaran en les capsetes «DCdB nº 20» i «DCdB nº 21», a través de Lavigerie. Que-

da assabentat que ha rebut totes les comissions i la caixa de llibres. Parla de l'en-

càrrec del vi i la reclamació dels números que falten del Journal des débats. Anirà a 

veure a Santiago Usoz. 
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Parla de la seva obreta Alberic et Selenie [BNE 2/16693(2)] que ha escrit per al di-

vertiment de la mademoseille d'Orléans i que ha tingut molt d'èxit a París i que li en-

via dins d'una capseta. 

 

23 d’abril de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 14 d'abril. Queda assabentada de l'enviament dels flascons 

i de la reclamació dels números que falten del Journal des débats. Informa que els 

vins i l'aigua de Pyrethre ja han arribat. Li adjunta la segona lletra dels 1.783,60 

francs. Li agraeix que li enviï un exemplar d'Alberic et Selenie. 

 

24 d’abril de 1827 [Charles Pougens] 

Parla de l'encàrrec dels vins i els tovallons, i de la lletra de 1.783,60 francs. 

 

7 de maig de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 23 d'abril. Queda assabentat de l'arribada del vi, els flas-

cons i l'obreta Alberic et Selenie, que encara no han arribat els números que falten 

del Journal des débats ni l'aigua de flor de taronja: els números els va reclamar el 

passat 23 de març i l'aigua de flor de taronja és en el paquet «DCdB nº 21», en ca-

mí. També parla de les dues lletres i diu que va acusar rebut del primer en carta de 

5 d'abril que sembla que no ha arribat. 

Parla de Georges Malbeste, excel·lent dissenyador i gravador, les obres del qual es 

recullen a la Galerie de Lesueur, dissenyat i gravat per ell i amb textos signats pel 

propi Pougens. Fa un elogi de l'bra que costa 48 francs en paper ordinari i 96 francs 

en paper vitel·la. Diu que ha tingut molt d'èxit, i que María Josefa segurament el 

veurà anunciat al diari. 

 

10 de maig de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta del 24 d'abril. Confirma que ha arribat l'aigua de flor de taronja 

i que només queden pendent els tovallons. 

Li demana que la subscrigui a Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoleon 

pel general [Maximilien Sébastian] Foy i d'anar enviant-li els volums a mesura que 

surtin a través de Santiago Usoz. 

Diu que no ha rebut els números del 23-29 d'abril del Journal des débats ni tampoc 

tots els altres que li faltaven, i li demana que els reclami amb energia. 
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21 de maig de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 7 de maig, on queda assabentada de la recepció de la se-

gona lletra. Li demana que compri i faci arribar a Usoz La vie de Napoléon, empe-

reur de France de Walter Scott, editada per Charles Gosselin [BNE, 5/4221]. 

 

31 de maig de 1827 [María Josefa] 

Diu que ha rebut una carta de Santiago Usoz on li explica que Pougens se li va pre-

sentar però no n'ha sabut res més perquè marxava al camp; ha escrit a María Jose-

fa per si hi ha res que ell pugui fer. Per això, María Josefa li demana a Pougens que 

faci arribar a Usoz els tovallons i els llibres que tingui per a ella. 

 

3 de juny de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a les cartes de 10 i 21 de maig: 

 10 de maig: queda assabentat que l'aigua de flor de taronja ha arribat. Diu que 

ja ha fet la subscripciói a la Histoire de la guerre de la Péninsule sous Napoleon 

de la qual ja han sortit dos volums que ja ha portat a Usoz, a la rue neuve des 

Mathurines, nº 32. Diu que Usoz li ha enviat una carta amable i que ell, abans, 

n'hi havia enviat una altra amb la seva darrera obra inclosa. Diu que ha recla-

mat els números que falten del Journal des débats enèrgicament. 

 21 de maig: queda assabentat de reclamar també els números 7-9 de maig del 

Journal des débats. Diu que adquirirà La vie de Napoleon, empereur de France 

de Walter Scott així que es publiqui però que el seu corresponsal a Londres li 

ha dit que la publicació de l'original va amb cert retard. Parla de l'encàrrec dels 

tovallons. 

 

17 de juny de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 31 de maig. Explica que no va poder anar a veure Usoz 

quan va rebre la carta de María Josefa demanant-li de fer-ho perquè estava malalt, 

però ara ja està bo i li ha portat els v. 47-48 de Biographie universelle i Histoire de la 

guerre de la Péninsule del general Foy i explica com ho ha empaquetat [segons 

l'extracte del secretari, només els v. 1-2]. Parla de l'encàrrec dels tovallons i de la 

famíliar d'Orleans.  

 

18 de juny de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 3 de juny. Queda assabentada que ha fet la subscripció a 

l'obra Histoire de la guerre de la Péninsule del general Foy i que ha portat els dos 

primers volums a Usoz, i que ha reclamat els números que manquen del Journal 

des débats. Informa que ja té els v. 47-48 de la Biographie universelle. Parla de 

l’encàrrec dels tovallons. 
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30 de juny de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 18 de juny. Queda assabentat que no ha rebut els números 

del Journal des débats, que sí que ha rebut els v. 47-48 de Biographie universelle i 

que Usoz encara ha d'enviar els v. 1-3 de l'Histoire de la guerre de la Péninsule 

obra del general Foy, La vie de Napoléon de Walter Scott i els tovallons. 

Inclou el compte del primer semestre de 1827 [no s'ha conservat]. 

 

5 de juliol de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 17 de juny. Es lamenta que hagi estat malalt. Confirma que 

ha rebut els v. 47-48 de Biographie universelle i que ja l'avisarà quan arribin els v. 

1-2 de l'Histoire de la guerre de la Péninsule del general Foy. 

Li adjunta una nota [no conservada] amb els números del Journal des débats que li 

falten i demana que li renovi la subscripció. També li demana que li enviï els v. 12-

13 de l'Histoire des ducs de Bourgogne, així com les entregues 8a i 9a de l'Atlas 

d'aquesta història, quarta edició. Li demana que li expliqui com ha d'enquadernar 

els mapes i els gravats: si els ha de col·locar en els diferents volums o si ha de relli-

gar totes les entregues en un sol volum; si és el primer cas, li demana que li digui 

on col·locar cada gravat. També parla dels tovallons. 

 

16 de juliol de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 30 de juny. Queda assabentada que ha portat llibres i tova-

llons a Usoz però que ha rebut una carta d'Usoz dient que no li ha portat res des-

prés dels v. 47-48 de Biographie universelle i li'n demana explicacions, i que els 

porti a Usoz el més aviat possible. 

Diu que troba correcte els comptes del primer semestre de 1827 [681,90 francs]. 

Li recorda que en carta de 23 de novembre de l'any passat li havia demanat la parti-

tura de l'òpera Le siège de Corinthe i com que no li ha dit res més, li demana l'estat 

de la qüestió. Acaba la carta demanant que reclami els Journal des débats. 

 

19 de juliol de 1827 [María Josefa] 

Li envia adjunta una lletra de 681,90 francs, per a pagar els comptes del primer se-

mestre de 1827. 

 

20 de juliol de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 5 de juliol. Fa un resum de la situació de les diferents co-

missions: 

 Journal des débats: ha reclamant diverses vegades i finalment se les ha fet 

donar en mà per enviar-los a través d'Usoz. Diu que creu que els problemes 
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venen dels correus d'Espanya i no pas de l’oficina del Journal des débats. No 

obstant, com que sap que María Josefa vol tenir els diaris complets, li envia. 

 Vie de Napoléon de Walter Scott, 18 v. en 12º. Els dotze primers volums ja 

s'han publicat i ha fet tres paquets de quatre volums per a Usoz. S'alegra que 

ara el servei d'expedició sigui molt més regular: «c'est un vrai plaisir». Els sis 

volums que falten els enviarà quan surtin.  

 Queda assabentat que ha rebut els v. 47-48 de la Biographie universelle; 

espera acús de rebut dels primers tres volums de l'Histoire de la guerre de la 

Péninsule i que quan aparegui el quart, l'enviarà a Usoz. Espera que li confirmi 

si vol l'atlas que acompanya l'Histoire; el preu és de 6,50 francs per als 

subscriptors [segons l'extracte del secretari, equival a 26 rals]. 

 En carta de 2 de juliol deia que havia enviat els tovallons i els tres volums de 

l'Histoire de la guerre de la Péninsule a través d'Usoz. Que l’avisi quan arribin. 

 Queda assabentat que María Josefa vol els v. 12 i 13 de l'Histoire des ducs de 

Bourgogne, quarta edició, així com l'entrega 8a i última de l'Atlas, que 

executarà tot seguit. Pel que fa al relligat, diu que depèn de la persona. Diu que 

com que la pàgina on ha d'anar el gravat no està clarament indicada, intercalar-

los dóna molts errors. Diu que la majoria acostumen a enquadernar-los tots 

junt, sobretot quan són molts gravats, com és el cas, sota el títol «Atlas». 

 Tots els abonaments han sigut renovats posteriorment al 15 de juny. 

En una noteta solta, li diu que ha de rebre a través d'Usoz, els lliuraments 4-6 de 

Paris et ses environs de Demartrais. 

 

26 de juliol de 1827 [María Josefa] 

Torna a reclamar els Journal des débats i afegeix els números 14-15 de juliol (ha 

rebut els números 12-13 i 16-18 de juliol). Demana que faci el possible per procurar 

que això s'arregli.  

 

28 de juliol de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 13 de juliol. Detalla tots els llibres que ha portat a Usoz i 

quan ho ha fet: els v. 1-4 de l'Histoire de la guerre de la Péninsule, les entregues 4-

6 de Paris et ses environs, els v. 1-12 de la Vie de Napoléon d'Scott, a més dels to-

vallons. I li diu que mai, mai es retardaria en complir les seves ordres! 

Pel que fa al Journal des débats, va anar a reclamar, els van reenviar fa uns dotze 

dies i no van voler acceptar diners per fer-ho ja que María Josefa és una de les 

abonades més antigues. Demana que cada 15 dies o 3 setmanes l'avisin dels nú-

meros que falten i així els pot reclamar més fàcilment. 

Diu que a la propera carta (per tal que aquesta arribi a l'hora al correu) parlarà de 

l'estat de la partituta de l'òpera. 
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2 d’agost de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 20 de juliol i els Journals des débats que faltaven fins al 9 

de maig. Diu que espera que li reclami els altres. 

Queda assabentada de l'enviament de Vie de Napoléon i l’Histoire de la guerre de 

la Péninsule i que vol que li faci arribar també l'atlas que acompanya l'Histoire de la 

guerre de la Péninsule. També diu que l'avisarà quan arribin els tovallons i les en-

tregues 4-6 de Paris et ses environs. 

Li agraeix les renovacions de totes les subscripcions i la informació sobre el relligat. 

 

4 d’agost de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Confirma la seva darrera carta de 28 de juliol i repeteix que el secretari li enviï, com 

a tard cada mes, els números que falten del Journal des débats, això no tindrà pro-

blemes per aconseguir-los. Dona per tancat els retards en els enviaments de llibres 

a través d'Usoz dient que és culpa dels retards en l'encàrrec dels tovallons. 

Ha rebut la lletra de 681,90 francs del primer semestre de 1827. 

Diu que vol aconseguir la condecoració de comendador de l'ordre de Carles III i que 

sap del cert que María Josefa li pot donar un cop de mà si se li presenta l'ocasió. 

Diu que apareix alguna cosa sobre ell al Journal des débats del 23 de juliol [pàgina 

3, columna esquerra]. 

 

8 d’agost de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 26 de juliol. Diu que s'encarregarà de reclamar els números 

que falten del Journal des débats perquè no tingui la col·lecció incompleta. Ha fet 

arribar a Usoz la partitura de l'òpera de Le siège de Corinthe. 

 

13 d’agost de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 de juliol. Queda assabentada que ha enviat a Usoz els 

tovallons, tres volums de l'Histoire de la guerre de la Péninsule, els v. 1-12 de la Vie 

de Napoléon d'Scott i les entregues 4-6 de Paris et ses alentours. Quan ho rebi, li 

farà saber. 

Diu que li farà saber cada 15 dies els números del Journal des débats que falten. 

Diu que si la gran partitura de l’òpera no s’acaba publicant i només surt la partitura 

amb l’acompanyament a piano, no cal que li enviï perquè vol tot l’instrumental. 

 

13 d’agost de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Referència a la carta de 2 d’agost. Queda assabentat que han arribat alguns núme-

ros del Journal des débats i diu que reclamarà els de 11-13 i 21-24 de juny i 14-15 
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de juliol i també el del 20 de maig i explica què li han dit els treballadors de l’oficina 

del Journal des débats. 

Torna a repetit tot el que ha portat a Usoz: tovallons, tres volums de l'Histoire de la 

guerre de la Péninsule, els v. 1-12 de la Vie de Napoléon d'Scott i les entregues 4-6 

de Paris et ses alentours i, a més, els v. 11-13 de la Histoire des ducs de Bourgog-

ne, la vuitena entrega de l’Atlas, l’Atlas del general Foy i la partitura completa de 

l’òpera Le siège de Corinthe en 4º. A més també ha entregat els v. 13-18 de la Vie 

de Napoléon d’Scott en dos paquets per tal que l’expedició sigui més fàcil. 

Demana perdó per la carta però creia que era bo fer un estat de la qüestió. 

 

16 d’agost de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 4 d’agost. Queda assabentada que ha rebut la lletra per a 

les despeses del primer semestre de 1827. 

Parla de l’encàrrec dels tovallons. Diu que que estarà encantada d’ajudar-lo amb el 

tema de la condecoració i que ho farà en el moment que el duc de San Carlos arribi 

a la cort. Reclama els números 28-29 de juliol del Journal des débats. 

 

23 d’agost de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 8 d’agost. Queda assabentada que ha portat la partitura a 

Usoz i li agraeix l’interès perquè la seva col·lecció de Journal des débats no quedi 

incompleta. 

 

25 d’agost de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 13 d’agost. Diu que reclamarà a l’instant els números que 

falten del Journal des débats i així els treballadors del periòdic no podran queixar-se 

que la reclamació és massa tardana i no poden trobar els números reclamats. Tor-

na a repetir la llista de llibres que ha portat a Usoz. I aclareix que la partitura és la 

completa. Acaba la carta parlant de la família d’Orleans. 

 

27 d’agost de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 16 d’agost. Parla de l’encàrrec dels tovallons. Diu que re-

clamarà els números 28 i 29 de juliol del Journal des débats i diu que amb els divuit 

volums de La vie de Napoléon l’obra està completa. Li agraeix que parli amb el duc 

de San Carlos sobre la condecoració si es dóna l’ocasió. 
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30 d’agost de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 13 d’agost, per la qual queda assabentada de l’estat de les 

comissions. Notifica que ha rebut els números de 20 de maig, 11-13 i 21-24 de juny 

i 14-15 de juliol del Journal des débats. 

 

10 de setembre de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 25 d’agost. Notifica que ha rebut la partitura i l’Atlas del ge-

neral Foy. Ja l’avisarà quan arribin les altres obres. 

 

13 de setembre de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta del 17 [problablement 16] d’agost. Queda assabentada que ha 

enviat a Usoz els darrers sis volums de La vie de Napoléon d’Scott . Informa que 

han arribat els números 28-29 de juliol del Journal des débats. 

 

14 de setembre de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 23 i 30 d’agost: 

 23 d’agost: repeteix que ha portat la partitura a Usoz i que s’esforçarà perquè 

els diaris siguin complets. 

 30 d’agost: queda assabentat que els números del Journal des débats han arri-

bat i se n’alegra. 

Diu que no ha aparegut cap obra d’interès, algunes memòries particulars «qui of-

frent plus de mensonges que de vérités». 

 

28 de setembre de 1827 [María Josefa] 

Informa de l’arribada de la vuitena entrega de l’Atlas de l’Histoire des ducs de Bour-

gogne i els dotze primers volums de La vie de Napoléon de Walter Scott [BNE, 

5/4221]. 

 

28 de setembre de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a les carta de 10 i 13 de setembre: 

 10 de setembre: queda assabentat que ha rebut la partitura i l’Atlas del general 

Foy. I diu que ha portat a Usoz «les paroles italiennes du siège de Corinthe». 

 13 de setembre: queda assabentat que ha rebut els números 28-29 de juliol del 

Journal des débats. 

Informa que han aparegunt refutacions a La vie de Napoléon d’Scott i que la més in-

teressant és Réfutation de la vie de Napoleon par sir Walter Scott” pel general G*** 

(Pougens creu que és el general Gourgoud), 2 parts, en 8º i li pregunta si vol que la 

compri. 
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11 d’octubre de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 de setembre, per la qual queda assabentada que ha 

portat a Usoz Les paroles italiennes que li havia encarregat. Demana l’opinió de 

Pougens sobre les diferents refutacions a l’obra d’Scott per a poder escollir. I li de-

mana que li faci arribar La vie de Napoléon de Walter Scott en anglès [The Life of 

Napoleon Buonaparte, Emperor of the French. 

 

15 d’octubre de 1827 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 de setembre. Queda assabentat que ha rebut la vuitena 

entrega de l’Atlas l’Histoire des ducs de Bourgogne i els dotze primers volums de La 

vie de Napoléon de Walter Scott.  

Continua la carta el dia 22 d’octubre: fa referència a la carta d’11 d’octubre que 

acaba de rebre. Queda assabentat que vol La vie de Napoléon en anglès i la millor 

de les refutacions que s’hagin publicat d’aquesta obra. 

Diu que envia l’obra en anglès a Usoz, en diferents paquets. Pel que fa a les refuta-

cions, havia pensat enviar la del general Gourgoud però aquest només refuta un 

punt (tot i que necessita 2 volums!) i ara Pougens no gosa enviar-li. 

 

19 de novembre de 1827 [María Josefa + nota dels números que falten] 

Notifica que els sis darrers volums de la Vie de Napoléon han arribat. Reclama, en 

nota adjunta, els números 10-12 de setembre i 8-10 d’octubre del Journal des dé-

bats. 

1 de desembre de 1827 [Charles Pougens + extracte] 

Diu que estava inquiet per María Josefa perquè feia dies que no rebia carta, fins 

que ha rebut la del 19 de novembre. L’informa que està al dia de tots els encàrrecs 

(La vie de Napoléon en anglès, refutacions i Paroles italiennes) i fa tota una expli-

cació sobre l’òpera i com Rossini li ha dit que està basada en Maometto secondo. 

Queda assabentat que ha rebut els darrers sis volums de La vie de Napoléon 

d’Scott i diu que reclamarà els números que manquen del Journal des débats. 

Parla de la família d’Orleans i de la condecoració de l’orde de Carles III que encara 

no ha aconseguit. Li diu que hi ha un personatge que arribarà a la cort de Madrid i 

vol que María Josefa hi intercedeixi. 

 

18 de desembre de 1827 [María Josefa] 

Referència a la carta d’1 de desembre. Li agraeix l’inquietud per la seva salut. Parla 

de l’òpera, s’alegra de l’interès de la família d’Orleans per Pougens i la seva obra, i 

mirarà d’ajudar-lo amb el tema de la condecoració. 
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Informa que han arribat les entregues 4-6 de Paris et ses alentours, els nous vo-

lums de Life of Napoleon Buonaparte”, quatre volums de Histoire de la guerre de la 

Péninsule del general Foy i dos volums de la Réfutation de la vie de Napoléon [de 

Jean-François Caze, BNE 2/18445-2/18446]. 

 

1830 

17 de desembre de 1830 [Charles Pougens] 

Carta per desitjar-li bon any nou, a María Josefa i a la família. 

 

30 de desembre de 1830 [Charles Pougens + extracte de les dues darreres cartes] 

Referència a la carta de 8 de desembre. Queda assabentat i reclamarà els números 

de 22 i 31 d’octubre, probablement del Journal des débats. 

Inclou els comptes del segon semestre de 1830 [no s’ha conservat] que segons 

l’extracte del secretari és de 529,30 francs. 

 

1831 

13 de gener de 1831 [Charles Pougens + traducció] 

Envia el paquet «BP nº 7» a Lavigerie de Baiona per fer-li arribar a Brunetti. En el 

paquet hi ha el Dictionnaire geographique, tom 7, part 1 i 2; una litografia amb un 

retrat de Pougens, que diu que se li assembla; Cartas filosóficas sobre la educación 

de [Julien] Dujay. Li explica que Dujay li ha fet arribar tres exemplars, un per a Ma-

ría Josefa, un altre per a la Biblioteca Real i un tercer per al rei. Diu que n’hi envia 

dos i que el del rei l’ha enviat a l’ambaixador d’Espanya a París. Espera que María 

Josefa aprovi aquesta manera de procedir. 

Queda assabentat per la carta de María Josefa de 23 de desembre [no conservada] 

que responia a una seva del 7 de desembre [no conservada], que falten els núme-

ros 8 i 25 de novembre, segurament del Journal des débats, i que ja els ha recla-

mat. 

Es lamenta de la revolució a Polònia perquè li farà perdre el seu titol de correspon-

sal literari pensionat del gran duc Cesarewitch Constantin. 

S’espera fins el dia 18 i com que no rep cap nova carta, envia aquesta. 

 

24 de gener de 1831 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 17 i 30 de desembre. Li agraeix la felicitació d’any nou. 

Queda assabentada del compte del segon semestre de 1830 i adjunta una lletra per 

cobrar els diners a M.M. Mallet frères et Cie. Encarrega una dotzena d’ampolles de 

vi d’Ay. 
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31 de gener de 1831 [María Josefa + nota] 

Confirma la carta de 24 de gener amb una lletra pels comptes del segon semestre 

de 1830. Referència a la carta del 13/18 de gener, per la qual queda assabentada 

de l’enviament del paquet «BP nº 7». Li agraeix el paquet, especialment el retrat 

que li fa molta il·lusió. Diu que ha fet bé d’enviar l’exemplar del rei de les Cartas filo-

sóficas a l’ambaixada; pel que fa a l’exemplar per a la Biblioteca Real, ella el farà 

arribar. Diu que no coneix de res a Dujay i li agraeix a Pougens que faci veure que a 

ella li ha agradat el llibre sense haver-la d’implicar. 

Es lamenta dels incidents a Polònia i dels neguits que causa a Pougens. Arpofita 

per reclamar els números 21, 22 i 23 de desembre del Journal des débats. 

Hi ha una nota firmada per Manuel Passuti adreçada a «la mesa de la correspon-

dencia extranjera» dient que per ordre de María Josefa s’ha de reclamar [a 

Pougens] els números 21-23 de desembre del Journal des débats. 

 

3 de febrer de 1831 [María Josefa] 

Demana a Pougens que demani a l’amic Möet d’Epernay 250 ampolles de xam-

pany, i que per evitar retards els enviï directament a ella a través de Lavigerie. 

 

3 de febrer de 1831 [Charles Pougens] 

Està preocupat perquè no rep notícies de María Josefa i l’informa sobre el paquet 

«BP nº 7» que li comentava a la carta del 13/18 de gener. El dia 5, no havent rebut 

notícies, envia la carta, i diu que l’únic que li preocupa és la salut i el repòs de María 

Josefa. 

 

7 de febrer de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 24 de gener, que el tranquil·litza. Li reconfirma les darreres 

cartes i l’enviament del paquet «BP nº 7». Parla de l’encàrrec del vi d’Ay i de les 

despeses de 250 ampolles que pujaria a 1.062,50 francs (4,25 francs l’ampolla) se-

gons preus de l’any passat i que s’informarà dels preus d’aquest any. 

 

15 de febrer de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 31 de gener i de 3 de febrer: 

 31 de gener: confirma que ha rebut la lletra dels comptes del segon semestre 

de 1830. Queda assabentat que María Josefa ha donat ordres a Lavigerie per 

fer arribar el «BP nº 7» i està emocionat per les paraules de María Josefa sobre 

el seu retrat. També es lamenta una mica dels fets de Varsòvia/Polònia. Infor-

ma que ha reclamat els números 21-23 de desembre del Journal des débats. 

 3 de febrer: parla de l’encàrrec del xampany de Möet. 
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21 de febrer de 1831 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 3 i 7 de febrer. Queda assabentada que ha rebut la lletra 

dels comptes del segon semestre de 1830. Parla de l’encàrrec de les 250 ampolles 

de vi d’Ay a Möet, enlloc de la dotzena d’ampolles de les quals parlava a la carta de 

24 de gener. 

 

28 de febrer de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 15 de febrer. Parla de l’encàrrec a Möet i li agraeix que ha-

gi enviat els números 21-23 de desembre del Journal des débats. 

 

3 de març de 1831 [Charles Pougens] 

Informa que ha rebut una carta de Möet dient que ha enviat les caixes «DCdB nº 1-

10» a Lavigerie amb un total de 250 ampolles de vi blanc Mousseaux d’Ay, de pri-

mera qualitat, collita de 1825, per un total de 1.060,50 francs (4,25 francs l’ampolla). 

 

13 de març de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 21 i 28 de febrer: 

 21 de febrer: parla del compte del segon semestre de 1830 i de l’encàrrec de 

vi. 

 28 de febrer: queda assabentat que ha rebut els números 21-23 de desembre 

del Journal des débats. 

 

17 de març de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 3 de febrer, sobre l’encàrrec de vins a Möet. Li adjunta una 

lletra de 1.060,50 francs pel cost del vi. 

 

21 de març de 1831 [María Josefa] 

Confirma la seva carta de 17 de març on inclou una lletra de canvi de 1.060,50 

francs i demana que reclami els números 6 i 20 de gener del Journal des débats. En 

postdata es diu que s’ha afegit una carta per a Martín Busó. 

 

1 d’abril de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 17 de març amb la lletra de canvi pel cost dels vins, i espe-

ra saber si és un bon vi. 
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6 d’abril de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 21 de març. Confirma que reclamarà els números 6 i 20 de 

gener del Journal des débats. Torna a parlar de l’encàrrec del vi i la lletra de canvi. 

Diu que farà arribar la carta adjunta per a Martín Busó, que arriba de Londres a Pa-

ris, en el moment que en sàpiga l’adreça i li oferirà els seus serveis. 

 

21 d’abril de 1831 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 13 de març, 1 i 6 d’abril. Confirma que ha rebut els nú-

meros 6 i 20 de gener del Journal des débats. Parla de l’encàrrec de vins. 

 

21 d’abril de 1831 [Charles Pougens] 

Informa que ja té l’adreça de Martín Busó (rue des Boucheries st. Honoré nº 13) i li 

ha portat la carta, tot i la gota que pateix. Li copia una carta que ha rebut de Busó, 

en que explica que està malalt. 

 

25 d’abril de 1831 [María Josefa] 

Parla de Busó i de la seva malaltia (ha rebut una carta de Busó). Li demana que en 

tingui cura i que procuri que no li faltin diners. 

 

6 de maig de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 21 d’abril. Queda assabentat que ha rebut els números 6 i 

20 de gener del Journal des débats. Diu que espera notícies sobre si li ha agradat el 

vi. 

 

11 de maig de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta del 25 d’abril. Li ha enviat, per ordre de María Josefa, 500 

francs a Busó. 

 

23 de maig de 1831 [María Josefa + nota manuscrita de María Josefa] 

Referència a les cartes de 21 d’abril, 6 i 11 de maig: 

 21 d’abril: sobre Busó. Queda molt agraïda per l’ajuda que ha prestat a Busó. 

 6 de maig: diu que ha trobat els vins ben bons. 

 11 de maig: parla de Busó i dels 500 francs. Diu que Busó ja és a Madrid. 

Reclama els números de 21 de març i 12 d’abril del Journal des débats. 
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9 de juny de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 23 de maig. Queda assabentat de tot i diu que ja ha recla-

mat els números de 21 de març i 12 d’abril del Journal des débats, que haurien 

d’arribar aviat. Si no arriben, prega que el secretari de María Josefa li faci saber. 

 

23 de juny de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 9 de juny. Confirma que els darrers dos números reclamats 

han arribat. Li encarrega sis ampolles de flor de taronja de primera qualitat. 

 

30 de juny de 1831 [Charles Pougens] 

Li fa arribar els comptes del primer semestre de 1831 [no s’ha conservat] que puja a 

566,75 francs. 

 

14 de juliol de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 23 de juny. Parla de l’encàrrec de la flor de taronja que puja 

a un total de 30 francs; a la part inferior de la carta hi ha el desglossament del cost 

de les ampolles i l’enviament de la caixa «DCdB nº 27». Confirma l’enviament de la 

darrera carta en data de 30 de juny. 

 

11 d’agost de 1831 [Charles Pougens] 

Està inquiet perquè no té notícies de María Josefa des de fa dies. Confirma 

l’enviament de la caixa «DCdB nº 27» de flor de taronja i li diu que al Journal des 

débats et des modes nº 39 (15 de juliol) hi ha un article sobre ell i que no ha desco-

bert qui l’ha escrit. 

En postdata li reconfirma les despeses del primer semestre de 1831. 

 

22 d’agost de 1831 [Charles Pougens] 

Està angoixat perquè no té notícies de María Josefa. Diu que ha escrit a Lavigerie 

per saber novetats i està esperant-ne la resposta. Fa un resum de les seves tres 

darreres cartes. 

 

25 d’agost de 1831 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 30 de juny, 14 de juliol i 11 d’agost. Diu que li agraeix les 

preocupacions però que està bé de salut. Adjunta una lletra de canvi de 566,75 

francs pels comptes del primer semestre de 1831. 
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1 de setembre de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 22 d’agost. Li agraeix, de nou, la preocupació per la seva 

salut. 

 

5 de setembre de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 25 d’agost, que el fa feliç que estigui bé de salut i que no 

ho canviaria per les mines de Potosí. En postdata fa acús de rebut de la lletra pels 

comptes del primer semestre de 1831. 

 

19 de setembre de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 5 de setembre. Li agraeix, de nou, la preocupació per la 

seva salut. Queda assabentada que ha rebut la lletra de canvi pels comptes del 

primer semestre de 1831 i espera que ja l’hagi cobrada. 

 

19 de setembre de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta d’1 de setembre. Diu que es parla d’una nova novel·la d’Scott i 

que seguint les seves ordres li enviarà dos exemplars. Diu que renova la subscrip-

ció als diversos diaris. 

Continua la carta l’1 d’octubre, per tal de no «multiplier les lettres sans nécessité». 

Fa referència a la carta de 19 de setembre i l’afalaga. Li demana que si ha de tornar 

a haver-hi aquest llarg interval sense notícies de María Josefa que faci enviar una 

nota de dues línies per Martín Busó i així estarà més tranquil. 

 

13 d’octubre de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 19 setembre/1 d’octubre. Queda assabentada de la reno-

vació de subscripcions i de la nova novel·la d’Scott. 

 

27 d’octubre de 1831 [María Josefa] 

Li demana que la subscrigui «pour mon compte et dans mon nom» al diari La mode: 

revue du monde elégante que se subscriu a París, rue du Helder, nº 25 chaussée 

d’Anton i chez Dentu libraire al Palais Royal. 

 

27 d’octubre de 1831 [Charles Pougens] 

Li explica que com a membre de l’Institut i dignatari és susceptible de ser anomenat 

par de França i n’hi dóna detalls. 

 

 

 



La Biblioteca de la Casa d’Osuna 

157 

 

8 de novembre de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 13 d’octubre. Diu que ha esperat fins avui a respondre per-

què volia assegurar-se que l’obra titulada Robert de Paris fos realment d’Scott. Diu 

que enviarà dos exemplars al paquet «BP nº 8» a través del comte Brunetti, ambai-

xador de l’emperador d’Àustria a la cort madrilenya i de Lavigerie, quan surti publi-

cat. Demana que el secretari li faci saber quins números de revistes falten. 

 

22 de novembre de 1831 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 27 d’octubre. Diu que ja l’ha subscrit a La mode. Explica 

que la duquessa d’Abrantès, vidua del general Jean-Andoche Junot, duc 

d’Abrantès, i d’uns 47-48 anys ha publicat les seves memòries en 4 v. 8º, i en fa 

una valoració. Diu que Robert de Paris encara no s’ha publicat però diu que acon-

seguirà els dos primers exemplars que arribin al llibreter Gosselin i els enviarà a 

Madrid sense retard. 

 

5 de desembre de 1831 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 27 d’octubre i 8 i 22 de novembre. Diu que no havia res-

post abans perquè ha estat malalta. Informa que ja ha rebut dos números de La 

mode. Demana que li faci arribar les Mémoires de la duquessa d’Abrantès. 

 

12 de desembre de 1831 [Charles Pougens + traducció] 

Diu que l’ha subscrit a La mode l’1 de novembre però com que no tenien números 

sobrers ha quedat subscrita del 15 de novembre al 15 de febrer, quan li haurà de dir 

si vol renovar. Torna a demanar que li facin saber els números que falten dels peri-

òdics per tal de poder reclamar 

Segueix la carta el 16 i, veient que no rep més notícies, l’envia desitjant bones fes-

tes.  

A la part inferior de la carta, en data de 26 de desembre, hi ha escrit: «Tradúzcase 

porque no entiendo lo que dice». 

 

21 de desembre de 1831 [Charles Pougens + traducció + nota del secretari sobre el vi] 

Referència a la carta de 5 de desembre. Demana que Martí Busó [que sembla que 

és el secretari de María Josefa, pel que es diu a la traducció] enviï notícies de l’estat 

de salut d’ella cada 8 dies. Diu que li enviarà les Mémoires d’Abrantès juntament 

amb dos exemplars d’Scott (que s’han anunciat com publicats però que encara no 

s’han publicat) en el paquet «BP nº 8» adreçat a Brunetti, a través de Lavigerie. 

Adjuntarà el compte del segon semestre de 1831 a la propera carta i li pregunta 

quantes ampolles de vi del Möet d’Epernay ha de demanar. 
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Hi ha una nota del secretari, preguntat el majordom, sobre les ampolles de vi que 

queden i quantes s’havien demanat l’any anterior i una nota de María Josefa dient 

quantes se n’han d’encarregar aquest any [150]. 

A la capçalera de la carta de Pougens, amb rúbrica de María Josefa: «Tradúzcase». 

 

29 de desembre de 1831 [María Josefa] 

Referència a la carta de 16 de desembre, agraeix les felicitacions d’any nou. Dema-

na que renovi la subscripció a La mode el 15 de febrer, com totes les altres. Recla-

ma els números 8-10 de novembre del Journal des débats. 

 

31 de desembre de 1831 [Charles Pougens] 

Adjunta el compte del segon semestre de 1831 [no s’ha conservat] i diu que espera 

en candeletes les notícies de Martín Busó. 

 

1832 

5 de gener de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 21 de desembre. Li agraeix la preocupació per la seva salut 

i diu que ja està molt millor. Queda assabentada de l’enviament dels llibres de les 

Mémoires d’Abrantès i de Walter Scott. Encarrega 150 ampolles de vi però que 

s’asseguri que és de la millor qualitat perquè les de l’any passat no ho eren. 

 

14 de gener de 1832 [Charles Pougens + traducció] 

Referència a la carta de 29 de desembre. Queda assabentat que ha de renovar La 

mode i ha de reclamar els números 8-10 de novembre dels Journal des débats, co-

sa que ja ha fet.  

Diu que envia el paquet «BP nº 8» amb les Mémoires d’Abrantès, v. 1-4 8º; dos 

exemplars de Robert de Paris d’Scott, 6 v. 12º; Dictionnaire geographique v. 8, 2a 

part, en 8º, fins a Baiona per «messageries francò» a Lavigerie sota l’adreça de 

Brunetti. Diu que els v. 5-6 de les Mémoires d’Abrantès els enviarà quan surtin. 

En postdata li duu que s’ha publicat un nou Mercure de France per B. De León, pla-

ce Sorbonne, número 4. Apareix cada dissabte en números d’entre 70 i 80 pàgines, 

en 8º, a un preu de 15 francs per 13 números. El valora i diu que a la pàgina 35 del 

primer quadern parlen d’ell. Diu que no ha ossat subscriure-la sense ordre expressa 

de fer-ho.  

Com que el 18 no ha rebut nova carta, envia la seva. A la part superior de la carta 

de Pougens, «tradúzcase» i rúbrica de María Josefa. 

 



La Biblioteca de la Casa d’Osuna 

159 

 

26 de gener de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 31 de desembre amb el compte del segon semestre de 

1831 per un total de 643,65 francs, i li adjunta la lletra de canvi. 

 

29 de gener de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 5 de gener. Parla de la salut de María Josefa i li repeteix el 

contingut del paquet «BP nº 8». També parla de l’encàrrec de vi. 

 

2 de febrer de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 18 de gener. Queda assabentada de l’enviament i contingut 

del «BP nº 8». Informa que han arribat els números 8-10 de novembre del Journal 

des débats que havia reclamat. Diu que no la subscrigui al Mercure de France. 

 

11 de febrer de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 26 de gener. Confirma que ha rebut la lletra de canvi pels 

comptes del segon semestre de 1831. Parla de l’encàrrec dels vins. 

 

13 de febrer de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 29 de gener. Agraeix que hagi executat l’encàrrec del vi. 

Demana que reclami i li faci arribar el número de La mode que no li ha arribat. 

 

9 de març de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a dues cartes de María Josefa, «c’est pour moi le paradis sur la terre», 

de 2 i 13 de febrer: 

 2 de febrer: queda assabentat que han arribat els números 8-10 de novembre 

del Journal des débats i que no vol subscriure’s al Mercure de France. Parla 

d’alguna abominació romàntica que s’ha publicat al nou Mercure que la fet en-

trar en còlera. 

 13 de febrer: parla de l’encàrrec de vi i diu que ha reclamat el número de 14 de 

gener de La mode. 

 

28 de març de 1832 [Charles Pougens + traducció] 

Li confirma les darreres dues cartes enviades, la de 12 de febrer i la de 9 de març. I 

espera que es trobi bé. 
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5 d’abril de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 9 de març, en la qual Pougens li anuncia que li ha enviat un 

paquet de llibres a través de Lavigerie de Baiona, el qual ja li ha fet saber que li han 

arribat. Queda assabentada de la reclamació del número de 14 de gener de La mo-

de. Confirma que les ampolles de vi han arribat en bon estat. 

 

9 d’abril de 1832 [María Josefa] 

Li adjunta una carta que ha rebut per correu, per tal que la informi del crèdit de la 

«Maison» i d’allò del que parla la carta. 

 

12 d’abril de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 de març. Li agraeix la preocupació per la seva salut. Diu 

que Pougens ja deu haver rebut la carta en què deia que ja havien arribat els vins. 

 

23 d’abril de 1832 [María Josefa (carta a Pougens i carta a Dujay)] 

Carta a Pougens: confirma que ha  ha rebut els dos paquets de llibres que havia 

enviat a través de Lavigerie. Diu que dins el paquet ha trobat el retrat litogràfic de 

Pougens i que li està tan agraïda. Li adjunta una carta que també ha trobat dins el 

paquet i que, com que no coneix pas l’autor, li demana la seva opinió sobre l’autor i 

l’obra, que sembla honorat de la correspondència amb Pougens. 

Carta a Julien Dujay [veure carta de 13 de gener de 1831]: diu que ha rebut a través 

de Pougens un exemplar de la seva obra Cartas filosóficas sobre la educación, així 

com la carta que l’acompanyava amb data de 30 de desembre. Li agraeix molt i diu 

que farà arribar el segon exemplar al secretari de la Biblioteca Real. 

 

24 d’abril de 1832 [Charles Pougens + nota del secretari] 

Referència a les cartes de 5, 9 i 12 d’abril: 

 5 d’abril: queda assabentat que el paquet de llibres és a Baiona i sobre els vins, 

que costen 637,50 francs. 

 9 d’abril: dóna referències d’una tal E. de Ripauld, responsable de la «Maison», 

que li demanava María Josefa, i diu que en parlen bé. 

 12 d’abril: res d’interès. 

Hi ha una nota del secretari de María Josefa dient que encara no se li han pagat els 

vins a Pougens. 

 

12 de maig de 1832 [Charles Pougens + traducció] 

Referència a la carta de 23 d’abril. De la seva litografia diu: «es el retrato de un 

hombre sensible, profundamente reconocido y que será religiosa y supersticiosa-
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mente adicto hasta su último suspiro» [extret de la traducció]. Parla dels exemplars i 

la carta de Dujay, i li recorda el que havia comentat en carta de 13/18 de gener de 

1831. 

Diu que espera que hagi rebut els paquets de llibres i els vins. Envia els v. 5-6 de 

les Mémoires d’Abrantès que acaben de publicar-se. També ha renovat per tres 

mesos la subscripció al Journal des modes i vol saber si falta algun número del 

Journal des débats. 

Parla breument de la situació de les províncies franceses i el còlera que les afecta. 

Acompanya la carta amb una llarga explicació sobre la «Maison» de Madame de 

Ripauld i la seva reputació, que ha sabut per dos informes que ha fet fer. 

 

14 de maig de 1832 [María Josefa] 

Explica que s’havia oblidat de pagar els vins i que li adjunta una lletra de canvi i li 

agraeix els serveis prestats. Parla de l’epidèmia que afecta la humanitat, fent refe-

rència al còlera del que parlava Pougens. 

 

25 de maig de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 de maig. Fa acús de rebut de la lletra de canvi. Torna a 

parlar de l’establiment de Madame de Ripauld, i del còlera i li reitera que rebrà els v. 

5-6 de les Mémoires d’Abrantès a través de Lavigerie. 

 

28 de maig de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 12 de maig. Li agraeix l’informe sobre l’establiment de Ma-

dame de Ripauld i de la gestió dels exemplars de Dujay. Diu que ha fet bé de reno-

var el Journal des modes i queda assabentada que han d’arribar els v. 5-6 de les 

Mémoires d’Abrantès a través de Lavigerie. Parla del còlera i li diu que tenia raó en 

dir que acolliria molt bé el retrat litogràfic. 

 

7 de juny de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 25 de maig. Queda assabentada que ha rebut la lletra de 

canvi i que ha enviat els els v. 5-6 de les Mémoires d’Abrantès. 

 

16 de juny de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 de maig. Parla de Madame de Ripauld i de Dujay i 

s’alegra que María Josefa estigui contenta de les seves gestions en referència a 

aquestes dues persones. Queda assabentat que María Josefa aprova la renovació 

al Journal des modes i diu que el juliol renovarà les subscripcions al Journal des 

débats, al Petit courrier des modes i al Journal des dames et des modes. Parla de la 

còlera i de l’alegria que li fa que María Josefa hagi acollit tan bé la seva litografia. 
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30 de juny de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 7 de juny. Inclou el compte [no s’ha conservat] del primer 

semestre de 1832. 

 

2 de juliol de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 16 de juny. Queda assabentada de la renovació de les 

subscripcions i diu que ja l’avisarà quan arribin els v. 5-6 de les Mémoires 

d’Abrantès. 

 

1 d’agost de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 2 de juliol. Confirma que el 15 d’aquest mes renovarà la 

subscripció a La mode. Repeteix que ha enviat el compte del primer semestre de 

1832 que puja a 620,15 francs. Parla del còlera. 

Segueix la carta el dia 9: com que no ha rebut cap nova carta de María Josefa, en-

via la seva.  

Diu que espera saber si ha rebut els v. 5-6 de les Mémoires d’Abrantès. 

 

20 d’agost de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 30 de juny, amb la qual rep els comptes del primer semes-

tre de 1832. Li envia una lletra de canvi per valor de 620,15 francs. Li diu que re-

clami el número 28 de juliol de La mode que no ha arribat, i diu que un dels núme-

ros del Journal des dames, que va arribar el dia 11, ha arribat sense els gravats i 

que els que han arribat amb el correu d’avui, enlloc de tres només hi havia dos nú-

meros. 

 

3 de setembre de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 20 d’agost. Queda assabentat de les reclamacions que ha 

de fer. Demana que el secretari li faci saber a quin número precís del Journal des 

débats li falten els gravats i de quin número ha fallat un exemplar sencer, per tal de 

poder reclamar millor. 

Informa que segons els diaris els v. 7-8 de les Mémoires d’Abrantès són a punt de 

sortir però Pougens creu que encara no s’han publicat. En el moment que surtin, els 

farà arribar a María Josefa a través de Lavigerie.  

Confirma que ha rebut la lletra de canvi dels senyors Iribarren et Cie. de Madrid per 

a Mess. Andrée et Cottier de París. 

Diu que el passat 15 d’agost va complir 77 anys i diu que fa gairebé 40 anys que va 

tenir l’honor d’haver-li sigut presentat per primera vegada. 
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27 de setembre de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 3 de setembre. Diu que el número 28 de La mode li ha arri-

bat però que li falta el del 16 d’agost del Journal des débats. 

 

8 d’octubre de 1832 [María Josefa] 

Li fa saber que des del passat 5 de setembre no rep el Journal des dames i que es-

tà atònita per aquest motiu. Li demana que faci les reclamacions pertinents i que 

deixi clar als redactors que no acceptarà cap altre retard. Que qui paga, ha de ser 

servit puntualment. 

 

13 d’octubre de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 27 de setembre. Diu que ja ha reclamat el número del 16 

d’agost del Journal des débats i que si no li arriba, que el secretari li faci saber. 

Queda assabentat que ja té el número de 28 de juliol de La mode. 

 

18 d’octubre de 1832 [María Josefa] 

Insisteix que reclami amb força el Journal des dames perquè avui tampoc no l’ha 

rebut. 

 

22 d’octubre de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 13 d’octubre. Queda assabentada de les reclamacions de 

números. Diu que quan faci properes renovacions de les subscripcions a La mode, 

als tres exemplars del Journal des dames et des modes i al Petit courrier des da-

mes avisi als directors d’enviar-ho al llibreter de Baiona, Mr. Gosse, en un paquet a 

nom d’August de Saint Silvain, de Madrid, que està encarregat d’altres subscripci-

ons i que així li arribaran sense retard. 

 

23 d’octubre de 1832 [Charles Pougens]  

Ha reclamat els tres exemplars de Journal des dames et des modes dels números 

des del 5 de setembre fins al 8 d’octubre. I demana que el secretari li faci saber si 

han arribat. Ha enviat a Lavigerie el paquet «PB nº 10», amb els v. 7-8 de les 

Mémoires d’Abrantès, dirigit al comte Brunetti. Diu que al v. 8, p. 17 parla de María 

Josefa i la seva família. 

 

10 de novembre de 1832 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 18 i 25 d’octubre: 

 18 d’octubre: diu que ja ha reclamat el Journal des dames et des modes. 
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 25 d’octubre: queda assabentat que el número del 16 d’agost del Journal des 

débats i el del 28 de juliol de La mode han arribat. Queda assabentat d’on han 

d’anar les noves subscripcions a revistes (Gossen-Silvain). 

Diu que ha anat a l’oficina del Journal des dames et des modes a reclamar i li han 

explicat que ells tenien ordres d’enviar els números al llibreter Gosse de Baiona, tot 

i que ningú havia avisat el llibreter que calia enviar-los a María Josefa. També li fa 

saber que està malalt. 

 

29 de novembre de 1832 [María Josefa] 

Referència a la carta de 10 de novembre. Li agraeix totes les gestions que fa per 

aconseguir que li enviïn les revistes. Li desitja una ràpida recuperació. També li 

demana que reclami el número d’1 d’octubre del Journal des débats. 

 

13 de desembre de 1832 [Charles Pougens] 

L’afalaga i en post-data diu que ha reclamat el número d’1 d’octubre del Journal des 

débats i li desitja bon any nou. 

 

31 de desembre de 1832 [Charles Pougens] 

Li adjunta el compte del segon semestre de 1832 [no s’ha conservat] per un total de 

586,30 francs [segons la xifra escrita són 586,50]. I que li faci saber si vol ampolles 

de vi de Möet. 

 

1833 

3 de gener de 1833 [María Josefa] 

Li desitja un bon any nou. Diu que fa tres «courriers»” que el comte Brunetti no ha 

rebut els enviaments del Journal des débats sense haver donat cap ordre i sense 

poder atribuir aquest canvi a res. Demana que ho solucioni i que tornin a arribar a 

casa el comte Brunetti. 

Pel que fa als altres diaris als quals està abonada (La mode, Petit courrier des da-

mes, tres exemplars del Journal des dames et des modes) diu que els faci arribar a 

la seva adreça tal i com ha fet sempre, malgrat el que li deia en carta de 25 

d’octubre [en carta de 22 d’octubre deia d’enviar-ho a través de Gosse a St. Silvain] 

 

14 de gener de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta del 31 de desembre amb el compte del 2n semestre de 1832 

de 586,05 francs. Encarrega 250 ampolles de vi a Moët 
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17 de gener de 1833 [María Josefa] 

Li encarrega dotze ampolles de flor de taronja, com les que ja havia enviat anteri-

orment. 

 

17 de gener de 1833 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 3 de gener. Li agraeix els bons desitjos pel nou any. Diu 

que ha escridassat fortament al director del Journal des débats perquè no torni a 

haver-hi retards en l’enviament. Pel que fa als altres diaris, informarà als directors 

que els envïn directament a Madrid, a l’adreça de María Josefa. I demana que el 

secretari el mantingui informat de si arriben aquests diaris. 

 

28 de gener de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 7 [probablement 17] de gener. Queda assabentada de les 

gestions que ha fet amb els directors dels quatres diaris. Tot i això, diu que avui ha 

rebut els diaris a través de l’intermediari de Mr. Gosse, llibreter de Baiona. Per tant, 

demana que torni a dir als directors de La mode, Le petit courrier i el Journal des 

dames et des modes que li enviïn directament a ella. Adjunta la lletra per a pagar 

els comptes del segon semestre de 1832. 

 

29 de gener de 1833 [Charles Pougens] 

Referència a les cartes de 14 i 17 de gener: 

 14 de gener: diu que farà l’encàrrec dels vins de Möet. 

 17 de gener: parla de l’encàrrec de dotze ampolles de flors de taronja. 

 

4 de febrer de 1833 [Charles Pougens] 

Res d’interès, parla de l’encàrrec de vins de Möet. 

 

11 de febrer de 1833 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 28 de gener. Confirma que ha rebut la lletra de canvi de 

586,05 francs dels senyors Iribarren et Cie. de Madrid per a Mess. Chauriteau(?) et 

Cie. de París. Li ha enviat les dotze ampolles de flor de taronja en el paquet «DCdB 

nº 28»; també parla de l’encàrrec de vins de Möet. Insistirà als directors perquè en-

viïn els diaris directament a Madrid. L’informa que Mr. Gardel està malalt. 

 

14 de febrer de 1833 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 29 de gener i 5 de febrer. Queda assabentada del con-

tingut. 
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25 de febrer de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta d’11 de febrer. Queda assabentada que ha rebut la lletra de 

canvi i que ha parlat amb els directors dels diaris. Espera que Mr. Gardel es recupe-

ri aviat i informa que Lavigerie li ha dit que ja ha rebut les dotze ampolles de flor de 

taronja 

 

6 de març de 1833 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 14 de febrer. Parla de l’encàrrec de vi. 

 

16 de març de 1833 [María Josefa] 

Li demana que li renovi la subscripció al Journal des débats” que venç a finals de 

mes, així com a la resta de diaris quan vencin. Segueix l’esborrany, una nota ma-

nuscrita de María Josefa de cinc línies [il·legible]. 

 

18 de març de 1833 [María Josefa; sembla la carta a net de l’esborrany del dia 16] 

Li demana que li renovi la subscripció al Journal des débats que venç a finals de 

mes i que informi als directors que els han d’enviar directament a Madrid a casa el 

comte Brunetti, tal i com ja feien. Diu que aquests darrers mesos, Brunetti ha rebut 

el Journal des débats a través d’una mà estrangera i sense la seva adreça, cosa 

que li ha suposat un gran destorb. Li demana si pot esclarir el misteri i fer-li saber. 

 

31 de març de 1833 [Charles Pougens + traducció] 

Referència a la carta de 25 de febrer. Diu que ja ha parlat amb els directors dels di-

aris perquè li enviïn directament a Madrid. Diu que Mr. Gardel ja es troba millor i 

parla de l’encàrrec de vins. També li pregunta si l’incendi del palau de Llíria ha afec-

tat alguna de les seves propietats. 

 

19 d’abril de 1833 [Charles Pougens + traducció] 

Referència a la carta de 18 de març. Diu que a final de mes renovarà la subscripció 

als Journal des débats, Petit courrier, Journal des dames i abans del 15 de maig re-

novarà La mode. Ha dut a terme les diligències necessàries per tal que no seguei-

xin les irregularitats amb l’enviament del Journal des débats al comte Brunetti i li 

demana que li informi si no és així. Parla de l’encàrrec del vi. 

 

25 d’abril de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 31 de març. Queda assabentada de tot. Diu que les ampo-

lles de vi i de les flors de taronja ja han arribat. Li agraeix la preocupació per 

l’incendi del Palau de Llíria, que no l’ha perjudicada. 
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2 de maig de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 19 d’abril. Queda assabentada de la renovació de les 

subscripcions. Insisteix a dir que vol saber què ha passat amb els Journal de débats 

que ha rebut el comte Brunetti de manera irregular. 

 

5 de maig de 1833 [Charles Pougens] 

Parla de l’encàrrec dels vins i anuncia que ha enviat el paquet «BP nº 11» amb els 

v. 9-10 de les Mémoires d’Abrantès, adreçat al comte Brunetti a través de Lavigerie. 

Diu que si falten números dels diaris, que el secretari li faci saber. 

 

20 de maig de 1833 [Charles Pougens + traducció] 

Referència a les cartes de 25 d’abril i 2 de maig: 

 25 d’abril: parla de les gestions amb els directors dels diaris i dels enviaments 

d’ampolles i del vi. 

 2 de maig: diu que la renovació dels diaris s’ha fet a temps i que no ha pogut 

esbrinar què ha passat amb el Journal des débats rebut pel comte Brunetti. 

Diu que en en les primeres pàgines del v. 10 de les Mémoires d’Abrantès parla d’ell 

per dir una bajanada. 

 

23 de maig de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 5 de maig. Queda assabentada de l’enviament dels v. 9-10 

de les Mémoires d’Abrantès. Li adjunta una lletra de canvi de 1.062,50 francs per 

pagar el vi. Diu que a dia d’avui no falta cap número de cap diari. 

 

21 de juny de 1833 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 23 de maig. Parla del pagament i cobrament del vi. 

 

30 de juny de 1833 [Charles Pougens] 

Li envia els comptes del primer semestre de 1833, de 663,75 francs [no s’ha con-

servat]. 

 

4 de juliol de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 21 de juny. Parla de la lletra de canvi per pagar els vins i li 

demana de reclamar el número de 13 de juny del Journal des débats.  
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25 de juliol de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 30 de juny, amb el compte del primer semestre de 1833 de 

663,75 francs. Li adjunta la lletra de canvi per pagar-li el compte. 

 

30 de juliol de 1833 [Charles Pougens] 

Referència a la carta de 8 [probablement 4] de juliol. Com que no té res a dir, se-

gueix la carta el 7 d’agost, on diu que ha rebut la carta del 25 de juliol i la lletra de 

canvi adjunta de J. Bta. Faure de Madrid sobre André Cotier de París. 

 

29 de setembre de 1833 [Charles Pougens; segons nota no es rep fins el 26 de no-

vembre] 

Informa que ha enviat per missatgeria de la rue Notre Dame des Victoires fins a Ba-

iona per a Lavigerie i sota el nom del comte Brunetti, el paquet «BP nº 12» amb el 

Dictionnaire de geographie universelle, v. 10, 1a part. 

Parla d’alguns dels títols que té i de la il·lusió que li faria rebre l’Orde del Toisó d’Or. 

Aprofita per afalagar-la. 

 

13 d’octubre de 1833 [Charles Pougens] 

Pregunta, preocupat, per la salut de María Josefa i torna a parlar del Toisó d’Or. Fa 

referència a la seva pròpia carta del 29 de setembre. 

 

31 d’octubre de 1833 [María Josefa] 

Referència a la carta de 13 d’octubre, s’alegra que estigui bé de salut i diu que no 

ha rebut la carta del 29 de setembre que menciona. Li demana que la subscrigui al 

Musée des familles lectures du soir que es publica tots els dijous al Bureau central 

rue des moutins, nº 18. Parla de l’orde del Toisó d’Or i diu que és el rei qui nomena 

els cavallers segons li plau. 

 

11 de novembre de 1833 [Charles Pougens] 

S’alegra molt que estigui bé de salut. Repeteix que ha enviat a Lavigerie el Diction-

naire geographique, v. 10, 1a part. Diu que ha renovat les subscripcions als diaris, 

incloent La mode que venç el 15 de novembre. 

 

18 de novembre de 1833 [Charles Pougens + traducció; fulletó + traducció] 

Referència a la carta de 31 d’octubre. L’ha subscrit al Musée des familles per sis 

mesos i ha reclamat els números d’1-3 d’octubre del Journal des débats. 
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Li fa un resum de les seves tres darreres cartes enviades el 29 de setembre, el 13 

d’octubre i l’11 de novembre. [Segons la traducció també envia els v. 11-12 de les 

Mémoires d’Abrantès però a la carta de Pougens no en diu res]. 

El fulletó és de l’obra Voyage pittoresque sota la direcció de Dument d’Urville, un vi-

atge pictòric al voltant del món per una societat de viatgers i literats, amb unes 400 

o 500 vinyetes representant armes, vestits, cerimònies, etc. Es publica per entre-

gues tots els dissabtes i el total de l’obra seran dos volums en 4º de 450 pàgines. A 

la carta, Pougens diu que aquesta obra està tenint un gran èxit. 

 

9 de desembre de 1833 [María Josefa] 

Referència a les cartes de 29 de setembre i 11 i 18 de novembre. Queda assaben-

tada de les renovacions i de la nova subscripció al Musée des familles. Informa que 

ha arribat el paquet amb el v. 10 de Dictionaire geographique i els v. 11-12 de les 

Mémoires d’Abrantès. Demana que la subscrigui al Voyage pittorique i li faci arribar. 

També li demana que reclami els números 18-21 d’octubre del Journal des débats. 

Dóna la seva opinió sobre l’Orde del Toisó d’Or i diu que el podria obtenir difícilment 

perquè està destinat a reis i nobles de primera categoria, malauradament. 

 

18 de desembre de 1833 [Charles Pougens] 

Carta saludant a María Josefa i els seus fills [podem entendre-ho com una carta de 

comiat]. A peu de pàgina hi ha una nota datada l’endemà, dia 19, anunciant que 

Pougens està greument malalt i que temen per la seva vida [aquell dia, 19 de 

desembre, Pougens mor]. 

 

28 de desembre de 1833 [Théodore Lorin] 

Theodore Lorin, deixeble de Pougens des de fa 40 anys, escriu a María Josefa per 

comunicar-li que Charles Pougens ha mort i li fa saber que ell s’encarregarà de les 

comissions que María Josefa li vulgui encarregar. 

Fa referència a la carta de 9 de desembre i l’informa que es farà càrrec de les peti-

cions que havia fet a Pougens en aquella carta. 

 

1834 

8 de gener de 1834 [Théodore Lorin] 

Malgrat les circumstàncies tristes de la mort de Pougens creu convenient fer-li arri-

bar el compte del segon semestre de 1833 [no s’ha conservat]. 
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16 de gener de 1834 [María Josefa] 

Referència a la carta de 28 de desembre. Es lamenta de la mort de Pougens i envia 

condolències a la vídua. Accepta l’oferta de Lorin de fer-se càrrec de les seves co-

missions. Li demana que reclami els números de 19-21 de novembre del Journal 

des débats que no han arribat. També li demana que encarregui 250 ampolles de vi 

de xampanya a Möet d’Epernay i que li faci arribar a través de Lavigerie. 

 

3 de febrer de 1834 [María Josefa] 

Referència a la carta de 8 de gener. Li adjunta una lletra de canvi per valor de 

631,70 francs a nom de la vídua de Pougens, per a pagar el compte del segon se-

mestre de 1833. 

 

26 de febrer de 1834 [Théodore Lorin] 

Referència a les cartes de 16 de gener i 3 de febrer.  

 16 de gener: ha reclamat els números 19-21 de novembre del Journal des dé-

bats al director del periòdic, que ha promès que els enviaria immediatament. 

 3 de febrer: confirma que ha rebut la lletra de canvi de 631,70 francs pels 

comptes del segon semestre. 

 

5 de març de 1834 [María Josefa] 

Li fa saber que el comte de Brunetti marxarà en breus de Madrid per anar-se’n al 

seu país i li demana que faci saber a l’oficina del Journal des débats que han 

d’enviar els diaris a l’adreça del marquès de la Grua, ministre plenipotenciari del rei 

de Nàpols a Madrid. Li fa saber que no ha rebut el número de 19 de novembre del 

Journal des débats. 

16 d’abril de 1834 [Théodore Lorin] 

Referència a la carta de 5 de març. Diu que ja ha reclamat el número de 19 de no-

vembre del Journal des débats i ha informat del canvi d’adreça. Li demana que el 

seu secretari li faci saber si el número que falta ha arribat.  

 

23 d’abril de 1834 [María Josefa] 

Referència a la seva pròpia carta de 5 de març, sobre l’enviament dels diaris a una 

nova adreça. Li recorda que com que els diaris no es poden introduir a Espanya, cal 

que no hi consti la seva adreça en el paquet i demana que n’informi al director del 

periòdic. 
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5 de maig de 1834 [Théodore Lorin] 

L’informa que ha enviat a Lavigerie un paquet «DCdB nº 1» que conté els v. 13-14 

de les Mémoires d’Abrantès, així com el v. 10, part 2 (darrera entrega) del Diction-

naire biographique. S’ha pres la llibertat d’adjuntar-hi Épître en vers a un jeune 

littérateur que va publicar l’any passat i que li havia agradat molt a Pougens.  

L’informa que s’han començat a publicar les memòries de Napoleó. De moment han 

sortit els v. 1-2 però n’han de sortir deu en total i que sembla que seran interes-

sants. També troba dignes d’elogis Voyage en Orient de [Victor] Fontanier i l’obra 

de [Louis] Aimé Martin sobre l’educació de les mares de família. Li fa saber que les 

memòries de Pougens, continuades per una dama que era la seva amiga íntima 

[Louise Marguerite Jeanne Madeleine Brayer de Saint-Léon] estaran ben aviat aca-

bades i es portaran a premsa.  

En postdata, fa referència a la carta de 23 d’abril que acaba de rebre. Diu que es-

criurà al director del Journal des débats de fer-li arribar el periòdic directament a 

ella. 

 

4 de juny de 1834 [María Josefa] 

Referència a la carta de 5 de maig. Queda assabentada de l’enviament del paquet a 

Lavigerie i li agraeix l’obsequi que li fa de la seva obra. Li fa saber que al compte de 

despeses semestrals hi ha d’afegir una despesa de 250 francs com a honoraris. Li 

demana que li faci arribar les memòries de les quals li ha parlat a la seva darrera 

carta.  

 

30 de juny de 1834 [Théodore Lorin] 

Li agraeix la delicadesa d’haver-li concedit uns honoraris de 250 francs (que ell 

considera quantitat anual). Li fa arribar el compte del primer semestre, on inclou els 

125 francs d’honoraris del semestre, per un total de 326,90 [s’ha conservat]. Li fa 

arribar, a petició de la vídua de Pougens i a través de Lavigerie, un exemplar de la 

nova edició de Lettres d’un chartreux de Pougens, amb un prefaci escrit per Lorin.  

Li fa saber que, si no ho considera una molèstia, li adjuntarà a les seves cartes 

unes notes amb les novetats editorials que cregui poden ser de l’interès de María 

Josefa.  

 

30 de juliol de 1834 [María Josefa + lletra de canvi] 

Referència a la carta de 30 de juny. Queda assabentada de l’enviament d’un exem-

plar de la nova edició de Lettres d’un chartreux de Pougens i li agraeix. També li 

agraeix que li faci arribar notes amb les novetats editorials. Li adjunta una lletra de 

canvi per valor de 326,90 francs. 
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12 d’agost de 1834 [Théodore Lorin] 

Referència a la carta de 30 de juliol, confirmant que ha rebut la lletra de canvi. Se-

guint les seves ordres li adjunta una nota amb les novetats editorials que creu que li 

poden ser d’interès, amb l’excepció d’aquelles que siguin marcadament polítiques o 

que puguin ferir la religió. 

Inclou una llista de novetats i fa un petit comentari sobre cada obra: 

 Revue étrangère de la littérature et des arts, en 8º. Abonament anual, 12 

francs. 

 Henri Farel: roman alsacien de Lavater, 2 v. en 8º, 15 francs. 

 Marie de Medicis: histoire du regne de Louis XIII de Lottin du Laval, 2 v. en 8º, 

15 francs. 

 Cecile d’Eugène Sue, en 8º, 4 francs. 

 Memoires de Mirabeau, 4 v. en 8º, 30 francs. 

 L’Angleterre pittoresque d’Amédée Pichot i [Prudence-Guillaume de] Roujoux, 

en 4º, 6 francs. 

 Trésor de numismatique et de glyptique sota la direcció de Paul Delaroche, 5 

francs. 

 Atlas geographique, astronomique et historique de J.G. Heck, 48 francs. 

 

28 d’agost de 1834 [Théodore Lorin] 

Li envia a petició de la vídua de Pougens un exemplar de les Mémoires et Souvenirs 

de Charles de Pougens que acaben de sortir de la premsa, com a mostra 

d’agraïment per l’interès que ha demostrat per l’esposa de Pougens. Li envia 

l’exemplar en el paquet «DCdB nº 2» a través de Lavigerie.  

Inclou una llista de novetats publicades a París entre juliol i agost: 

 Principes de morale naturelle del marquès de Fortia D’Urban, 2 v. en 12º, 6 

francs. 

 Du pauperisme, de la mendicité de Baron de Morogues, en 8º, 8 francs. 

 Histoire de Paris per Touchard-Lafosse, 5 v. en 8º, 20 francs. 

 Histoire de la Bastille per W.A. Fougeret, 2 v. en 8º, 15 francs. 

 Histoire du Palais Royal de J. Vatout, in folio, 225 francs. 

 Souvenirs de madame la marquise de Créquy, en 8º, v. 1-3, 22,50 francs. 

 Journal d’un deporté, 2 volums en 8º. 

 Mémoires o correspondance inedite du Père Lenfant, 8º, v. 1-2, 15 francs. 

 Mémoires de Silvio Pellico, 2 v. en 8º. 

 Mémoires du general Lamarque. 

 Mémoires du trop fameux Mr. Bertrand Barère. 

 Voyage au Chili, au Pérou et au Mexique del capità Basil-Hall, 2 v. en 8º, 15 

francs. 

 Voyage pittoresque et histoire du Brésil depuis 1816 jusqu’à 1831, in folio, 193 

francs amb les il·lustracions en blanc i negre, i 384 amb les il·lustracions acolo-

rides. 
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 L’Italie, la Sicile, les iles ioniennes de Saint Germain Leduc, en 4º, 62,50 francs. 

 Itinéraire et souvenirs de l’Angleterre et d’Ecosse depuis 1814 jusqu’à 1826, 4 

v. en 8º, 30 francs. 

 Histoire de la peinture italienne d’Etienne Huard, en 8º, 7,50 francs. 

 Salon de 1834, 1 v. en 8º. 

 Costumes françaises depuis Clovis jusqu’à nos jours, en 8º, 10,5 francs amb 

les il·lustracions en blanc i negre, i 21 amb les il·lustracions acolorides. 

 Musée de la caricature en France, cada entrega, 75 cèntims. 

 La mère et la fille, comèdia en cinc actes de [Edouard] Mazères i [Adolphe Si-

monis] Empis. 

 Heureuse comme une princesse, comèdia de dos actes d’Ancelot i Anatole La-

borie. 

 Sir Lionel d’Arquenay de Jules Le Fevre, 2 v. en 8º, 15 francs. 

 Le duchesse de Chateauroux de Sophie Gay, 2 v. en 8º, 15 francs. 

 

1835 

11 de març de 1835 [Théodore Lorin] 

Carta adreçada a Martín Busó, secretari de la difunta María Josefa. L’informa que el 

passat 25 de desembre de 1834, seguint les indicacions que Busó li donava en una 

carta amb data de 10 de desembre, li va fer arribar els comptes del segon semestre 

de 1834. Però com que no li ha dit res des d’aleshores, li torna a fer arribar per por 

que la carta s’hagi extraviat.  

Diu que com que no ha rebut cap ordre, no s’ha atrevit a renovar els abonaments al 

Journal des débats i al Petit courrier des dames que expiren el 31 de març, per al 

duc.  

En una nota al peu es diu que se li ha contestat el dia 28 dient que es renovin les 

subscripcions i que l’1 d’abril se li ha remès una lletra de canvi per l’import del  

compte del segon semestre [no s’ha conservat]. 
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Annex 4. Documentació AHNOB i BNE 

L’annex 4 és un document Excel que conté tres pestanyes. 

Documentació AHNOB 

Buidat de tota la documentació d’arxiu consultada a l’AHNOB. La taula s’organitza en 

nou columnes: topogràfic, document, imatge, autor/firma, títol/resum, data, document 

associat amb..., comentari i digitalitzat.  

De bona part de la documentació consultada es va haver de demanar una reproducció 

digital. En aquests casos, s’ha indicat el número de fitxer de les imatges reproduïdes a 

la columna «Imatges». S’ha optat per deixar la columna a títol informatiu perquè per-

met fer-se una idea de l’extensió de cada document i ajuda a entendre perquè alguns 

documents relacionats no apareixen seguits a la taula.  

A la columna «Comentari» s’ha afegit aquella informació sobre els documents que no 

s’ha inclòs en les altres columnes però també algunes observacions i notes que es van 

anar fent durant l’elaboració de la taula. 

Documentació BNE 

Buidat dels quatre volums miscel·lanis de documents referents a la Biblioteca conser-

vats a la BNE. La taula s’organitza en les mateixes nou columnes que la taula «Docu-

mentació AHNOB» i l’ús de la columna «Comentari» és el mateix. 

Els quatre volums estan digitalitzats i disponibles a BDH. A la columna «Full» s’ha in-

dicat la foliació en llapis del document i a la columna «Imatge» s’ha indicat el número 

de la pàgina de la còpia digital per tal de facilitar la cerca dels documents. 

Taules dels gràfics 

Taules utilitzades per a elaborar els quatre gràfics que hi ha en el cos del treball, 

acompanyades dels gràfics. S’ha considerat adient oferir aquestes taules per si es 

volen comprovar les dades mestres de partida utilitzades per generar els gràfics.
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Annex 5. Exemplars UB i Pimentel 

L’annex 5 és un document Excel que conté dues pestanyes. 

Exemplars UB 

Llista extreta del sistema de gestió de biblioteca del CRAI Biblioteca de la UB amb els 

686 registres bibliogràfics dels exemplars procedents de la Biblioteca de la Casa 

d’Osuna (entre certs i sospitosos). La revisió duta a terme ha permès localitzar, de 

moment, 28 exemplars més que s’han afegit a la taula.  

Inclou, en diverses columnes, la informació bibliogràfica i d’exemplar essencial. A més 

a més s’ha inclòs una columna per informar si l’exemplar es troba a l’inventari d’obres 

rebudes, «Inventari UB» i diverses columnes que han permès fer la comparació entre 

les signatures topogràfiques al Catálogo conservat a la BNE i als exemplars. S’ha 

marcat en color blau la correspondència de les signatures en tinta i en color taronja la 

correspondència de les signatures a llapis. 

Exemplars Pimentel 

Llista de registres bibliogràfics dels exemplars que van pertànyer a María Josefa Alon-

so Pimentel que s’han localitzat en les diferents biblioteques custòdies, bé a través del 

catàleg en línia o bé consultant directament amb la biblioteca. Inclou 605 registres en 

1.063 volums. En la columna «Biblioteca» s’indica on es troba actualment l’exemplar. 

Inclou, en diverses columnes, la informació bibliogràfica i d’exemplar essencial. També 

s’han inclòs les columnes «Supralibros» i «Etiqueta» per informar de la presència 

d‘aquestes dues marques de propietat característiques en els exemplars. 
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