


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    
la convidada 

 

Concepción   Rodríguez   Parada   és   llicenciada  en  Filosofia, 

diplomada en Biblioteconomia i Documentació i doctora per 

la Universitat de Barcelona (UB). 

 

Professora    del    Departament     de     Biblioteconomia    i 

Documentació,  actualment  n’és  la  directora.   És  docent   i  

coordinadora de l’ensenyament Biblioteques i Arxius en l’Era 

Digital de la Universitat de l’Experiència (UB). 

 

Forma  part  de  la Comissió Deontològica del Col·legi Oficial 

de Bibliotecaris-Documentalistes de Catalunya (COBDC) i va  

ser membre de la Comissió de Redacció del codi deontològic 

del COBDC. Pertany al Grupo de Trabajo de Ética de SEDIC  

que  presentarà  el  codi  deontològic  de  l’associació  a  les 

XIII Jornades de FESABID 2013. 

 

És  membre  del  Comité  de  Redacció   de   BiD:   textos  de 

biblioteconomia  i  documentació,  i  dels  grups de recerca 

DENEA, EXEMPLAR i CLAUSTRA. 

 

Ha  estat  membre  de  la  Comissió Científica i de l’equip de 

redacció del Diccionari biogràfic de dones (www.dbd.cat). 

  

http://www.dbd.cat/
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http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35520812022
http://cataleg.ub.edu/record=b1684029~S1*cat
http://www.tdx.cat/handle/10803/770
http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/view/72732/239096
http://www.ub.edu/bid/09rodri2.htm
http://www.tdx.cat/handle/10803/770
http://cataleg.ub.edu/record=b1684029~S1*cat
http://www.raco.cat/index.php/Bibliodoc/article/view/72732/239096
http://cataleg.ub.edu/record=b2055308~S1*cat
http://www.ub.edu/bid/09rodri2.htm


  

 
TRIA 1 

Amb  aquest  fragment  comença  el  segon  capítol  que  té  com  a  títol  

un significatiu: Una  editorial  franquista  religiosa y  moralizante  nos cae 

inesperada y, como corresponde, de los cielos.  L’origen de la Lumen que  

coneixem,   doncs,   és atzarós,  com  a  l’atzar  devem  aquest  llibre  amb 

rerefons editorial que Tusquets no volia escriure «porque no [le] apetecía».  

 

Però,   per  sobre  de   tot,    som  davant  d’un  exercici  literari  magnífic. 

S’equivoca qui busqui una imatge precisa o una guia de bones –o males– 

pràctiques editorials.  Malgrat el títol, no són unes confessions «sobre mis 

experiencias de editora»,  sinó  un  recull  d’anècdotes  i troballes casuals 

com  ara  El nombre de la rosa,  d’Umberto Eco,  o la Mafalda,  de Quino, 

als quals dedica un capítol.  

 

Lumen  fou  des  dels  inicis una rara avis en mans d’algú que ho ignorava 

tot sobre  el  negoci però que tenia prou coneixences i «olfacte» literari com 

per arribar a bastir una editorial prestigiosa.  

 

És  una  obra  que  agradarà,  i  molt,  als admiradors de l’escriptora malgrat 

la  presència  de  tics  de   «pobre  niña  rica»  que  alguns   li   retreuen. 

Nosaltres  no  volem  jutjar la persona  sinó recomanar un llibre molt ben 

escrit  en el  qual  es   retroben   els  seus  trets  literaris  més  característics: 

paràgrafs de llargues frases subordinades i un vocabulari molt ric. 

  

  
Tusquets, Esther 

Confesiones de una editora poco mentirosa   

Barcelona : RqueR, 2005  

        655.41 (460.23) Tus    

«Siempre, desde muy pequeña, me habían gustado  apasionadamente 

los libros. […] Leía, desde que aprendí a leer, a todas horas y en todas 

partes, con una pasión que no he recuperado con igual intensidad en 

ninguna otra etapa de mi vida.»  

http://cataleg.ub.edu/record=b1721146~S1*cat


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esther Tusquets, a més d’editora, va ser 

també escriptora, traductora i prologuista 

d’obres com aquesta que es troba a la 

Biblioteca de Biblioteconomia  
 

 

Sabies que....? 

 

Bases de dades sobre literatura 

Des de  les  biblioteques del CRAI de la UB  podeu accedir a  bases  de  dades  

bibliogràfiques en  línia  especialitzades  en  literatura. 

 

 

Bibliografía de la literatura española 

desde 1980 . [Recurs electrònic]: 

base de datos bibliográfica  a cargo 

de Mª Carmen Simón Palmer. 

[Cambridge]: ProQuest LLC, [1999?]- 

 

 

Annual bibliography of English 

language and literatura. [Recurs 

electrònic]. [England]: Chadwyck-

Healey, [200?]- 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/
http://cataleg.ub.edu/record=b1782451~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1625114~S1*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b2038470~S1*cat


  

Aquest  llibre és  el volum 1 de la sèrie  «Studies  in the History of Libraries 

and Librarianship»,   l’editor de  la  qual  és el mateix Humphreys, autor 

també dels volums 2 i 3  (The  Library  of  the Carmelites  at Florence  at  

the end of the fourteenth century i The Library of the Franciscans of the 

Convent of St. Antony, Padua  at the  beginning  of the fifteenth century) 

respectivament,  per la qual cosa ha esdevingut un veritable argument 

d’autoritat sobre el tema. 

 

L’aparició d’aquesta obra suposa un abans i un després pel que fa a l’estudi 

de les biblioteques de dominicans, menorets, agustins i carmelites, i omple 

un buit atès que  «the organisation of the book collections of the friars has 

not been effectively considered» (p. 9).  

 
Partint de l’anàlisi exhaustiva de constitucions,  actes de capítols generals i 

provincials,  i  altres  fonts  originals,  Humpreys  mostra  que  el carisma 

fundacional determina  la  correlació entre l’activitat formativa, acadèmica i 

apostòlica dels frares i el  paper de la biblioteca.  Així,  mentre que   pels  

dominicans les biblioteques són ja des de l’inici arma nostre militie, en les 

primeres custòdies franciscanes només hi havia uns pocs llibres al refectori 

per llegir en comunitat. Amb  diferències  de  calendari,  la  documentació  

esmentada  descriu  l’officio  librarii, els criteris de selecció dels fons i les 

condicions de conservació i accés.  

 
Es  tracta  d’un llibre molt recomanable pel rigor intel·lectual i un model a 

seguir a casa nostra on algunes biblioteques conserven abundosos fons 

provinents  dels  convents  desamortitzats  que  demanen  a  crits que  els 

estudiïn. 

  

 

 
TRIA 2 

 

Humphreys, Kenneth William  

The Book provisions of  the mediaeval friars, 
1215-1400.   

Amsterdam: Erasmus Booksellers, 1964  

       027.1 Hum    

http://cataleg.ub.edu/record=b1741136~S1*cat


 

 

 

Tesis doctorals 

 

 

SABIES QUE…? 
 

A  la  secció  de  reserva  de  la  Biblioteca de  
Biblioteconomia  es troba una reproducció  del  
Missal  de  Santa  Eulàlia  de  la  Catedral  de 
Barcelona de 1403,  “una de les  grans  obres 
de la miniatura catalana”. 

 

Tesis doctorals UB  permet cercar les tesis doctorals llegides a la UB 

 

 

Tesis doctorals UB. [en línia].          

Barcelona: Centre de Recursos per 

a  l’Aprenentatge  i  la  Investigació,  

<http://cataleg.ub.edu/search~S5*cat>

[Consulta: 15 d’abril 2013] 

 

 

TDX: tesis doctorals en xarxa  

[Recurs electrònic]. Barcelona: 

Consorci de Biblioteques Universi-

tàries de Catalunya, [2000]- 

TDX (Tesis Doctorals en Xarxa) és un repositori cooperatiu que conté, 
en format digital, tesis doctorals llegides a les universitats de Catalunya  

http://cataleg.ub.edu/record=b1350820~S1*cat
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/
http://cataleg.ub.edu/search~S5*cat
http://cataleg.ub.edu/record=b1660444~S1*cat


 

 

 

La Facultat de Biblioteconomia i Documentació organitza bianualment des 

del curs 2007-2008 uns seminaris que «pretenen ser un instrument per a la 

reflexió de  la  realitat  del  món de la informació i la documentació»  per 

homenatjar el mestratge de Jordi Rubió i Balaguer. 

 

El director de  l’Escola  de  Bibliotecàries  no  només  va  redreçar  l’activitat 

acadèmica  fortament  compromesa després de la Dictadura de Primo de 

Rivera,  sinó  que va maldar per garantir la formació continuada de les 

alumnes.  

 

És  per  aquest  motiu  que  no  se’ns  acut  un  reconeixement  millor a la 

seva figura que la celebració dels seminaris,  hereus del conjunt d’activitats 

formatives complementàries que el mateix Rubió posà en marxa. 

 

L’ampli   abast   temàtic  dels seminaris  té  un  complement  excel·lent en 

les  Guies  de  lectura  de la Biblioteca per a l’Aula Jordi Rubió i Balaguer  

elaborades  pel  CRAI   Biblioteca   de   Biblioteconomia.    Els   recursos  

d’informació que posen a l’abast dels lectors plaurien doblement al mestre, 

tant  per la qualitat,  quantitat i varietat dels fons ressenyats  com  per  la 

naturalesa intrínseca de la guia i l’òptima presentació formal. 

 

En   definitiva,   les  Guies  de   lectura   són   una   eina   imprescindible 

d’actualització  professional  i,  per  tant,   esdevenen  en  si  mateixes un 

homenatge magnífic al Rubió bibliotecari i docent. 

 

  

 
TRIA 3 

  
Guies de lectura de la Biblioteca  per a l’Aula Jordi 

Rubió i Balaguer. [en línia].  Barcelona:  Centre   de 

Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació, 

<http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/

guies-lectura/> [Consulta: 15 d’abril 2013] 

http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/guies-lectura/


 

 

 

 

Publicacions de la Biblioteca 

La  Biblioteca de Biblioteconomia  té un  espai  a Issuu on publica 
periòdicament  revistes,  guies de lectura  i  reculls de bibliografies 
recomanades.  

 

A la Biblioteca es pot consultar: 

 
Díaz-Plaja, Aurora . Las Guías de 
lectura: portavoz indispensable en 
toda biblioteca. Madrid: Dirección 
General de Archivos y Bibliotecas: 
Servicio de Publicaciones del 
Ministerio de Educación Nacional, 
1955.   

H 016 Dia  

 

Sabies que....? 

http://www.issuu.com/bib76/docs/llibredigital/1
http://www.issuu.com/bib76/docs/foment_lectura/1
http://www.issuu.com/bib76/docs/administracio_electronica/1
http://www.issuu.com/bib76
http://www.bib.ub.edu/biblioteques/biblioteconomia/
http://cataleg.ub.edu/record=b1691849~S1*cat
http://www.issuu.com/bib76/docs/br_bid_2on_semestre/1
http://www.issuu.com/bib76/docs/bibliotecaris_de_pelicula/1
http://cataleg.ub.edu/record=b1691849~S1*cat
http://www.issuu.com/bib76/docs/llibre_futur/1
http://www.issuu.com/bib76/docs/br_cav_2on_sem/1


    A la propera TRIAde... 
 

Miquel Centelles 
 


