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Presentació

La vida universitària gira en gran part entorn d'una Biblioteca.
La universitat ostenta una funció primordial de cara a

conservar i consolidar l'actiu cultural i científic d'una societat.

Organitza una pràctica contínua de transmissió d'aquest patri
moni, tot evitant que la formació de noves generacions deixi

d'aprofitar les adquisicions que fatigosament han contribuït a

constituir aquelles que les han precedides. No és el menor d'a

quests avantatges que el sorgiment d'especialistes no quedi
ofegat per l'aparició d'autodidactes.

D'altra part, l'ensenyament i la recerca no poden limi

tar-se a reiterar i renovar el passat. Si és àmpliament reconegu
da aquella activitat conservadora a la universitat, és precisa
ment perquè es mostra capaç de discutir i criticar-la. El

progrés de l'activitat científica es produeix tot qüestionant
aquella tradició intel-Iectual per gosadia, però també sobre la

base del rigor i la disciplina. La lògica de la raó i l'ús generós de

la llibertat preparen un camí atrevit que no predetermina ni el

seu destí ni els seus resultats.

L'afany contradictori de conservar i alhora qüestionar
s'expliquen conjuntament i han tingut fins ara l'instrument
idoni en el paper escrit o il-Iustrat. Per això la vida università
ria ha estat la continuació d'una Biblioteca, tal vegada la vida

entera d'una Biblioteca.
No hi ha dubte que l'actual evolució tècnica lleva al llibre

una part del protagonisme i disputa a la pràctica tradicional de
les biblioteques el caràcter reclòs i, poster, romàntic. Però

aquest ha estat el nostre punt de partida, el món sobre el qual
es basteix el futur.

La Universitat de Barcelona ha estat gelosa de la seva Bi

blioteca; tardana a l'edat mitjana i sotmesa als avatars de la nos

tra discontinuïtat històrica, rep en la desamortització del segle



passat la contribució més preuada a la seva noblesa. La nostra

Universitat és la sola institució que es reconeix en els llibres

que llavors no van trobar una destinació clara i la que els ha

conservat des d'aquell moment.

D'aquesta manera, les funcions generals de conservació i

discussió, la nostra Universitat les ha pogudes estendre més
enllà de la seva fundació el 1450: perquè va acollir els llibres de

les més importants biblioteques -i per tant centres de cultura i

d'ensenyament superior- existents a Catalunya, al redós de les

esglésies i convents, ja d'abans d'aquella data fundacional.

Després, el desplegament de l'activitat de la vella Uni

versitat retornada de Cervera ha fet de la seva Biblioteca la més

important de Catalunya i una de les més importants del con

junt hispànic -tal vegada després de la Nacional de Madrid.

L'extraordinària extensió de la Biblioteca dóna a la Uni

versitat un honor només comparable al seu cost de manteni

ment i ampliació. Situada al centre de la ciutat i repartida al

llarg dels centres que la integren, reclama des del seu inici la

dotació corresponent. La nostra Biblioteca necessita des de fa

150 anys l'ajut responsable d'un Estat que doni als llibres el
lloc pressupostari que els pertoca. Però sobre això, totes les
formes d'aquest Estat i de les seves administracions han mos

trat una perfecta indiferència. El lamentable continu de cartes

sense resposta ha estat la història d'unes velles relacions d'a

questa casa amb les administracions de Cultura de la Generali

tat i de l'Estat.
Ara la Universitat executa un pla d'inversions de caràc

ter plurianual i posa a disposició de la seva Biblioteca un aug
ment d'espai per als lectors i per als llibres. Desitjaria que això

servís d'esperó a l'Administració pública per aprofitar, per fi,
una ocasió tantes vegades mancada.

JOSEP M. BRICALL
Desembre de 1993
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El 14 de gener de 1919, catorze catedràtics, entre els quals hi havia al

guna figura venerable, com el Or. J .A. Barraquer i Roviralta, i els jo
veníssims Bosch i Gimpera, i Trias de Bes, proposen un estatut de la
Universitat Catalana. La biblioteca hi figura com a part del patrimoni
de la Universitat. Podem veure en aquesta proposta la darrera mani

festació del que havia estat una constant de la historiografia romàntica:
la Universitat Catalana, que pretenia ser la cristal-Íització de tots els
centres universitaris catalans anteriors a la Universitat de Cervera, in

closa la de Barcelona restaurada a mitjan segle XIX. Aquesta Universi
tat Catalana es veia com l' hereva dels diversos centres universitaris

que Catalunya havia tingut escampats per la seva geografia. Eren un

bon nombre de centres, alguns pròpiament universitaris. El primer
fou l'Estudi General de Lleida, que havia estat creat el darrer any dc!

segle XIII, el 1300. Amb aquest començà a Catalunya la vida universi

tària pròpiament dita, però cal reconèixer que aquest centre mai no va

tenir una vida ni pròspera, ni florent. Per a la primera universitat dels

regnes de la Corona d'Aragó, el poder reial havia escollit Lleida, quae
quasi quoddam intermedium terrarum ac reanorum nostrorum existit.

Ni Barcelona, ni altres ciutats de Catalunya no havien descurat l' en

senyament de primer grau ni el secundari. Les catedrals i les magistra
tures ciutadanes procuraven la formació popular, sobretot en temes

religiosos i teològics. El rei i les corts legislaven com s'havia de regular
1'exercici de l'advocacia i de la medicina. Sabem que Barcelona, ja
abans de la fundació de l'Estudi General de Lleida, comptava amb un

bon nombre de savis en dret i de metges, que havien obtingut el magis
teri en universitats, sobretot estrangeres, capaços d'ensenyar i amb fa
cultat d'autoritzar l'exercici de la medicina, la cirurgia i l'advocacia
als aspirants.

El4 d'octubre de 1346, els consellers de Barcelona havien escrit als

paers de Lleida per recordar-los que encara que a Barcelona no hi ha

gués universitat, hi era molt antic l'ensenyament de les arts liberals i

del Dret, la Medicina i la Filosofia. Enumeraven una sèrie de personat
ges que havien exercit el mestratge a la ciutat ja abans de la institució
de l'Estudi General de Lleida i que, per aqwest motiu, res no podia in
validar la llibertat consuetudinària que tenia Barcelona d'ensenyar.

De la institució universitària, amb tot el que comportava de privile
gis i immunitats que la sostreien de les autoritats locals, en tenien

Ricard Anckcrmann i Riera.

Els consellers de Barcelona sol heuen

a A!fons l' la creaCIó
d'una Umversnat a la ciucat ci 1-+50.

1884. Paranimf
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La Rambla de Barcelona
amb l'edifici

de la Universitat al núm. 2.
Tret de l'obra

de R. Suñé,
Nuevo crónica de Barcelona.

Historia de la ciudad
a través de sus calles

y de sus tradiciones.

Barcelona, [1945-19461

I-.f.

constància en ciutats europees des de finals del segle XI a Bolonya. AI

segle XII la trobem a Oxford i probablement a París. A la península
Ibèrica el primer centre universitari es fundà a Salamanca l'any 1200.

Aquesta situació no es donà a Barcelona fins al segle XVI, si bé l'inici
dels estudis universitaris es pot datar un segle abans.

Sembla que cal cercar l'explicació de la tardança de Barcelona a ob
tenir un centre universitari pròpiament dit en la importància politi a

del Consell de la Ciutat. Dc fet, tres poders, l'Església, el rei i els ciu

tadans, mitjançant les institucions que els representaven, es disputa
ven la influència en l'ensenyament a la ciutat. Aquesta, durant llarg
temps, fou refractària a tota intervenció del rei, de les corts o de l'Es

glésia que emparés una institució d'ensenyança qu , atesos els seus

privilegis i immunitats, de fet, es pogués sostreure a tot control de la
Ciutat. Quan li interessà, possiblement més per motius econòmics

que intellcctuals, aconseguí que el rei li concedís l'Estudi General i

que aquest es posés tot seguit en funcionament, sense que li preocupés
el fet de no tenir privilegi papal.

De fet l'ensenyament a Barcelona ja hi era assegurat. Deixant cic
banda el que l'Església donava als seus scholares en les escoles catedral Í
cies i monàstiques, hi era normal l'existència d'un ensenyament pri
vat, en mans dels magistri scholarium que ensenyaven a domicili, als fills
de les famílies benestants o en escoles públiques, el grau més elemen
tal de l'ensenyament, o sigui, llegir i escriure, l'aritmètica i unes no

cions molt elementals d'història. N'hi ha constància a Barcelona des
del segle XIV i no hi ha motius per dubtar d'una existència anterior.

Amb l'ensenyament primari, eclesiàstic o privat, hi convivia el se

cundari, que consistia en l'ensenyament del llatí i de les arts liberals,
les disciplines en què es dividia el coneixement humà. Consta que a

Barcelona se n'impartia, des del segle XIII, a l'escola cie la catedral i

molt aviat a l'escola regida per la Ciutat, que el 1431 s'uní amb la de la

catedral, formant les anomenades escoles majors, presidides per un re

presentant episcopal, però sostingudes econòmicament i política per
la Ciutat. AI costat d'aquestes escoles també consta l'existència d'es
coles particulars.

A Barcelona, a més, des del 1401 hi havia un Estudi General dc Me

dicina, creat per Martí I, al qual s'afegí una Facultat d'Arts, el 1402. A

partir d'aquesta data s'anomenarà sempre Estudi General cie Medicina



El cap de la Rambla
amb l'eclifici de l'Estudi General

i Ics torres cic Santa Anna cic la muralla.
Tret cie l'obra cie C. Soldcvilla,

Barcelona visca pels seus artistes.

Barcelona [19571

- 15-

i Arts. Barcelona ja es considerava suficientment dotada d'estudis uni

versitaris. Quan el 1408 el rei tornà a oferir a la Ciutat la creació d'un
Estudi General, que ja li havia estat proposat el 1398, aquesta, potser
gelosa d'haver de compartir la seva autoritat amb la reial, el refusà.
L'acta del 6 d'octubre de 1408 diu:

« Acordà lo Consell que per moltes rahons en lo dit Consell plenament discu

tides, Estudi General ne altre mes avant que huy se té en Barchinona, no és
bo ne prcifitós a la Ciutat. E donà càrrech a consellers quefahessen moltes

gràcies al senyor rey de la eferta que n'haviafeta a la Ciutat, e que plahia
molt a la dita Ciutat que'] dit senyor reiJahésfer lo dit Estudi en qual part
li plagués de sos regnes e terresJora Barchinona. E més avant ordenà lo dit
Consell que per tal car moltes vegades lo dit Estudi és estat prefert a la Ciu

tat, e alguns hyJan lur poder que la Ciutat l'acceptàs, e per aço's sien ten

guts diverses Consells de C jurats en los quals tostemps és estat denegat, que
d'cou! avant si tal dJ"erta seJa, sia denegada sens que no'ti calia tenir Con
sell de C jurats.))

Adduïen els consellers que creien més en els perills i escàndols que
podrien resultar de l'Estudi General, que no pas en els profits i ho
nors. Barcelona sabia, pel que succeïa en altres ciutats, que, atesa la
immunitat de què gaudia, la Universitat escaparia a la jurisdicció del
Consell i es podrien produir fàcilment friccions constants entre el po
der ciutadà i l'universitari.

El21 d'abril de 1450 el Consell de la Ciutat proposà la convenièn
cia dinstal-Iar a Barcelona un Estudi General que es podria edificar
vers les parts de Natzaret, prop del portal de Sant Antoni (potser per
mantenir-lo apartat del centre de la ciutat). A mitjan del mateix 1450,
els consellers enviaren ambaixadors a Nàpols, a la cort del Magnànim,
amb instruccions per demanar-li la creació de l'Estudi General. Pro
bablement són les raons econòmiques i l'intent de revitalitzar la vida
ciutadana els principals motius que els han fet canviar d'opinió. El rei

accedeix a la petició del Consell, el 30 de setembre, i el faculta per
què, quan ho cregui oportú, pugui fundar i ordenar l'Estudi General.

Hi hagué dificultats. Hi ha, per una banda, la dificultat de la Ciutat

per obtenir els cabals necessaris, atesa la crisi econòmica i la guerra ci

vil de la segona meitat del segle xv i, per l'altra, la reiterada oposició



Portada del llibre

de les Ordinacions per reformació
J perpetuafundació

de la universit.at

del Studi General

de la ciutat de Barcelona.

Barcelona, 1560

- 16-

de la Universitat de Lleida que lluitava per mantenir el monopoli de

l'ensenyament superior dins la Corona d'Aragó, malgrat que el rei co

municà al bisbe de Lleida, cardenal Antoni Cerdà, que no pensava re

vocar la concessió atorgada i que Barcelona era tan digna de tenir un

estudi general com qualsevol altra ciutat del seu regne.
El 3 d'octubre de 1533 Carles r dóna nova validesa al priv ilegi del

Magnànim i el confirma, El 1536, el projecte cristallitzà en la cessió

per part del Consell de Cent d'uns terrenys al capdamunt de la Ram

bla per construir-hi l'edifici del nou Estudi General, la primera pedra
del qual hi fou posada solemnement el dia 18 d'octubre del mateix

any, A la façana de l'edifici fou colIocat el gran escut de l'emperador
Carles V que podem contemplar avui al corredor del Paranimf de l' e

difici de la Universitat.

Fins al 1559 no es pogué aconseguir la plena activitat docenti que el

centre esdevingués l'Estudi General de totes les facultats. Aquí
romangué fins que, a conseqüència de la Guerra de Successió, fou su

primida, juntament amb la resta d'universitats catalanes que s'havien

anat creant al llarg dels segles XVI i XVII.

Ultra les vicissituds de la gestació i creació de la Universitat barce

lonina, ben poca cosa sabem de la seva vida interna, llevat dels noms

de diverses personalitats que hi professaren i d'alguna nota escadusse

ra sobre els llibres que s'hi explicaven. ¿ Ens ha de sorprendre que no

trobem cap indicació, ni una minsa nota sobre la Biblioteca que devia

haver-hi a l'Estudi General de Medicina i Arts i, posteriorment, a l'Es

tudi General que es posa definitivament en marxa l'any 1559? Potser

en aquest fet hi podem trobar un nou indici de la diferència de nivell

entre la nostra Universitat i els grans centres universitaris europeus

que han conservat zelosament els tresors bibliogràfics recollits al llarg
dels segles. i les primeres ordinacions impreses, les de 1559, no es-

menten per a res la Biblioteca ni els seus responsables.

r,1J .'

JOSEPHI FINBSTRES
ET o E MONS Al<'JO,

BAItCINONENSIS ¡Ctll
'

!'t!N t('EGIO C!RVARIENSI ATH!N..EO

PR.tELECTIONES
CERVARIENSES,

e OMM E N TAR 11 A C A' D ¡¡ M l c,J_. _�

iD 'ïTüiül< ,;'Ñl>irniult 'J' '''J¡.
IH L18!1./S, ,ET ,POSTUM/SI r.

-

'.fJ;D
'u. fubJunguo! "

.'
DIA1]\.IBt\ . t.: '�,

J), tpofl_umil htr_tdjblll injttlA(ndil, )tl tX�trtd41fJr}17"_
_ �n

IT AD T1TULUK
-

IH 'ADR_UIRENDA, PEL OM/TTEN D4
h(TlJj'�II,

Cum duplici Indice ; altero Legum i1iuI}I":UU1Di
�l[er� Rerum J IX Verberum,

j,.", "'"·14""I?}.,.>-k)"" Josep Finestres.

Proelectiones cen'anenses .

Cervera, 1750

SUPER/ORUM PERMISSU.
..._

rEJWARIv'E L A e ETA NO RUM: Typi! AcadtmiS=lt)
¡>C. u> !.n, c�� M,ocd. . '0_



- 17-

El trasllat de la Universitat a Cervera, per disposició de Felip V, signi
ficà l'eclosió de tots els centres universitaris escampats per Catalunya.
Quina era la intenció del rei en crear la universitat cerverina? Sovint

s'ha especulat únicament amb la raó política, de baixa política, podrí
em dir. Castigar la Barcelona rebel i la seva universitat per haver pres
part activa en els esdeveniments de la Guerra de Successió en el partit
austriacista, i castigar de retop el conjunt rebel del país, suprimint-li
els centres universitaris. El premi es donava a la ciutat fidel, Cervera.

Aquesta es va constituir en el gran centre universitari de Catalunya, al

hora que s'allunyaven del nucli urbà barceloní els focus de conflictivi
tat que sovint ocasionaven els estudiants i que tantes vegades havien

esclatat al capdamunt de la Rambla barcelonesa, moltes vegades de

violència tan extrema, que motivaren el tancament del centre per part
de l'autoritat municipal.

El catalanisme conservador ha estat sempre a favor de Cervera.

Això costa de casar amb l'opinió dels qui veuen en la fundació d'una

única universitat de Catalunya a Cervera el desig del poder reial de

crear a Catalunya un gran centre universitari modern. La ilIustració

costà molt que florís a Catalunya, precisament a causa de l'opressió
cultural i de l'absolutisme polític borbó. És cert que a Cervera s'hi

manifestà mitjançant figures com Josep Finestres, Mateu Almeric,
Tomàs Cerdà, Llucià Gallissà i Blas Larraz, però on es manifestà de

manera més esplendorosa no fou pas a l'única universitat catalana,
sinó a l'escola formada al monestir de les Avellanes i a Barcelona, a

redós de les institucions formades per la societat catalana, que feren

que la ciutat de Barcelona, amb la supressió de la Universitat, no

quedés al marge dels estudis superiors i de prestigi. Foren l'Acadè

mia de Bones Lletres, l'Acadèmia de Matemàtiques i el Col-legi de

Cirurgia.
A la Universitat de Cervera sí que hi hagué Biblioteca, i la seva crea

ció surt reflectida en els estatuts de la fundació. Però la Biblioteca és

precisament una més de les mostres de la poca vitalitat d'aquesta uni

versitat, malgrat els bons propòsits fundacionals. El catàleg imprès
dels seus fons ens ho palesa, i la documentació històrica conservada,
ens parla més de les moltes èpoques en què restava tancada per manca

d'assignació econòmica per dotar-la de personal adient que l'aten

gués, que no pas de compra de bibliografia o d'afluència de lectors. En

La Universitat

de Cervera
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un informe del 9 de febrer de 1807, el canceller Ramon Llàtzer de
Dou manifesta:

«en quanto a Biblioteca, no hai casi Seminario Conciliar, ni canvento de re-

8ulares que no la ten8a corrien te y pública a lo menos para sus maestrosy
alum nos; mucho mós se ver!flca esto en las Universidades del Reino, tenien

do muchas la oportunidad de hallarse establecidas en Capitales o Ciudades

que, por su crec ida poblacion o por su onuqiiedad, tienen a benq;cio del PÚ
blica abiertas a todo el mundo bien surtulas y servidas alpunas tibrerías.

Cervera es una corta poblocion de mil doscientos vecinos; aun no ha un

si8lo que se le dió el titulo de Ciudad; sólo tiene cinco conventos, los tres de
cinco o seisfrailesy los dos de al8un mayor número, que son los capucliinosy

franciscos. En nin8uno de estos canventos, ni en otra casa hay biblioteca pú
blica. Todas estas circunstancias locales, c1aman con mui particular razon,
para que la ten8amos en esta Universidad, pero mucho triàs las de su A u8us
to Fundador. Este no quiso que la Universidad de Cataluña permaneciese en

Barcelona: la establecio en Cervera, por poderse loprar acó la quietud que se

necesita en los estudios, por ser sano su temperamento, proporcionada su si

tuacion y muchos los servicios de esta Ciudad. Reconociendo por otra parte
aiqunafalta de oportunidades en Cervera para los estudies, procuro suplir
las con alpunos auxilios, expresando en su cedula de erecciàn que queriafue
se esta Universidad émula de las maiores de Europa en riquezas, honoresy
prïvileqios (. . .). En la citada Cédula expreso su Majestad, que havia man

dado hacer el diseño de un ma8estuoso ed!flcio a proporcion de la idea que
tenia formada para esta Universidad ... Con iodo, esta Un i versidad, con

tantos prívileqiosy con un ed!flcio que, por todas partes, ostenta la ma8na
nimidad de su fundador, no tiene bíbiiotheca eh ica, ni 8rande, en donde

puedan los pobres estudiantes instruirse con libros de su prcifesión ... nin8u
na colecciàn 8eneral de concilios, nin8ún manuscrito anti8uo;faltan obras
de muchos Santos Padres, de Baronios, de Bolandos y otras voluminosas y
castosas que no pueden encontrarse en casa de particulares. Cuando murio
Don Blas Qyintana, Cancelario queIue de esta Universidad, compro ésta a

instancia de Don [osepli Finestres sus libros, y quando la expulsioti de losJe
suitas se nos aplicaron los que havia en el coleqio de dichos repulares de esta

Ciudad, que era uno de los mós pobres de nuestra Provincia. A esto que es

bien poco, viene a reducirse iodo lo que tenemos en quanto a libros.
Lo peor es que, lo poco que tenemos, de nada y a nadie sirve porfalta de

biblíothecario, Los esta tu tos encar8an la obliqacion de cerrary abrir la bi-

iTi����ifttAm
El BIBLIOTHECAE Ei
E Alrne Univcrfiraris �
E' Ccrvarienïis,

�
wwwwwwww.

Ex-libris de la biblioteca de la Universitat de Cervera
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bliotheca al bedel menor. Como por otra porte no ha)' dotación, ni disposi
cion, para que otro esté a todas horas en la oibliotbeca, ha querido enten

derse, que el bedel menor era, o es el bibliotecario; mas sobre ser un bedel

persona poco o nada oportuna para bibliotecario, tiene nuestro bedel menor

otras oblicaciones incompatibles. Las resultas de esta inteliqencia han sida

que de nada sirven los pocos libros que tenemos. Lo cierto es que en treinta)'
un años que llevo de Cervera entre estudio, Càtedra y Cancelaria, [amàs he

vista pública)' corriente nuestra bibliotheca, )' que cuando estaba de cote

dràtico de prima de leyes, no podia sina con mucha dificultad conseguir que
se me abriese en los casos en que por algun mati va particular me con venia.))

En suprimir-se aquella Universitat i traslladar-se de nou a Barcelo

na, els seus fons es dividiren. Una part, la que corresponia a llibres de

disciplines considerades pròpiament universitàries, es destinà a Barce

lona. L'altra, d'ensenyaments no universitaris, a l'Institut de Lleida,
considerat com a successor de l'antic Estudi General de dita ciutat. ]0-

aquim Rey, rector de la Universitat de Barcelona, exposa al ministre,
respecte a aquests llibres provinents de Cervera, que no hi ha lloc per
guardar-los a l' edifici del convent del Carme on està installada la Uni

versitat i com que, de la Biblioteca Provincial,

«la Universidad só 10 debe tener el cuidada), direcció n, sin que pueda consi

deraria como propiedad su)'a, sequti la citada Real Orden de 22 de setiem

bre de i 838,)' la que acaba de trasladarse ha sida siempre propi a de la Uni

versidad, procediendo sus libros )'0 de compras bechas por la misma,)'a de

donativos de algunos particulares, creo seria preierib]« no corifundirlas)' de

jar la Provincial en eliocal donde esta situada, destinando la que se ha con

ducido de Cervera a la Facultad de jurisprudencia (a la que pertenecen la

ma),or porte de libros) a carga de uno de los Regentes aqrepados, asÍ como lo
estàn las de Medicina)' Farmacia que ecsisten en los respecti vos edificios de

estos dosfacultades.))

La part destinada a Barcelona esdevingué el primer nucli, no el

principal, pero sí el pròpiament universitari de la que serà Biblioteca

de la Universitat de Barcelona. Eren poc més de 1.600 volums, entre

els quals hi havia 76 manuscrits i 5 incunables. Universitat de Cervera.
Títol de batxiller

en Filosofia

+

NOS D. D. FRANCISCVS FVERTES PIQVER,
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Les biblioteques
conventuals

�an a principis dcl segle XIX Jaume Villanueva visità Barcelona du

rant cI seu Viaje literorio per buscar i copiar documents i còdexs con

servats a Ics catedrals i als convents, diu que el millor perquè les lletres

progressin en una ciutat és que hi hagi escuelas varies, oiblíotecas copiosas
J sabios en creculo número, i a continuació afirma:

((pocas ciudades haJ en España que puedan presentar tantes ausilios para
una Universidod como Barcelona. Cuatro biblsotecas públ icas cuenta dentro
cie su recinto, es a saber: la clel Seminario episcopalJ las de los PP. Domini

cos, FranciscosJ Carmelitas Descalzos, bien provistas de libros, J la última

mUJ rica de codices manuscritos.))

No podem passar a parlar de l'actual Biblioteca de la Universitat de

Barcelona sense fer esment d'aquestes biblioteques conventuals cita

des per Villanueva i de la resta de les que hi havia a Barcelona i que en

formen el nucli fundacional més important. A més de Ics esmentades

per Villanueva i per les Cufas de Forasteros com a públiques, n'hi havia

encara algunes d'una certa importància, com la dels Agustins i la de la

Mercè. La importància de totes elles ens la confirmen els seus catà

legs, que s'havien format a partir del segle XVIII, conservats en nombre

important a l'actual Biblioteca de la Universitat. Eren biblioteques de

convents que no sols eren significati\'es per l'acompliment de la missió

que els era pròpia, sinó també per haver estat veritables obres d'art i

centres de gran cultura. La de Santa Caterina, dels dominicans, cons

tava d'uns 20.000 volums; la del convent de Sant Josep, dels carmeli

tans descalços, en tenia més de 10.000; l'anomenada Biblioteca Ma

riana, del convent dels franciscans, uns 13.000 volums; la del convent

dels agustins calçats en tenia 15.000, i la del convent de la Mercè cons

tava d'uns 6.000. Els seus catàlegs estavan desdoblats en catàlegs d'au

tors i de matèries.

El convent de Santa Caterina

Havia estat durant llarg temps molt relacionat amb la vida de la Ciutat.
El convent dels dominicans de Barcelona, fundat el 1219, s'anomenà
de Santa Caterina en començar a edificar-se, el 1223, al lloc on actual
ment hi ha el mercat homònim, en el qual hi havia una capella dedicada

Gravat que representa la destrucció
del convent de Santa Caterina.

Tret de l'obra d'A. Paulí Mclóndcv,
El Real ,llona¡ceflO de ,\'tra. Sra. de ,I/BUC/FC

) San iuan de [crusaién de Barcelona.
1150 1950. Barcelona, 1951
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de la tarde.

a la santa. Des de temps antics havia pres part molt important i activa

en els esdeveniments de la ciutat.

El municipi barceloní s'havia constituït el 1249 per privilegis suc

cessius del rei Jaume I. El Consell de la Ciutat es reunia en aquest con

vent de dominicans, anomenats també frares predicadors, a la capella
anomenada de Les Verges. El 1269, amb motiu de reunir-sc al con

vent el Consell de la Ciutat amb la presència de Ramon de Penyafort,
el rei Jaume I i l'infant Pere, es dóna constància que ja era un costum

establert de celebrar-hi les reunions. AI convent hi eren guardats en

arques de seguretat els privilegis de la ciutat. Els consellers s'hi reuni

ren fins al 1369. El 6 d'octubre d'aquest any, en lloc de fer-ho a Santa

Caterina, es reuniren a l'alberg de l'escrivà de la Ciutat, al carrer del

Regomir -que aleshores s'allargava fins al que ara és carrer de la Ciu

tat- i decidiren no tornar a reunir-se a Santa Caterina i començar tot

seguit la construcció d'una casa pròpia, precisament on hi havia la dc

l'escrivà. La causa d'aquesta doble decisió fou per problemes amb la

Inquisició, aleshores en mans dels dominicans, que havien condemnat
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Ex-libris del convent de Santa Caterina

un ciutadà sense permetre-li defensa, cosa que vulnerava els privilegis
de la Ciutat. Les caixes que contenien els privilegis foren traslladades al
convent de Sant Francesc. EI1373, el17 d'agost, el Consell es reuní per
primera vegada a la sala novament construïda. Aquests fets, però, no

significaren el final de l'estreta vinculació del convent amb la Ciutat.
El 1730, cinc anys després de ser elegit general de l'orde dominicà,

fra Tomàs Ripoll fundà la biblioteca pública del convent de Santa Ca
terina, a Barcelona. Va reunir més de 15.000 volums, als quals aviat se

n'afegiren d'altres, fins a formar un conjunt calculat en uns 22.000 lli
bres. Manuscrits, impresos des d'incunables als més moderns, refe
rents a totes les disciplines, formaren un autèntic tresor bibliogràfic
l'elogi del qual feren tots aquells que pogueren utilitzar-lo, com l'esti

gué lloant d'ençà de la seva fundació una extensa làpida gravada en

marbre, que acompanyava el bust del fundador i que era collocada a la

porteria del convent. Molts llibres es perderen en els tràgics aldarulls
de l'any 1835; daltres sofriren les naturals depredacions que causen

els trasllats i l'oblit, però són encara copiosissims els que es conserven

a la Biblioteca de la Universitat, senyalats tots ells amb la roda de col
tells, marca del convent. Consta, a més, que fra Tomàs Ripoll deixà
rendes suficients per a dos bibliotecaris que poguessin atendre el pú
blic.

La destrucció del convent dels dominicans de Barcelona fou com

pleta poc després de l'any 1835. Ho fou també la de l'església, dedica
da a Santa Caterina, monument principal de la ciutat, en la història de
la qual havia representat el primer intent de construcció ogival. Els
seus elements arquitectònics foren mensyspreats i degueren ésser uti

litzats, segons sembla, per a la construcció dels molls del port o altres
obres similars.

El convent de Sant Josep

El convent dels carmelitans descalços de Barcelona, fundat el 1586,
fou el que introduí a Catalunya la reforma de santa Teresa. S'establí a

la Rambla, al tros que prengué el nom de Sant Josep, a l'indret on hi ha
ara el mercat de la Boqueria.

Aquest convent dels carmelitans descalços meresqué grans elogis
de l'erudit Jaume Villanueva a causa de la seva famosÍssima Biblioteca,

Convent de Sant Josep.
Tret de l'obra de C. Barraquer,
Las casas de reliqiosos en Caioluña.

Tomo 11. Barcelona, 1906
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gue constava de més de 10.000 volums. Entre aguests hi havia els

5.567 del llegat gue rebé el 1665 en publicar-se el testament del ca

nonge Josep Jeroni Besora, que havia escrit ell mateix i l'havia lliurat

tancat al notari Bartomeu Plea el 3 de desembre de 1654. Hi havia

nombrosos manuscrits i impresos de gran importància per a la història

de la cultura a Catalunya. Villanueva fa la descripció d'una bona colla

dels manuscrits gue s'hi podien veure, molts dels guals es conserven a

la Biblioteca de la Universitat, com les obres de sant Pere Pasqual, el

Jardinet d'orats, la traducció llatina cie la crònica del rei Jaume i el ma

nuscrit català de la mateixa crònica.

La Biblioteca Mariana del convent de Sant Francesc

Al convent de Sant Francesc, anomenat també convent de Framenors,
hi foren portades les caixes amb els llibres i pergamins de privilegis del

Consell de la Ciutat, a conseqüència de la ruptura del Consell amb els

dominicans de Santa Caterina. Hi romangueren un cop la Ciutat tin

gué casa pròpia, amb l'excusa de no disposar de lloc per guardar-hi la

documentació. El més curiós és gue hi ha innombrables acords dema

nant gue aquesta documentació sigui retirada del convent. Cada any
els consellers cessants anotaven en el testament l'encàrrec gue trans

metien als seus successors de transportar les caixes cie clocuments, del

convent cie Sant Francesc a la Casa cie la Ciutat. No sabem per quina
raó aguest acord, pres any rera any, no s'executà mai, i en arribar l' ex

claustració, els llibres encara eren al convent, cosa gue explica gue ac

tualment, se'n trobi algun a la Biblioteca de la Universitat i, la majo
ria, a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Com el clels dominicans, el

convent cie Sant Francesc prengué també part activa en la vicia oficial

de la ci utat, sobretot en l'arribada cic personalitats gue venien a Barce

lona per mar.

Un dels llibres gue es conservaven en aguest convent i gue és ara a

la Biblioteca de la Universitat, era el cie la Consueta Nova. Es un manus

crit gue conté la fórmula de les eleccions i dels juraments dels conse

llers i d'altres càrrecs municipals, i altres fórmules referides al ceri

monial intern dels consellers. Es conserva l'Inventario de varios

PriviieqíosJ Bules Pontilicias en peraamjno, Jas que se hollaban colocadas en

cuatro =i». e/os de arane/esJ e/os e/e pequeñas, cuJos documentos pertenecian

Claustre del convent de sant Francesc

durant la Guerra del Francès.

Tret del llibre de P. Pifcrrcr i F. J. Parcerisa,
Becuerdos y bellezas de Espaiia.

Principado de Cataluña .

Barcelona, 1839.



2...J-

al antiauo Conseio de Ciento ; dipositats al convent de Sant Francesc.

Aquest inventari es féu el 15 de juny de 1838 en lliurar-los la Bibliote
ca de Sant Joan, quan encara no era Biblioteca de la Universitat, a l' Ar
xiu de la Corona d'Aragó. Hi havia més de 600 pergamins. Eren 62

privilegis reials, del 1213 al 1621; divuit document entre els quals hi
ha diverses sentències; cinc quaderns en vitel-la amb privilegis conce

dits per l'arxiduc, del 1700 al 1714; cartes reials al Consell de Cent i

cartes de sobirans estrangers; vint butlles i rescriptes pontificis; 1311i

galls de papers diversos, dos caixons petits amb pergamins del mateix
Consell de Cent i tres quaderns amb l'extracte d'aquests darrers per
gamins.

La Biblioteca del convent de Sant Francesc sembla que va ésser una

de les que sofriren més les conseqüències de la dominació francesa

quan el convent es convertí en caserna, primer cohabitant els soldats
amb els religiosos, que foren exiliats posteriorment al convent de Sant

Josep dels carmelitans descalços i on anaren a parar també els 8.000
llibres de la Biblioteca. A la de la Universitat es conserva un memorial
del P. Guardià dels franciscans, datat el mes d'octubre de 1814, que
explica haber padecido mucho la biblioteca que tenia el Convento, por hober
sido entrada por el oobiernoJrancés, haber sida trasladada a otro puestoJuera
del con vento, sin orden ni miramiento alouno ,

i un quadern titulat Libros
truncades después de la Guerra de la /ndependencia. D'aquesta biblioteca
en diu el P. Villanueva que es publica, ha, pocos manuscritos pero útiles

para Ja biblioarcifla.

El convent de Sant Aaustí

La Biblioteca del convent de Sant Agustí tenia més de 15.000 volums.
Villanueva en visitar-la la trobà espaciosa, l impia v diana de que resida en

ella un bibliotecario que ordene manuscritos, miscel àneas modernas, però
més que la biblioteca en si, potser I i impressionà més la cel la de l'an
tic provincial, fra J uan Izquierdo, que honra por sí sola al con vento, , lo
honrara siempre si los re]iaiosos saben resistirse a las instancias de los aolosos li
teratos. Entre els esmentats hi ha diversos vol U 111 S d'esborranys i

apunts del canonge Antoni de Bastero:

Claustre del conveni del Carme, primera seu cic la Univcrsüat
restauraria cic Barcelona.

Tret cic l'obra cic C. Barraquer,
Las casa, Je relIgIOSOS en Cacaluña. Tomo !.

Barcelona, 1906
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((A mas de esto posee dicho padre un buen monetarioJ ordenado con tanta inte

iiqencia como curiosidad. Es considerable Ja copia de medallas de familias
romanasJ del tiempo medio en los condados de este país. A esto acompaiia una

biblioteca toda de numismàticaJ alqutias preciosidades de historia natural.))

La Mercè

Al convent de la Mercè, segons el P. Villanueva, hi havia pocas manLJS

critos, J solo de cosas relati vas a la historia de la orden. La seva biblioteca te

nia uns 6.000 volums.

El Carme

Era el convent dels carmelitans calçats. Diu Villanueva que en la biblio
teca del Carmen Calzado no hallé cosa de que hablar. La seva relació amb la

Universitat, a més dels seus fons bibliogràfics que, com els dels altres

convents, passaren a la seva Biblioteca, ve del fet que aquest, a l'hora
del retorn de la Universitat de Cervera a Barcelona, aixoplugà la ma

jor part de les aules de la Universitat Literària (que ocupava també al
tres antics convents de la ciutat, com el dels Felipons o el de Sant Gaie

tà) fins al moment de traslladar-se al nou edifici universitari que es

construí a l'Eixample.

l
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Amb els llibres provinents de les biblioteques dels convents i dels

colIcgis que en depenien, es va constituir, després de l'exclaustració
dels religiosos i de Ics lleis de desamortització, una biblioteca amb un

fons considerable de volums, no tan sols per la quantitat, sinó sobre

tot, per la seva qualitat.
Tots aquests fons bibl iogràfics van haver de sofrir les conseqüències

de les convulsions polítiques i socials que commogueren Espanya al

llarg del segle XIX. Hi hagué un primer intent cie formar una biblioteca

pública estatal amb els llibres de les biblioteques ci ls religiosos durant

la dominació francesa. El rei Josep Napoleó, mitjançant un decret,
signat a Madrid el18 d'agost de 1809, havia uprirnit tots els ordes re

gulars i el 16 d'octubre, el general Duhesme havia manat formar 1'in

ventari de tots els béns conventuals i que se segellessin les seves biblio

teques i arxius. La legislació cultural francesa, des del 2 de novembre

de 1789, considerava també béns de la nació els de les comunitats

eclesiàstiques, entre els quals comptava les biblioteques, i els béns de

tots els emigrats.
D'acord amb aquests decrets, el IOde maig de 1810, el general La

cornbe Saint Michel, governador de la ciutat de Barcelona, manà que
es formés a la pròpia ciutat una comissió encarregada de recollir els lli

bres procedents de Ics biblioteques dels convents i de les cases de les

persones considerades emigrades, per tal de formar amb aquests lli

bres una biblioteca pública que s'havia de situar en el lloc adient d'un

dels convents i que havia de restar sota la custòdia de la comissió. És
curiós que, formant part de la comissió, hi ha un dominicà, el P. Sope
na, i un agustí, el P. Marcobal. La caiguda de l'Imperi i la Restauració
de Ferran VII, que prengué com a una de les primeres disposicions
tornar els béns a totes les cases religioses, invalidaren de fet l'activitat

de la comissió.
Les Corts de Cadis, el 27 de setembre i l' 1 d'octubre de 1820, de

cretaren la desamortització dels béns religioso. i la uprcssió de certes

comunitats, i les mateixes Corts, el 29 de juny de 1821, publicaren el

Rea'amento General de lnstruccion Pública que ordena l'ensenyament
estatal a Espanya. Hi defineixen les universitats de segona i tercera

ensenyança, que són deu establiments superiors d'ensenyament, un

dels quals ha d'ésser a Barcelona. S'hi preveu una biblioteca pública i

s'hi estableix que els bibliotecaris han d'ensenyar-hi assignatures au-
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xiliars, com la història literària, la bibliografia, la numismàtica i les

antiguitats.
El juliol de 18211' Ajuntament de Barcelona proposà al rei el retorn

de la Universitat a la ciutat i a la proposta hi figurava, com a biblioteca

pròpia de la universitat restaurada, la que s'havia de formar amb els
fons dels convents suprimits de la província. Per una Reial Ordre de 2

de novembre de 1822 s'aprovà l'erecció de la Universitat de Barcelo

na i el dia 30 s'inaugurà solemnement el curs a la sala del Consell de

Cent de l'Ajuntament de Barcelona. El curs començà provisionalment
en locals diversos.

El Claustre, ellS de desembre de 1 822, aprovà la proposta del Or.

Josep Salat, numismàtic, d'ocupar-se de la càtedra de urmsmatica J

Bibliografia i encarregar-se alhora d'ordenar les biblioteques dels con

vents suprimits posats a disposició de la Universitat pel cap polític,
que era la màxima autoritat de la província. L'acta municipal de 13 de

març de 1823 diu que la Biblioteca del convent de Santa Caterina ha

estat adjudicada a la Universitat, però encara no ha estat retirada del

convent, que ja amenaçava ruina. Se sap, però, que es feia una tasca

d'ordenació de llibres, ja que consta no sols la dotació del bibliotecari

Salat sinó també la sol-licitud dels empleats de la Biblioteca Universi

tària al cap polític demanant una gratificació pels treballs d'ordenació

de llibres.

Aquest intent de restauració de la Universitat i de constitució de la

biblioteca, acabà en produir-se la reacció absolutista que el 12 de març
de 1823 tancà les portes de la universitat restaurada de Barcelona, que
no tornà a obrir-les fins a l'any 1837, després de la mort de Ferran VII.

Ja podem suposar que no fou pas sense males conseqüències la sort

que van córrer les grans biblioteques conventuals, successivament re

quisades i retornades als religiosos. Uns pocs anys més tard, el 1835,
cap ci' aquestes no s'escaparà de les conseqüències dels fets revolucio

naris del mes de juliol.
o serà fins a l'any 1834 que toma la reivindicació de la restauració

de la Universitat i és definitiva la cessió de les biblioteques conven

tuals. L'Estudi General es pogué inaugurar solemnement el 19 de no

vembre de 1837, a l'església de Sant Felip eri, i les lleis desamortit

zadores de Mendizàbal tomaren a posar a disposició de l'Estat tots els

fons bibliogràfics dels convents.
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El 29 de juliol de 1835 es publicà la Reial Ordre que prescrivia la

formació de Comissions Provincials que inventariessin i recollissin tot

el que contenien els arxius i Ics biblioteques dels convents suprimits.
El 25 d'agost, Josep Melcior Prat, cap polític interí, consultades Ics

corporacions i els organismes literaris i cientlf s de la ciutat, nomenà

la Comissió. En formaven part: Joan Agell, Josep An-au, Josep-Anto
ni Llobet i Vall-llosera, Antoni Montmany i Andreu AvelIi Pi i Ari

mon. Com a dipòsit central es designà el convent cic caputxins dc la

Rambla, on actualment hi ha la plaça Reial.
En un document sense data, conservat a l'arxiu cic la Universitat, la

Comissió fa esment del nombre de llibres recollits. 'hi ha cie vint-i

quatre convents i colIepis de religiosos de la ciutat de Barcelona, de
Gràcia i de Sarrià, de la cartoixa de Montalcgrc, del monestir de Sant
Benet de Bages i del colIegi dels jesuïtes i del convent dels caputxins
de Manresa.

Al convent de caputxins de la Rambla hi romangueren poc temps.
Aviat es transportaren al convent de Sant Joan cic Jerusalem, de les

monges santjoanistes que, procedents del castell d'Alguaire, al Segrià,
el 1700 ocuparen el convent que fins aleshores havien habitat els cava

llers de l'Orde Hospitalari de Sant Joan de Jerusalem que s'hi establi
ren el 1205.

L'Acadèmia de Bones Lletres havia demanat la cessió de l'edifici

d'aquest convent, que ocupava interinament junt amb la Societat Eco

nòmica d'Amics del País. El trasllat es féu entre els darrers mesos cie
1835 i el març de 1836. En efecte, el dia 22 d'aquest mes de març, a la
sessió de ]' Acadèmia de Bones Lletres, Antoni Montmany proposà
sol-licitar al Govern que lliurés a l'Acadèmia, per tenir-ne cura i guar
dar-los, els manuscrits i impresos rars que, procedents clels convents

suprimits:

«se encuentran hacinados J' revueltos en el local de San iuan, corriendo

gran riesgo de perilerse J' destruirse por la humedad J' los ratones, para
atender a su clasificación J' publicar los cjignos de ver la luz ... por ser esta

Academia la única corporacion l iteraria del Principado que puede con

fruto recoger, conservar J' hacer uso de dichas preciosulades para los ob-

jetos de su insututo,»

Porta del convent dc Sant Joan
a la seva situació actual a l'absis dc la parròquia

de Santa Madrona al carrer de Margarit
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El 12 de juliol del mateix any, Pròsper de Bofarull, que presidia la

sessió de l'Acadèmia, l1egi un ofici del governador que donava compte
d'una Reial Ordre del Ministeri de Governació cedint a l'Acadèmia de

Bones Lletres els manuscrits trobats als convents suprimits que tengan
reiacion con la historia J anuciiedades de Cataluña, afin de que este Cuerpo
haga de ellos el uso que mas benpcios reporte a la ilustracion general, i no

menava una Comissió, formada pels acadèmics J .A. Llobet, A.A. Pi i

j. Cortada, perquè recollís els manuscrits esmentats.

Alhora, l'Ajuntament, en la sessió extraordinària del dia 1 del ma

teix juliol de 1836, proposava la conservació dels llibres aplegats al

convent de Sant joan de jerusalem, amb els quals volia formar una bi

blioteca a càrrec i sota els auspicis de l'Ajuntament. Demanava que fos
admesa la proposta feta ]' 11 d'abril pels acadèmics de Bones Lletres,
j .A. Llobet i A .A. Pi i Arimon, d'ocupar-se gratuïtament de l' ordena

ció i classificació dels llibres, utilitzant les prestatgeries que es guarda
ven tapiades al local de la Biblioteca del convent de Sant Francesc.

Quan Antoni de Bofarull, el 19 d'abril de 1863, l1egi a l' Acadèmia dc

Bones Lletres la necrologia de Josep Antoni L1obet, deia:

«En el año treinta J cinco ... el humana J compasivo Lloba salvo en su casa

de la calle del Hospital al padre Alejo Morros J a otros varios sacerdotes

agL1stinos ... en aquel año, condoliéndose las dos citadas corporaciones del

abandono en que Jacian una porcion de bibliotecas de los suprimides con

ven tos, nombraren a Llobet como representante de las mismas para quefor
mara porte de la Comision mandada crear por el Gobiemo para salvar tan

interesantes obietos. El celo del elequlo correspondio al deseo de los que le

elipieron, pues dedicàndose Llobet con toda su alma al cumplimiento de este

encargo ... loqrando alfin ver reunides, primero en el local de CapuchinosJ
mas tarde en el edpcio de San Juan, basta el número de ciento treinta

J cuatro mil volúmenes, de CL�O arregloJ clas!ficación se ocupo, estableciendo

un plan, que se siguió desde lueqo ... ; mas, después de tan gran servicio J
abierta Ja la biblioteca al publico con unos veinteJ cinco mil volúmenes or

denadosJ disponibles, con doble catalogo, tuvo que retiratse Llobet por ha

ber sido nombrada bibliotecario, con su competente sueldo, otro »r= ... )).

La part important que tingué A.A. Pi i Arimon en la formació de la

Biblioteca es fa palesa en llegir la descripció que féu de la Biblioteca de
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la ciudad), provincia de Barcelona en la seva obra Barcelona anti8ua)' Mo
derna (vol. li, pàg. 214) on es veu el trebalI que hi esmerçà:

«Sobrevinieron los acontecimientos de iul¡o de 1835 ... Suprimidas las Or
denes reliqiosas v quedando sin aplicacion estos ricos establecimientos, de

que tanta utilulod podia reportar el pública, el Gobernador Civil interina,
Don José Melchor Prat, en cumplimiento de una Real Orden de 29 de [ulio
para que examinase, inventariase)' rec08iese toda cuanto contuvieran los
Archivos y Bibliotecas de los monasterios)' conventos suprimidos de la Pro

vincia,)' las pinturas, obietos de escultura)' otros que debiesen conservatse,
nombro en 24 de a8osto si8uiente, habiendo consultada a los Cuerpos Lite

rarios)' a los encatpados de los archivos públicos de esta ciudad, una comi

sior: compuesta de cinca individuos que entendiese en aquel interesante ob

jeto,)' en cu)'o número tuvimos el honor de ser incluidos.»

L'Acadèmia de Bones Lletres continuava aspirant a ésser l' encarre

gada de la formació de la Biblioteca Pública amb els fons dels convents

suprimits. El 10 de febrer del 1837 envia un nou ofici al cap polític,
demanant-li que faci complir la Reial Ordre que manava recollir els
llibres dels convents suprimits, ja que encara en restaven al monestir
de Sant Cugat del Vallès i a Montserrat.

Potser fou conseqüència d'aquest ofici l'arribada a la Biblioteca de
Sant Joan de llibres procedents del monestir de Sant Cugat del Vallès.
Ens consta per un full, sense data, conservat a l'Arxiu de la Universi

tat, on hi ha relacionada una llista de seixanta-quatre sàrries de Libros
de San Cucuiate del Vallés entreqados a la Biblioteca de SanJuan. Hi consten

cinquanta-cinc sàrries que contenien un total de 2.501 llibres, una de
libros maltratados, una de cuademos y obras en rama i set deJra8mentos.

Amb aquests llibres de Sant Cugat no es dugueren a la Biblioteca els
manuscrits del monestir. Aquests, en nombre de noranta, es conser

ven a l'Arxiu de la Corona d'Aragó. Es dóna el fet curiós que, als anys
de 1840, la Biblioteca de la Universitat es desprengué d'un bon grapat
dels manuscrits i la documentació que l'hi havien fet arribar a l'hora de
la desamortització i els deixà en dipòsit a l'Arxiu de la Corona d'Aragó
perquè feien referència més a matèria d'arxiu que no de biblioteca

(cosa no sempre exacta). En canvi, l'Arxiu no pensà pas a fer el pas a la
inversa i dur a la Biblioteca els seus còdexs, que són més matèria de bi
blioteca que no d'arxiu.
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D'uns anys més tard, entre el 1855 i el 1858, hi ha documentació a

l'Arxiu de la Universitat de les gestions fetes per Roca i Cornet, Biblio

tecario de la UniversidadJ Provincia de Barcelona per aconseguir, per a la

Biblioteca de Sant Joan, els llibres que restaven de la biblioteca del

convent dels franciscans de Vilafranca del Penedès. Es conservaven,
sota la cura del metge cirurgià Joan Rabella, al mateix convent, con

vertit en hospital militar. Era una petita biblioteca. A l'inventari,
conservat a l'Arxiu, hi consten 298 obres. S'arribà a l'acord que els

que fossin duplicats de la Biblioteca de Sant Joan, restarien a Vilafran
ca per formar-hi una biblioteca per al poble.

Deu ésser d'aquesta mateixa època l'arribada a la Biblioteca dels lli
bres del convent de Sant Ramon de Penyafort, també de Vilafranca.
No consten en cap document però, de fet, a la Biblioteca de la Univer

sitat hi ha força llibres amb l'ex-libris d'aquest convent.

L'Acadèmia de Bones Lletres, en la sessió del 24 d'octubre de

1837, en resposta a la pretensió de la societat Fomento de la Ilustracion

que havia demanat a l'Ajuntament de ser la responsable de la futura Bi

blioteca Pública, manifesta que és ella qui se n'ha d'encarregar, puix
que el Govern ja l 'havia delegada anteriorment per recollir i conservar

els fons bibliogràfics de la desamortització, i acorda enviar una comis

sió a l'Ajuntament perquè defensi la seva posició. El 23 de gener de
1838 el president de l'Acadèmia de Bones Lletres comunica que ja es

troben en el seu poder tots els manuscrits procedents de la Biblioteca
del convent de Sant Agustí.

La Universitat restaurada de Barcelona inaugurà solemnement el

curs a l'església de Sant Felip Neri el19 de novembre de] 837, i aques
ta presència de la Universitat a la ciutat, esdevingué un nou element

de discòrdia en la disputa per la possessió de la Biblioteca fundada amb

les dels convents suprimits. En efecte, el 30 de juny de ] 838, en la

reunió del Claustre universitari, el seu president informà que el cap
superior polític havia disposat que la Biblioteca Pública que s'estava

organitzant, i que l'Acadèmia de Bones Lletres pretenia que estigués
sota la seva cura, formés part de la Universitat. El Claustre resolgué
quese sostuviese la resolucion del señorJife Politico i, el3 de juliol de ] 838,
adreçà un informe a la Direcció General d'Estudis en què manifestava

que el més convenient semblava ésser la incorporació de la Biblioteca

a la Universitat. Advertia, però, que pel fet d'estar instal-Iada en un

Plaques que encara es poden veure al carrer

del Pou de la Cadena i al carrer del Civader.
"Barrio de la Biblioteca"
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lloc �el convent del Carme� que necessitava greus reparacions i la

Universitat es trobava sense fons, creia aconsellable que la Biblioteca

es mantingués en el local del convent de Sant Joan malgrat que:

((se tropieza con el inconveniente de que este local habia sida pedido en pro

piedad por la Academia de Buenas Letrasy la Sociedad Económica de Ami-

80S del Paísy, cifianzadasya estas corporaciones en el mencionada lU8ar, la

tienen como un IU8ar propio, haciendo propuestas, apoyodas por varies lite

ratos que reunen en su sena, de encar8arse de la Biblioteca pública que debe

jormarse con las parciales de los conventos suprimidos.»

Una Reial Ordre de 22 de setembre de 1838 resolgué tot el proble
ma amb la següent exposició:

«eti las provincias donde exista Universidad reemplazarà este cuerpo litera

no a la Comision artística en la reunion, colocacion y orreqlo de los libros

procedentes de los suprimides coriventos, con la advertencia de que no puede
considerar la Biblioteca como propiedad exclusiva sUJa, aunque se sirva de

ella, sina como establecimiento público, de cuJa conservacion està encar8a
da. Como en la realizaciàn de este proyecto estan también interesados los

Avuntamientosy Diputaciones Provinciales, los Claustres deberàn ponerse
de acuerdo con estas corporaciones para que consi8nenjondos en sus presu

puestos al obteto de conservarlas y enriouecerlas.»

Abans d'arribar a una solució definitiva sobre l'ús del local del con

vent de Sant Joan, les relacions entre la Biblioteca i Ics dues entitats

propietàries devien haver arribat a un grau força elevat de conflictivi
tat. Les dissensions continuaven i arribaren a adquirir tons de veritable
violència que l'escriptor J. Cortada, que havia estat nomenat celador,
descriu en nombroses sessions de l'Acadèmia. Es conserva una instàn
cia del Rector de la Universitat, Albert Pujol, del 14 de gener de

1840, demanant que es concedeixi el convent de Santa Mònica, a la

Rambla, per traslladar-hi la biblioteca que s'havia concedit a la Uni

versitat, amb l'excusa que a Sant Joan:

((SUS luces son esca sas, sus salas 110 son prandiosas, no permite la coleccion de
ciento cincuenta mil volúmenes a que deberà ascender con sus competentes
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clasiiicociones, ni gozaró [amàs de aquella mdependencia, aislamiento, si

lencioy seguridad que le son indispensables, por que siendo el edif/cio pro

piedad cIe la Sociedod Economica de Amigos del País y cIe la Academia de

Buenas Letras, las cuales cedieron una parte de él para establecer la Biblio

teca, habró los inconvenientes de que cifrece un local de muchos habicantes

ct�as operaciones no se concilian a veces con la quietud que la lectura re

quiere. ))

El 2 de gener del mateix 1840, 1'Ajuntament havia proposat una

dotació per a la Biblioteca i en la sessió del dia 18 de març, n'acordà la

inauguració que tingué lloc, solemnement, el dia 2 d'abril.

El mateix 1840, a conseqüència de la regència d'Espartero, l'Ajun
tament progressista es manifestà d'acord amb destinarJoncIos sobre sus

presupuestos a ifectos de conservar y enriquecer la Biblioteca, però amb la

condició que la Biblioteca sea propiedad de Barcelona y su protector el Exc

ma. Avuntamiento ; i que per aumentar con obras modernas el catàloqo cIe las

antiguas que existen, una comision mixta compuesta de un diputada provin
cial, de un conceia]y de un prcifesor cIe la Universidad, se ocupen de 10 venta de

las obres duplicadesy compra de las modernas mós importantes. De fet l'A

juntament s'apoderà de la cura i direcció de la biblioteca, va destituir i

nomenar els empleats i els va pagar el salari sense que la Junta, que de

fet també havia cessat, ni la Universitat, hi oposessin cap resistència.

El 24 d'abril de 1841 es presentà el Reglament de la Biblioteca Pú

blica per ser aprovat, i poc després, en vista de les dificultats continua

des que posaven l'Acadèmia de Bones Lleb-es i la Societat Econòmica

d'Amics del País per cedir la totalitat del primer pis a la Biblioteca, des

que a aquestes dues entitats els havia estat cedida la propietat de l' edi

fici de l'antic convent de Sant Joan, una Reial Ordre de 6 de maig d'a

quest 1841 les comminà a deixar expedit immediatament el pis es

mentat per a la Biblioteca.

Les conseqüències de la situació política espanyola amb el pronun
ciament d'Espartero i la posterior reacció moderada, no afavorien

gens poder trobar una solució a la precarietat de recursos de la Biblio

teca. De fet, la migrada subvenció de l' Ajuntament, o es cobrava amb

retard, o no arribava.

En aquest estat de coses, el3 de juliol de 1846, l'Ajuntament decidí

desprendre's de l'administració de la Biblioteca Pública que, per ini-
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«se haga V. E. cargo de la mencionada Biblioteca, conservànilola obierta

para el publico en el mismo local que ho)' ocupa)' en laforma que ha estado

hasta el dia, hasta tanto que eiecutadas las obras necesarias en el ec/!Jício de

la Universidac/, pueilan ser trasladados a ella los libros de que se compone.))

ciativa d'un Ajuntament liberal, havia tingutal seu càrrec cies de l'abril

de 1841, i envià un ofici al Re tor de la Universitat en què li manifesta

va que:

«lvobiendo reparada no pertenecerle el cuidado de la Biblioteca pública de

esta ciudad por tetier el caràcter de provincial)' estar preven ulo por Real Or

den cie 22 de septiembre de 1838 que los establecimientos de esta clase deben

correr a cargo de las Uruversidades, poniéndose de acuerdo con las Diputa
ciones de provincia; por lo mismo, si hasta ahora los Ayuntamientos ante

riores han privado a la Universulot} cie esta prerrogativa, no puede el actual

mirar con ind!ferencia el cumpl imienco de la expresaila Real Ordeny espera

que dispondré' lo conveniente para que la Corporacion de mi presidencia se

ponga de acuerdo con la Diputocion provincial, a cuya corporacion cificiaba
con la misma fecha.))

Davant d'aquesta proposta de l'Ajuntament, el Rector de la Uni

versitat, Joaquín Rcy, consultats el bibliotecari i la documentació

existent a ['Arxiu de la Biblioteca, demanà instruccions al ministre

de Comerç, Instrucció i Obres Públiques, per resoldre la proposta de

cessió.

El10 de gener de 1847, el Ministeri, amb una R.eial Ordre, comu

nicà al R.ector de la Universitat que:

La Reial Ordre també estableix que el Ministeri es fa càrrec de pa

gar la meitat de la despesa de personal i material i que, atès que la Bi

blioteca té el caràcter de provincial, la Diputació es faci càrrec ci' abo

nar l'altra meitat.

En aquest moment es calcula que a la Biblioteca hi deu haver uns

100.000 volums. Entre ells n'hi ha uns 38.000 ja catalogats i collocats

a les prestatgeries, 10.000 de duplicats i 20.000 d'obres incompletes.
Restaven encara per obrir unes 500 sàrries serones, Ics anomenaven

que es calcula que deuen contenir de 15.000 a 16.000 volums.
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El 26 de febrer de 1847, l'Ajuntament comunicà al Rector de la

Universitat que, vista la Reial Ordre del 10 del mateix mes que esta

bleix que sigui el Rector de la Llniversitat qui es faci càrrec de la Bi

blioteca, ha disposat posar-se d'acord amb ell per resolver el modo)'for
ma de hacer la entreaa de dicho establecimiento )' para verificar el expresado
acto. En efecte, el 27 de febrer s'estengué l'escriptura de traspas de la

jurisdicció de l'Ajuntament a la Universitat, i es determina que el Rec

tor en resti encarregat des del dia 1 de març. Entretant caldrà fer l'in

ventari dels llibres i dels objectes a traspassar.
La resposta de la Diputació, del 19 d'abril de 1847, té tot un altre

caire. Fa notar que durant llargs anys, la Biblioteca s'ha anomenat

sempre Biblioteca Pública i se n'ha fet càrrec l'Ajuntament, que mai

no havia estat classificada com a provincial fins a la Reial Ordre del l O

de febrer, però que acata el que la Reial Ordre disposa.
En la sessió de l'Ajuntament del20 de març de 1847, el tinent d'al

calde Francesc Cabane comunicà que la Biblioteca Pública ja s'havia

incorporat a la Universitat. A partir d'aquest moment s'estabilitzà la

situació juridica de la Biblioteca que, malgrat que l'edifici del coment

de Sant Joan havia estat lliurat novament a les religioses santjoanistes,
hi romangué fins a11880, any en què fou traslladada al nou edifici de la

Universitat.

Passada la Biblioteca a la Universitat, després duri parèntesi de tan

cament per reorganitzar-la, e com-erb tot seguit en un centre de con

sulta utilitzat per tots els universitaris i estudiosos de Barcelona. Lite

rats i inve tigadors com Joaquim Rubió i Ors, Manuel Milà i

Fontanals, Pròsper de Bofarull, Jacint Verdaguer, el canonge Gaietà

Barraquer i molts d'altres, n'esmenten sovint la utilització en els seus

escrits. No cal dir també com se n'aprofitaren els bibliotecaris P Pifer

rer i M. Aguiló. Constava de vint sales i se'n conserva una detallada i

curiosa descripció que dóna idea de la seva riquesa.
Els an;'s següents s'incrementaren gradualment els fons bibliogrà

fics que s'hi conservaven. Podriem destacar-ne alguns conjunts. Un

d'ells encara és una interessant derivació de les lleis desamortitzado

res. Estava integrat per cinquanta-quatre manuscrits en pergamí, es

crits entre els segles X i XIV, que M. Aguiló trobà, pos iblement, a casa

d'un drapaire que els havia comprat per convertir-los en material per
a lafabricación de colas y otras operaciones de industria. Provenien amb to-
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ta seguretat cic la catedral de Girona. Aguiló ho comunica tot seguit a

Roca i Cornet, c¡ue era el bibliotecari primer. Aquest n'assabentà el

Rector i aconseguiren c¡ue els enviessin tot seguit els 1.000 rals neces

saris per comprar ac¡uest preciós lot de manuscrits, c¡ue així se salvaren

de la destrucció.
Uns anys més tard, a mitjan 188 J, van ingressar a la Biblioteca un

nombre considerable de llibres procedents de la biblioteca dels clucs

d'Osuna. Adquirida per la Biblioteca Nacional, ac¡uesta donà a la de la

Universitat de Barcelona els exemplars duplicats. Es distingeixen, no

sols per l'interès de Ics matèries tractades, sinó també per la riquesa
de I'cnquadcrnació c¡ue acostuma a dur un superlibris gofrat en or,

amb l'escut de la casa ducal. Finalment, l'octubre de 1887, la mateixa

Biblioteca Nacional, essent-ne director Manuel Tamayo i Baus, donà

5.392 gravats i estampes duplicats de la seva collecció.

Els bibliotecaris de Sant Joan

Josep Martí i Pradell, sacerdot i membre de l'Acadèmia de Bones lle

tres, fou nomenat bibliotecari de la Pública de Barcelona el gener de

1836. En passar ac¡uesta a dependre de l'Ajuntament constitucional,
presentà la dimissió al.legant com a motiu el fet de ser traspassada a

una altra jurisdicció. Li fou acceptada l'octubre de 1842. La Universi

tat li agraí la gestió i 1 i encarregà la custòdia i l'ordenació dels pocs li i

bres de propietat universitària c¡ue hi havia repartits a diferents estan

ces del convent del Carme. Posteriorment fou catedràtic i director de

l'Institut d'Ensenyament Mitjà de Barcelona fins al 1859.

Antoni Urgell substituí Martí i Pradell i fou bibliotecari fins al 3 de

febrer de 1844. Sembla que es deu referir a ell el que diu el Diario de

Barcelona del 5 de febrer d'aquell any:

«De la Biblioteca Popular maniflesra que el actual oibliotecano ha dasifl
cada unos 15. 000 volumeries, pera como sa be que lo han de quitar, de¡a su

arreBlo para el oua; reme que el aero (liBa lo mismo J que no se ordene el

establecimiento. ii

Després ci' U rgell començà una llarga tem porada sense un bibliote
cari que exercís com a responsable total. El J 844 foren nomenats sub-
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Diverses obres procedents cie la biblioteca clels ducs cI'Osuna

Supralibros dels ducs dOsuna
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bibliotecari primer Joaquim Roca i Cornet, i subbibliotecari segon,
Pau Piferrer i Fàbregas. J. Roca i Cornet, que era també membre de la

Reial Acadèmia de Bones Lletres de Barcelona, destacà sobretot com a

apologista i fou el capdavanter de l'anomenada escola apologètica ca

talana. Pau Piferrer havia entrat el 1840 a treballar a la Biblioteca de

Sant Joan, era amic de Milà i Fontanals i progressi ta del grup romàn
tic liberal català. Malgrat que defensava l'ús del castellà en la produc
ció cultural, l'interès per la història, els monuments i la poesia popu
lar de Catalunya l'acostaven a l'anomenat esperit de la Renaixença.
Visqué amb la seva mare en una casa annexa a l'edifici de la Biblioteca
de Sant Joan que tenia entrada per la plaça de les Beates, i hi morí quan
només tenia 30 anys, el 1848.

Aquest any, Roca restà com a cap de la Biblioteca, càrrec en el qual
fou confirmat pel Ministeri cie Comerç, Instrucció i Obres Públiques
el 10 de juny de 1849. En seria responsable fins al mes d'abril del

1861, que serà substituït per M. Aguiló, el qual havia entrat a treballar

a la Biblioteca, sense sou, aquell mateix any 1844.
Marià Aguiló havia nascut a Ciutat cie Mallorca el 1825 i estudià a

Barcelona. Féu excursions per totes les terre catalanes durant les

quals aplegà manuscrits, llibres rars, objectes d'art, cançons, adagis,
rondalles, etc. i a Barcelona es relacionà estretament amb els intel
lectuals catalans, sobretot amb J. Rubió i Ors i amb Pau Pi ferrer . El
1845 l'Ajuntament acceptà la proposta de Piferrcr d'admetre M.

Aguiló com a substitut eu en el càrrec de subbibliotecari durant una

absència temporal. Quan el 1848 Piferrer guanyà una càtedra de Re
tòrica i Poètica, proposà al Rector de restar a la seva plaça de subbi
bliotecari segon sense sou i amb la condició que el seu import es des
tinés a la contractació de dos escrivents catalogadors. Acceptada
aquesta proposta, s'obrí el concurs corresponent per proveir les dues

places, que foren adjudicades, el 18 de juny de 1848, a Marià Aguiló,
que restaria a la biblioteca fins a la jubilació, el 1892, i a Estanislau Rey
rials, que arribà a ésser Rector de la Universitat el 1875. D'aquesta
manera, M. Aguiló passà a tenir-hi un lloc estable.

El1858 Aguiló fou nomenat cap de la Biblioteca Universitària Pro
vincial de València on començà la redacció de la seva Biblioarcif1a Cata

lana, premiada per la Biblioteca Nacional el 1860, però que no fou pu
blicada fins al 1927 pel seu fill, Àngel Aguiló i Miró. El 1859 entrà al

Retrat de Pau Pifcrrcr a la sala Aguiló
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Retrat de Maria Aguiló
a la sala Aguiló

cos de Bibliotecaris i Arxivers. Finalment, Aguiló fou nomenat l'any
1861 cap de la Biblioteca Provincial de Barcelona, càrrec que ocupà,
com hem dit, fins a la seva jubilació el 1892.

Malgrat alguns judicis que li són poc favorables, resta la tasca positi
va i ingent duta a terme per Marià Aguiló a la Biblioteca de la Universi

tat de Barcelona en els llargs anys que hi restà com a bibliotecari i com

a director. Ell, amb Joaquim Roca i Cornet i Pau Piferrer, foren els

veritables puntals de la Biblioteca en els seus inicis, i sobretot M.

Aguiló i P. Piferrer. Sembla, però, que en l'època que hi treballaren

junts, qui feia i desfeia a pler i que sabé moure' s per arribar a la respon
sabilitat total i per recollir el coneixement general fou M. Aguiló.

Amb ells desaparegueren uns homes que havien entrat a treballar a

la Biblioteca des dels seus inicis al convent de Sant Joan de Jerusalem
fins a la instalIació al nou edifici de la Universitat. Un cop fou jubilat,
el 1892, comença un període que durarà fins al 1911 marcat pels con

tinus trasllats de funcionaris que sols hi restaven uns mesos, o uns pocs
anys, per fer-hi un treball convencional i intermitent.
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La Biblioteca al nou edifici universitari

Quan el 1837 s'establí novament la Universitat a Barcelona, ho féu en

unes condicions totalment precàries al convent del Carme, al carrer

ci el mateix nom. Estava situat a l'angle format pel carrer clel Carme i el
clels Àngels i ocupa\'a quasi tot l'espai on ara hi ha els carrel�s clel cloc
tor Dou, del Notariat i bona part de! carrer del pintor Fortuny.

Els nombrosos estudiants, joves i inquiets, no eren el millor per a la
conservació cie l'estructura de l'envellit ecli fici que, en ocupar-lo
la Universitat, tenia cliverses parts que ja amenaçaven ruïna. Durant el

període que hi estigué foren constants les sol-licituds cic reparació dels
indrets en mal estat. El deteriorament de l'edifici s'accentuà de tal
manera que aviat es pensà en la possibilitat cie construir un edifici cie
nova planta per a la Universitat, ja que el clel Carme no reunia les con

dicions necessàries per poder desenvolupar com calia els estudis supe
riors. La primera intenció fou cie construir-lo al mateix solar del con

vent del Carme, segons un projecte d'Elies Rogent, que també

s'encarregà cie fer el que havia d'ésser el definitiu, el que encara avui

ocupa un lloc singular a l'Eixample barceloní, la primera pedra del

qual es posà el 22 d'octubre de 1863.
Les obres avançaren lentament. Fins i tot abans cie poder-se usar

per al que s 'havia construït, part cie l'edifici s'utilitzà durant un temps
cie caserna. Finalment, el curs 1879-1880 es pogué fer al Paranimf,
aleshores també anomenat Saló cie Graus, la inauguració del curs. Les
classes començaren a la nova Universitat l' 11 cie desembre de 1880,
sense cerimònies, per considerar-sc que l'edifici clel Carme era ja to

talment inhabitable. Es pot dir que el 1885 l'edifici restà pràcticament
acabat de! tot.

Quan Elies Rogent projectà la distribució dels espais a l'interior cie
l'edifici de la Universidad nova, atribuí a la Biblioteca tot un conjunt
d'espais al pis principal, al costat clels que clestinà a Rectorat, Paranimf
i sales nobles i d'aparat. Era una mostra clara del prestigi que tenia el
fons bibliogràfic dipositat provisionalment al convent cic Sant Joan de

Jerusalem i la importància que se li donava en e! nou edifici universi
tari. Entre el gener de 1880 i el 1890 s'hi féu el trasllat dels !libres,
apressat potser per la urgència de les necessitats universitàries, però
sobretot per la cie desallotjar el convent de Sant Joan, a causa del des-

El Paranimf
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nonament per part dels compradors de l'edifici, que ja havien comen

çat a enderrocar-lo.
La Biblioteca ocupava totes les sales del primer pis del costat de po

nent de la façana principal i tota l'ala que s'estén paral-Iela al carrer

d'Aribau. Li donaven llum deu grans finestrals oberts a la façana prin
cipal i catorze al Jardí Botànic de la banda del carrer d'Aribau. Com
escriu M. Aguiló los quince salonesy varias galerias en que esta dividido este

espacio, miden una extension supenicïa! de 2.216 metros, cotitàndose en junto
para alumbrar el local mas de treinta y seis ventanales cuya inmensa mavoria
tiene dos por cuatro metros de luz. Cinc d'aquestes sales, a més de la de

lectura, tenien galeria per aprofitar tota l'alçada de la paret per a la col
locació dels llibres.

A més estaven reservades a la Biblioteca, al final de l'ala del carrer

d'Aribau, dues sales que no tenien finestres a l'exterior i que eren

ocupades pels manuscrits i els incunables; tres sales al segon pis, per
emmagatzemar-hi llibres considerats duplicats o defectuosos, que ha

gueren de cedir-se a l'Institut de Segon Ensenyament el 1901, i una

habitació al soterrani on eren guardades les restes d'alguns centenars

de volums que es consideraven completamente destrozados por la polilla.
A part dels fons de la Biblioteca col-Iocats en el nou edifici, hi havia

els de les biblioteques situades a les facultats de Medicina i de Farmàcia

en els seus edificis corresponents. Malgrat els bons desitjos, durant

aquesta primera etapa només es van poder dotar con muchos libros de los

que pertenecieron a los antiguos conventos i deixaren per a una segona eta

pa, que costà llargs anys d'arribar-hi, l'adquisició de les obres modemas

que, per alb-a banda, eren molt escasses a quasi totes les universitats

del país.

Galeria de la Biblioteca
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La generositat i la qualitat clels espais que en el nou edifici es des
tinaren a la Biblioteca no es correspongueren al principi amb la rapidc
sa a l'hora de proveir-los de mobiliari adequat i cie qualitat. S'habilità
tot seguit una sala provisional de lectura amb capacitat per a quaranta
lectors, amb part cie les prestatgeries i, en paraules ci' Aguiló, con el mi

serable -i=: de la anterior Biblioteca. S'hi collocarcn els llibres sol-lici

tats més sovint pels lectors. En aquesta sala provisional es consultaren

7.438 volums durant cl 1881 i 14.160 lectors consultaren 15.883vo

lums en els dos-cents quaranta-sis dics lectius del 1882. Cal notar que
no s'hi servien ni diaris ni novollcs.

A poc a poc s'anaren habilitant les sales de la Biblioteca. El gener cie

1885 s'inaugurà la definitiva sala cie lectura i es collocarcn els primers
armaris, construïts amb fusta de cedre. La sala cie lectura, amb llum

zenital -hi havia una claraboia cie colors, paralIcla a la que hi ha a la

gran escalinata d'honor cie l'edifici-, tenia capacitat per a cent vint

lectors. Aquesta sala havia estat projectada el 1861 per a Museu cie

Pintura de l'Escola de Belles Arts, pen) es destinà totseguita la Biblio

teca. És la sala que actualment és ocupada pels catàlegs, la informació

bibliogràfica, el préstec i part cie la biblioteca de referència, i també és
la que ha sofert més transformació . Té clues galeries a di versa alçada al

voltant de tota la sala. El sota de la primera galeria formava un passadís
de servei per tal que el personal, en anar amunt i avall, no clestorbés els
lectors. El mobiliari l'havia projectat el mateix Rogent el 1875 i no

fou executat fins al 1885, durant el rectorat clel Dr. Julià Casaña. Les

prestatgeries cie la galeria superior, coronades per arcs cie mig punt
amb cresteries cie palmes fetes cie guix, contenien en el seu interior

medallons amb retrats cie bibliògrafs i de bibliòfils, com pot veures a

velles fotografies.
Es conserven tres llistes cie personalitats els retrats cie les quals de

vien anar a les llunetes cie la sala cie lectura. Una que cluu el títol cie Re
tratos para la Biblioteca consta cie vint noms cie personatges catalans, no

tots bibliògrafs, ni bibliòfils, com per exemple la humanista catalana
clel segle XVII Juliana Morell. Una altra llista, datada el 31 de maig de

1880, és la resposta a un ofici del Rector en la qual hi ha un seguit de

disLinBuidos biblióBrcifos, editores e impresores, casi todos espaiioles, que para
el omato de la sala de lectura de la Biblioteca de esta Unïversidad se diBnó en

corBar a D. Manuel Milà, D. Joaquín Rubió i el que suscribe [M. Aguiló].

Sala de lectura de la biblioteca

amh la decoració dElic-, Rogent
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Llibreria dissenvada per Elies Rogent



Conté cinquanta noms. La tercera llista és un extracte amb els se

güents vint-i-un noms escollits cie la llista anterior i clos més, el núm.
13 (J .Ch. Brunet) i el núm. 16 (Margués cie Morante), gue hi figuren
ratllats. Tots els altres cleuen ser els gue es van colIocar a les llunetes
esmentades. Aquells noms són els següents: 1. Gutemberg, 2. Schaef

fer, 3. Fernando Coión, 4. Nicolàs Antonio, 5. Gregorio Mayans,
6. Miguel Casiri, 7. Francisco Pérez Baycr, 8. J. Rodríguez de Castro,
9. Francisco Cerclà i Rico, 10. Fr. Francisco Méndez, 11. Margués de la

Romana, 12. Fèlix Torres Amat, 13.J. Chr. Brunet, 14. BenitoMon

fort, 15. Antonio Sancha, 16. Margués cie Morantc, 17. M. Rivade

neyra, 18. Diosdado Caballcro, 19. Joaguin Ibarra, 20. Claudio Bornat,
21. C. de la Barrera, 22. Viccnte Salvà, 23. Bartolorné J. Gallardo.

Segons una nota manuscrita, no datada, s'havien fet fer vint-i-sis re

trats per a la Biblioteca. Vint-i-un daquests eren per a la sala cie lectu

ra i tres més es van fer per al gue la nota anomena sala de prifesores. De

via ser la sala gue hi ha entre el despatx de la direcció cie la Biblioteca i

la sala Piferrer , on hi havia unes grans taules-armari les anomenaven

mesetones als calaixos cie les guals es conservaven els catàlegs en fitxes.

És possible gue, encara gue no consti, també estigués destinacla als

professors i que d'ells en rebés el nom. Els clos retrats restants eren

per al despatx cie la Direcció de la Biblioteca.

La mateixa nota manuscrita ens informa gue el retrat de Fèlix Tor

res Amat el pagà el Sr. Artós. Els vint-i-cinc retrats restants es pagaren
amb una donació feta pel comte de Peñalver l'any 18810 1882. El

pintor Emili Amigó en féu vint-i-dos, gue cobrà a 12 duros cada un, i

el pintor Antoni Sistcrc cobrà 40 cluros pels tres retrats gue pintà per a

la Sala de Professors.
Els retrats de la Sala cie Lectura, guan es van fer les obres de refor

ma durant els anys de la Universitat Autònoma, segons el dubtós testi-

Despatx de direcció
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moni de Duran i Cañameras, es van treure i la major part anaren a

parar als soterranis de l'edifici i uns quants, els de Marià Aguiló, Rubió
i Ors i els bibliòfils Nicolàs Antonio, Torres Amat i alguns altres, van

passar als departaments interiors.

D'acord amb els criteris que eren habituals al temps de la installa

ció d'aquesta Biblioteca, es destinaren a la decoració dels àmbits c¡ue li

foren reservats en un sector destacat del nou edifici uni versi tari alguns
dels quadres c¡ue, procedents dels magatzems del Museo del Prado i

dels fons de l'anomenat Museo de la Trinidad , hi foren dipositats en

diferents partides, des del juny de 1877 al novembre de 1883. D'a

c¡uests quadres, gairebé tots del segle XVII, n 'hi ha alguns c¡ue complei
xen discretament la seva funció ornamental, perquè el lloc on estan

instalIats, a contrallum, o l'ennegriment c¡ue han sofert els seus valors

cromàtics, no permeten apreciar totes les qualitats artístiques c¡ue po
den tenir. Hem de destacar-ne, però, un parell, com el Crist al Ca/l'ari,
tema ben poc frec¡üent que fou tractat per Eugenio Caxcs (1574-
1634) amb uns interessants plantejaments de la llum c¡ue fan destacar

la figura del Crist, assegut i esperant resignadament la crucifixió. L'al

tre és el Rapte de Proserpina, obra que demostra la considerable habilitat

de J . M. Martínez del Mazo (v. 161 2 - 1 667) a l' hora de copiar quadres
de grans mestres, en aquest cas del que havia pintat P. P. Rubens per a

la decoració de la Torre de la Parada, a prop de Madrid, els anys 1636-

1638. Corresponents ja al segle XIX n'hem d'esmentar dos més. Un

és una interpretació de la COI'a de Las Pa/amos, quadre de regust ro

màntic del pintor cordovès M. Belrnontc i Vacas (1828-1864). L'al

tre és un discret representant del gènere de pintura històrica c¡ue fou

tan cultivat el segle passat. El pintor Domingo Valdivieso y Henare

jos (1830- 1872) hi volgué suggerir l'atmosfera d'un Acte deJe presidit
per Felip ll

,
i ho féu amb els convencionalismes c¡ue eren propis d'a

quell gènere.
Tenen un major interès les obres d'escultura c¡ue també es conser

ven a la Biblioteca perc¡uè corresponen a encàrrecs concrets fets a ar

tistes barcelonins. E força interessant el bust de terracotta que ens ofe

reix el retrat de Joaquim Roca i Cornet (1804- 1 873), c¡ue fou facultatiu

d'aquesta Biblioteca. AI dors està signat, el 1872, per Joan Soler, es

cultor c¡ue també és conegut per una santa Eulàlia c¡ue féu per a Pallejà
(1882), i pel monument dedicat al polígrafBenito J. Feijóo que sinau-
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gurà a Ourcnsc e11887. D'un altre caràcter són el clos busts de bron
ze que en donen les efígie idealitzades cI',lristòtil i de Sant Tomàs J'¡I

quino. El Rector Julian Ca. afia els encarregà ci 1880 a l'escultor
Rossend Nobas i Ballbé (1849-1891) i el 1882 estaven ja realitzats en

la matèria definitiva. Foren situats aleshores a l'avantsala clel despatx
rectoral i a \'LI i estat integrats a l'àmbit de la Biblioteca, on constituei
xen un destacat exemple de la interpretació, dins d'un realisme idealit
zat molt correcte, d'aquelles cluc figures per part d'aquest artista, el

qual combinà hàbilment Ics qualitats del bronze per diferenciar-hi les

parts del cos i Ics que corresponen a la indumentària.

La Biblioteca durant les primeres dècades del segle xx

Durant llarg temps molts volums procedents dels convents suprimits,
i altres, restaren quasi a la intempèrie, apilotats en prestatgeries col

locades en tres ales del claustre del costat cie la Biblioteca. Quan el
1888 es cobrí amb claraboies un pati parallcl a la sala de lectura, que
crvia de gimnàs de l'institut de segon ensenyament que estava situat

al mateix edifici universitari, s'hi construïren tres galeries penjades on

sinstallarcn les prestatgeries que hi havia al claustre i en Ie quals es

pogueren collocar més de 45.000 volums. En el que fou pati-gimnàs
hi ha, actualment, ci dipòsit de llibres de la Biblioteca.

Per cop ar com veia la Biblioteca de la Universitat un estudiant de

principis de segle, podem veure què ens en diu Agustí Calvct «Ga

ziel», el 1903, a Tots els camins duen a Roma, en posar-hi els peus per
primera vegada:

«Per les altures hi iiavia també la Biblioieco, a la qual no arribava a anar ni

un dos per cent d'alumnes; la majoria la desconeixien en absolut. Dotada

misèrrimament, no era, ni per atzar, una biblioteca universitària, sinó un

Jons antic, aairebé tot provinenL dels convenLS saquejaLs i suprimits a comen

çamenLS del seqle \'1.\', i sols auamentat després amb comptaaotes, de consia
nacions cificials i obres donades pels autors mateixos, ... La Biblioteca, al pis
de dalt, era una paorosa nevera.»

Aquest text és un exponent de l'estat a què havia arribat la Bibliote
ca que, per desgràcia, serà una constant tot al llarg del primer terç clel
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segle xx. La causa n'era, per una banda, el fet que era en mans de fun
cionaris nòmades, que hi feien curta estada només com a trampolí per
aconseguir un lloc de treball més d'acord amb les seves aspiracions, i,
per l'altra, la quasi total falta d'interès per part de la Universitat, que
no sols no es preocupava de salvaguardar-la, sinó que tampoc no s'a

profitava clels tresors que se li havien confiat. Hi mancaven les més in

dispensables eines de treball; no hi havia diners ni per a la necessària

compra i renovació cie llibres, ni tampoc per a les atencions més ele

mentals, com la neteja: la pols ho cobria tot.

De fet, encara que hi hagués posat tota la voluntat, poca cosa podia
fer el personal. Durant llarg temps tots els serveis havien estat atesos

per clos únics facultatius que, a més, havien de tenir cura cie l'Arxiu
Universitari i del Registre cie la Propietat Intellectual

, ajudats per un

porter i dos escrivents que un informe de 1933 qualifica de pèssima mo

ral burocràtica.

És en acabar el primer terç clel segle que la Universitat inicia un

canvi que esdevingué important amb la Generació Universitària del J -f. i

la seva tasca de creació de seminaris, de foment de les publicacions, de
recerca i modernització de l'ensenyament i amb els seus contactes

científics amb l'exterior.

Cap a finals de l'any 1930, no hi ha constància cie quines en foren les

causes, sembla que començà a voler-se posar orclre a la Biblioteca, pe
rò el seu ressorgiment clurant aquest període comportà la pèrdua, en

tre els anys 1927 i 1929, de les dues grans sales centrals de l'ala clel car

rer d'Aribau, que deixaven incomunicada la sen part més extrema i

que esclevingueren seminaris cie la Facultat cie Dret. La Biblioteca per
dé encara, posteriorment, el 1955, la sala cie la torre cie l'angle cie la

plaça de la Universitat i el carrer d'Aribau.

A canvi d'aquestes sales es muntà en el gran pati cobert que hem es

mentat com a gimnàs cie l'institut una gran estructura metàl-Iica de sis
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pisos per a dipòsit general d'impresos. S'hi traslladà tot el material bi

bliogràfic contingut a Ics sales expropiades. Aquest dipòsit, pressu
postat l'any 1927, no es completà fins a l '

any 1969 amb les darreres

prestatgeries.
Amb l'autonomia universitària, c¡ue començà a Barcelona l'any

1931 amb la de la Facultat de Filosofia i Lletres, la Biblioteca perdé les

tres sales c¡ue li restaven a l'extrem de l'ala del carrer d'Aribau, on

s'establiren nous seminaris de Filosofia i Lletres. A més, el3 de setem

bre, el ministre d'Instrucció Pública, Marcel-li Domingo, es presentà
sense previ avís a la Biblioteca acompanyat del conegut bibliòfil de

Reus Pau Font de Rubinat. Es possible c¡ue fos el mateix Font de Rubi

nat el c¡ue hagués promogut ac¡uesta visita, ja que és coneguda la seva

preocupació pel deteriorament dels fons de la Biblioteca de la Univer-
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((que ha pasado mas de un año sin haber podido obtener para su Biblioteca

la mas liqera mejora. Es mas, pese a su buena voluntady a los eifuerzos de la

Direccion para obtener unos medios que no han venido, los males de la Bi

blioteca no han hecho sino aumentar. Elfondo anti8uo »s= deshaciéndose

devorado por los 8usanos. Obras raras y preciosos sucumben una tros otra,

sin que nadie oi8a los avisos de los encarqados de su custodia. Los recien in-

8resadosyacen en montones polvorientos, sin que se les pueda servir al pú
blico ni siquiera aloiar en unos armarios abarrotados y llenos también de

polvo ne8ro, a cuya limpieza no se ha podido auri atender porfalta de me

dios.

El servicio de los lectores constituye, porfalta de las obras mas elementa

lesy necesarias, una irrisiony un bochorno diarioy continuado para los bi

bliotecarios que han de hacerlo. Multitud de obras que se han de servir im

prescindiblemente reclaman ser adquiridas, encuadernadas o sustituulas.

Las co1ecciones piden ser completadas, se impone la revision total de catàlo-

80Sy armarios ( ... ) Un sentimiento elemental de di8nidad obli8a a los que
suscriben y sobre quienes reca e ante el púb1ico y ante la propia Universidad

tanta ver8üenza, a declarar que no puedeti aceptar, ni siquiera compartir,
la responsabilidad de este estado de cosas, mientras el Estado o la Universi

dad nofaciliten la reoroanizacion de la Biblioteca, proporcionàndoles los

e1ementos indispensables.

sitat. La primera conseqüència de la visita del ministre fou una nova vi

sita, el dia 16 del mateix mes, aquest cop a càrrec del cap de la Biblio

teca Nacional de Madrid i inspector de la Universitat de Barcelona. La

impressió que en degué treure es pot veure per les conseqüències de la

inspecció: el cessament del cap de la Biblioteca, Manuel Rubio Borràs,
i el nomenament de Ferran Valls i Taberner, cap de l'Arxiu de la Co

rona d'Aragó, com a director interí, per tal de reorganitzar-ne els ser

veis i proposar al Ministeri la reforma del personal, perquè a la Biblio

teca hi havia d'anar 8ent nova que treballessin.

Valls i Taberner prengué possessió del càrrec de cap de la Biblioteca

a primers de novembre de 1931 i amb ell començaren a treballar-hi

Manuel Ramos, Miquel Ferrà, que fins aleshores havia estat el cap de

la Biblioteca de Medicina, Ferran Soldevila i Pere Arellano. Tots ells

ben disposats per treballar, constaten, passat més d'un any, en un in

forme de desembre de 1932:
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AI solicitar estos medios los bibliotecaríos ir:frascritos no prctctulen hipo
tecar lafuLLlra estructuracion de la Biblioteca con caràcter generala unil'er

sitario que se decula en su dia, sina llevor mientras tanta decorosamente sus

funciones de técnicos empleàrulose en una labor pre\'ia, urpem isíma en parle
y que en ningtÍn caso ha de ser penlida.»

Al final d'aquest informe hi ha una nota que diu que quan s'anava a

presentar al Rectorat, van començar les gestions per obtenir el que
sol- licitaven els bibliotecaris.

El 14 cie gener de 1932 v ié la llum un decret, signat per . Alcalà
Zamora i el mini trc d'Instrucció Pública, Fernando d los RÍo', que
definí per primera vegada l'essència, les funcions i l'organització de
les biblioteques universitàries. El fet que en el pressupost de 1932 la
dotació per a biblioteq ucs passés de 9.000 a 95.000 pessetes, ens pot
fer adonar de la importància que el nou govern els donava.

D' acord amb el decret esmentat, el mateix mes de gener, el Rector

Jaume Serra Húntcr , per mitjà d'una Junta de Biblioteca, es preocupà
de l'elaboració del seu Reglamen t propi, en el qua] treballaren Valls i

Tabcrncr , Jordi Rubió i Antonio de la Torre.
L' 1 d'abril de 1933, Ferran Valls i Tabcrncr , que considerava acaba

da la seva missió a la Biblioteca de la Universitat, presentà la dimissió cie
la seva direcció temporal i demanà que ell i el funcionari Francesc Mi

quel i Rossell poguessin retornar a l'Arxiu de la Corona ci' Aragó. El
succeí com a director accidental de la Biblioteca Miquel Ferrà.

El 23 de maig de 1933, Miquel Ferrà adreçà un informe al Rector

denunciant les grells mancances de la Biblioteca i proposant les mesu

re' que calia adoptar urgentment. Entre altres proposava:

«lntensilicacio de la neteja prèvia instal-lacïo elèctrica segura i difinitiva
en totes les dependcncies (a la biblioteca no hi va haver electricitat fins a

l'any 1937). Eliminació, degudament autoritzada, de les obres devorades

pels corcs, i desiJvecció d'algunes desenes cie milers pertanyents alJons antic,
atacades pels mateixos (. . .) Adquisició de llibres, especialment d'obres mo

dernes sobre totes les matèries la manca de les qualsfa en gran parí irrisori el
servei púb!«: Revisió i continuació dels caiàleqs, rifent enterament el cedu
lari antic (. . .) Formalització de l'ordre dins la sala de [ectura, cosa impossi
ble d'obtenir mentre els molts estudiants que hi concorren no disposin d'un
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local adequat on repassar isoladament o en grups, els propis apunts i llibres,
sense molestar als altres lectors ni ocupar rots els seients, L' habilitació d'a

quest local en lloc distint de la Biblioteca, és una de les primeres necessitats

d'aquesta (.,.) ¡Vegir al personal que la serveix tres o quatre auxiliars ifec
tius i competents, que podrien ésser senyoretes bibliotecar¡es de l'Escola de la

Generalitat, per ajudar principalment en els treballs d'ordenació i catalo

gació i en el servei del públic. Sense aquest auxili, és impossible cap labor

ificaç per part delsJacultatius, que perden quasi rot llur temps enJuncions
que no els són propies, inclús la del transport de llibres ¡fins les de l'igi
lància. ))

.�),

La breu etapa de la Universitat Autònoma

El dia primer de juny de 1933 es publica el decret de creació de la Uni

versitat Autonoma de Barcelona; el 18 de juliol se'n constituí el Patro

nat que presidia Pompeu Fabra, i el 7 de setembre, s'aprova l'Estatut

d'Autonomia de la Universitat de Barcelona en el qual, com hem vist

que feia el Projecte d'Estatut de la Universitat Catalana de 1919, la Biblio
teca hi és esmentada com a part integrant del seu Patrimoni,

Entre les primeres decisions del Patronat hi hagué el nomenament

de Pere Bohigas com a delegat per a la Biblioteca, i que aleshores era

professor encarregat de curs de Paleografia i Diplomatica. En un in

forme de principis de 1934, Bohigas planteja de nou i de forma pe

remptoria i realista les necessitats urgents de la Biblioteca, Hi comuni

ca que s'ha de fer el trasllat dels manuscrits, incunables i llibres rars a

una sala interior que dóna a la galeria sud del claustre de Lletres, i que
ca] desinfectar-la preúament. Per aixo, reclama la urgent assistencia

economica i de personal per part del Patronat, Hi subratlla també la

necessitat de posseir un cataleg col -Iectiu general de tote les bibliote

ques de la Universitat.

El Patronat, el 24 de maig de 1934, comissiona dos catedratic per
estudiar el procediment més adequat per a la fumigació dels volums

afectats pel corc dels llibres, i l' I de setembre del mateix any aprO\'a el

pressupost per a la compra i installació d'un autoclau per a la des

insectació i desinfecció, que s'inicia els mesos de setembre i octubre

amb els llibres que havien de passar a la nova sala de manuscrit, incu

nables i llibres rars,

Llibre malmes pel in ceres.

[ournal des Sçavans, primera publicació
periòdica al món,
iniciada al s, X\ II

{
J



Autoclau per a la desinfecció! desinsectació
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Una altra cic les primeres decisions del Patronat fou la restauració i

adaptació de l'edifici. En un dels soterranis on eren guardats uns \'0-

lums en molt mal estat, en construir-s'hi el bar, es prengué el deter
mini dràstic de destruir-los, ja que es consideraven irrecuperables.
Se'n conservaren les portades i algun full escadusser. Ja en una altra
ocasió s'havien exterminat llibres en mal estat, però d'aquests no se'n
conservà res.

La Sala de Lectura de la Biblioteca fou la que sofri un canvi més radi
cal en la restauració iniciada pel Patronat. Els arquitectes Josep Gon
zalcz Esplugues i Francesc Pcrales, dc! GATCPAC, feren una trans

formació total de la sala segons l'òptica del racionalisme. Mirat el
resultat a distància, ens podem preguntar si valia la pena la destrucció
de la decoració original. Les obres es feren entre el 1932 i el 1937.
S'hi colIocarcn per primera vegada els catàlegs d'autors i de matèries,
degudament actualitzats, que fins aleshores no estaven a l'abast dels
lectors, Per preparar ac¡uests catàlegs es contractà personal tècnic que
s'havia format a l'Escola cic Bibliotecàries. En suprimir-sc el Patronat,
a conseqüència dels fets del 6 d'octubre de 1934, l'autoritat governa
tiva suspengué el sou a aquest personal interí i acusà el Patronat es

mentat de molversacion deJondos per la seva contractació. Aquestes bi
bliotecàries romangueren, però, al seu lloc de treball, com ho féu
també la resta de personal que el Patronat havia contractat per a la re

novació de la Universitat.
El 2 d'abril de 1935 Ferrà publicà una nota al diari L'Instant en la

qual deia:

«Fa dos anys que la Biblioteca Universitària de Barcelona, en vies de reor-

8anització completa, està tancada al públic. Des del 30 d'octubre estan

paralitzades les obres de riforma iniciades en els seus locals pel Patronat. La

continuació d'aquestes obres és necessària si la Biblioteca s'ha de tornar a

obrir alqun dia.

El que és més preu, s'han ha8ut de paralitzar perJalta de recursos els tre

balls de desirifecció delJons antic, atacat per l'arna queJa enormes estralls a

moltes biblioteques del litoral mediterrani. La Universitària de Barcelona,
fins que el Patronat li prestà ifeaiva assistència, no havia p08ut iniciar la
tasca de salvament del seu ma8n!ficJons antic, destruït ja en part ... final
ment ... havien estat objecte d'ella la meitat, almenys, dels llibres atacats,
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quan aquella haBué de cessar i novament, quedant la resta per desirifectar ...

Davant la paulatina destrucció pels insectes de milers i milers dels seus més

interessants l'alums ... els bibliotecaris que en tenen Buarda, i als quals la

Universitat, per circumstàncies lamentades, no pot assistir de moment, ha

creBut el seu deure cridar l'atenció sobre la urqència del remei i demanar

l'ossistència dels Poders públics.))

Possiblement fou resultat d'aquesta crida el fet c¡ue Manuel POl-teia

Valladares, governador general de Catalunya, signés una consignació
de mil pessetes per tal c¡ue no s'hagués d'interrompre la neteja i la fu

migació de la Biblioteca.

El2 de juny del mateix any 1935 fou Pau Font de Rubinat qui publi
cà a La Publicitat un llarg article denunciant l'estat cie la Biblioteca de la

U ni versitat, a conseqiiència cie la suspensió del Patronat.

Sala de lectura

de la biblioteca general.
1983



La Biblioteca de la Facultat de Medicina

En restablir-sc el Patronat i la \'igència de l' stat.ut d'Autonomia de
la Universitat, a conseqüència del triomf del Front Popular el 16
de [cbrcr de 1936, les obres de la Biblioteca i la fumigació de llibres es

reprengueren immediatament.
La Biblioteca de la Universitat, acabada la restauració, s'obrí solem

nement al públic en l'aniversari de la restauració de la Universitat de

Barcelona, el 20 dc desembre de 1937, en plena Guerra Civil. Per pri
mera vegada, la Biblioteca de la Universitat es presentava com una bi

blioteca útil i oberta a tothom, malgrat les circumstàncies de la guerra.
Tot l'any 1938 diverses disposicions cIel Patronat ordenen la rees

tructuració definitiva dc la Biblioteca. L' 11 dc març, al costat dels Iun

cionaris Iacultati us que pertanyien al Cos de Bibl iotccaris de l'Estat, es

constituí una plantilla d'auxiliars que els havien de secundar. La for
men Jaume Bofill i Ferro, F. cI' A. Nabor i Tomàs i sis bibliotecàries ti

tulades de l'Escola dc Bibliotecàries.
Tot cl trcbal] del Patronat de la Biblioteca, amb la seva concepció

clarament expressada d'una ún ica Bibl ioteca dc la U ni versi tat, amb
una secció general formant un tot únic amb les biblioteques dc lc fà
cultats i dels departaments, es malaguanyà amb la postguerra. Amb

aquesta arribà un nou període fosc per a la Biblioteca que malaurada
ment 'allargassà massa anys.

El nucli fonamental dc la colIccció que avui constitueix la Biblioteca cIe
la Facultat de Medicina té el seu origen en els fons procedents de la bi
blioteca del Real Colegio de Cirugía de Barcelona, fundat, junt amb el
de Cadis, el 1760 l)er Carles III a instàncies del seu metec Pere Virgili, i

b '-'

en el context de la polí tica i 1·1 ustrada del segle XVIII. El renom d'algun
dels seus mestres, com el mateix Virgili o Antoni de Gimbcrnat, inicia

dors de la prestigiosa escola barcelonesa de metges i cIe cirurgians, i

també la possibilitat de fer-hi els estudis fins al grau de doctor, li clona
ren un gran atractiu arreu de la Península. De 1804 data el primer re

glament de la Biblioteca, sancionat a la «Novíssima Rccopilación». Més
endavant, a partir de la reforma de 1897, el Col Icai es constituí en

b

Real Colegio dc Medicina y CirugÍa, que integrava ambdues especiali-
tats. El segell de la incipient Biblioteca reflecteix ja aquest canvi.

Antiga biblioteca de la l-acuh at de Medicina (190+ 19H9)
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Segell de la biblioteca de l'època de l'autonomia

L'edifici del Col-legi, segons un projecte de l'arquitecte madrileny
Ventura Rodríguez i construït els anys 1761- 1764, és un dels escassos

exemples dels inicis de l'estil neoclàssic aplicat a l'arquitectura civil a la

nostra ciutat. Es construí amb un criteri pragmàtic que no sempre ha

tingut continuïtat en aquest tipus d'equipaments, al costat de l' Hospital
de la Santa Creu, del qual els seus professors n'eren cirurgians, per tal

de facilitar als alumnes les pràctiques i les disseccions. L'ensenyament
fonamentava la seva metodologia en la discussió i posterior publicació
dels casos més interessants. La importància, doncs, atorgada als estudis

de Medicina, aviat despertà l'oposició de la Universitat de Cervera,
sempre qüestionada des de Barcelona, que no veia amb bons ulls el crei

xement i la influència de la institució barcelonina. Arran del trasllat de la

Universitat de Cervera a Barcelona, el 1843, el Col-legi es convertí en

Facultat de Ciències Mèdiques amb seu al mateix edifici.
De l'adscripció de la seva Biblioteca a la de la Universitat n'és bona

prova el fet que, en materialitzar-se les lleis de desamortització dels

béns eclesiàstics, els llibres secularitzats de l'antic -i proper- Col.legi
dels Jesuïtes de Barcelona passaren, a partir de 1848, a incrementar

els seus fons i avui, oblidats a l'hora del trasllat, constitueixen la im

portantíssima colIeccíó de Reserva de l'Acadèmia de Medicina. El

seu catàleg s'ha incorporat recentment al catàleg informatitzat de la

Biblioteca de la Universitat de Barcelona.

A les darreries del segle XIX, quan la manca d'espai era ja dramàtica,
es decidí construir un nou edifici a la zona on s'estava desenvolupant el

projecte urbà de l'Eixample barceloní. Després d'un llarg procés de

construcció, en el qual no faltaren les polèmiques, la nova Facultat i

l'Hospital Clínic annex s'inauguraren el 1904. I aquí, tal com ho havia

fet Elies Rogent al nou edifici universitari de l'avinguda de les Corts

Catalanes, bona part de la planta noble quedà reservada al servei de la

Biblioteca. Aleshores, la que era anomenada Biblioteca Pública i Uni

versitària, va cedir un nombre important d'obres antigues i del segle
XIX, moltes de les quals conserven encara, a la portada, el segell, ja si

gui el rectangular, en forma de llibre clos, o bé el rodó, amb el nom

llatí Bibliotheca Universitatis Barcinonensis, així com l'antic registre, es

crit amb llapis a la part superior del marge de la portada.
En els seus inicis la Biblioteca de Medicina comptava amb prop d'un

miler de volums procedents bàsicament de donacions de metges i de

Segell de la biblioteca. s. XIX

BIBLIOTECA
UNIVERSiTARIA

•

Segells antics

de la biblioteca.

Principis
del segle xx
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particulars. Era visitada habitualment per metges i alguns estudiants,
però aviat aquests anaren augmentant el seu interès, tot insistint en la

possibilitat d'ampliar el seu horari. L'any 1849, el degà F.P. Folch
adr çà al Rector una proposta en aquest sentit. Dos anys més tard, un

informe del nou degà, Joan Ribot, ens mostra que l'horari continuava

essent, els dies no festius, de les nou del matí a la una de la tarda. Així
mateix, hi queda clar que era pobra en recursos econòmics i també hu
mans, i la situació del seu fons bibliogràfic no era molt diferent ja que,
segons aquell informe, posee J .238 obras,jormando 2.SS-/. volúmenes y
J 30 memorias manuscritas. Les normes de funcionament eren molt res

trictives, però existien, tanmateix, dos catàlegs manuscrits, un per au

tors, i per matèries l'altre.

Quan es produeix, el 1904, el trasllat de la Facultat de Medicina al
nou local del carrer de Casanova, n'era bibliotecari Carlos Ossorio i

Gallardo. Als fons aportats per la Biblioteca Pública Universitària s'a

fegiren, aviat, els donatius de diversos professors de la Facultat i altres
de metges catalans o de llurs vídues, que constituiran el que forma la
collecció del segle XIX. Mereixen remarcar-se els dels professors An
tonio Mendoza, abundant en obres del segle XVIII, i August Pi i Su

nyer, que llegà la biblioteca de l'Institut de Fisiologia. Altres llegats
notables foren els dels doctors Trias i Oller, el del metge empordanès
Pelayo Martínez i el del doctor Rosalino Rovira i Oliver, molt abun
dant en fullets mèdics espanyols del segle XIX que la converteixen en

una de les col-Ieccions més interessants que es conserven avui a les bi

blioteques especialitzades. Altres metges, com Góngora, Rodríguez
Méndez, Valentí i Vivó

, Massó Brun, Llagostera o Cortes, feren dona
ció de les seves biblioteques i alguns, fins i tot, col-laboraren des
interessadament en les tasques d'ordenació. Cal esmentar també les
donacions de l'Institut Rockefeller o de la Fundació Carnegie ameri

cana, que permeteren als estudiosos de la Fisiologia treballar amb bi

bliografia recent.

Aquest creixement, fruit del voluntarisme, s'estroncà aviat a causa

de la manca de recursos econòmics que, sumada a la de personal i d' es

pai, impediren que aquests fons es posessin immediatament a l'abast
del públic, convenientment catalogats. Les pèrdues i les mutilacions
devien afectar llibres valuosos que s'han extraviat definitivament. Ai
xò no obstant, l'afluència de públic s'incrementava cada curs.
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L'any 1921, un donatiu de la Facultat permeté adquirir algunes
obres de Pediatria i també, el mateix any, aprofitant la política pro
pagandística de difusió de la ciència francesa promoguda pel govern
d'aquell país, s'obtingué la subscripció gratuïta a importants revistes

de medicina, com el Bulletin de l'Académie de Medecine, el Journal
d'Uroloqie, els Anna/es de Medecine o el Journal de Clnrurqie, però tres

anys després la Biblioteca deixà de rebre aquelles publicacions. A

més, les gestions del degà Ferrer i Piera davant d'importants editors
com Salvat, Espasa o Marín, aconseguiren reunir més de dos-cents
volums especialitzats i completar alguns dels fons ja existents a la Bi
blioteca.

Amb l'adveniment de l'autonomia universitària, durant el període
republicà, la Biblioteca Pública i Universitària passà a constituir una

part del Patrimoni universitari. Un decret de 14 de gener de 1932

atorgà a la Universitat de Barcelona tots els llibres que hi havia a la

Universitat, inclosos els fons històrics, dret que quedà establert als
Estatuts de la Universitat. La Biblioteca, com la resta dels serveis uni

versitaris, seria regida i sostinguda directament pel Patronat (Decret
de primer de juny i Ordre de 7 de setembre de 1933). Aquest havia de
canalitzar les dotacions que li arribaven dels pressupostos generals
de l'Estat i aportar-ne també de propis.

Si des del punt de vista econòmic aquest canvi no serà espectacular,
sí que ho serà en l'aspecte organitzatiu i, sobretot, serà decisiu en la
formulació d'un nou concepte de biblioteca, més adequat a les neces

sitats de la renovació metodològica. El protagonisme que tindrà l' or

ganització en seminaris, amb la seva biblioteca adscrita, es manifestà a

la Facultat de Medicina amb la potenciació de l'Institut de Fisiologia,
dirigit pel Dr. August Pi i Sunyer, o la biblioteca del seminari de Ci

rurgia Clínica, amb el Or. Antoni Trias com a director. El sistema,
que integrava al concepte de biblioteca universitària les colIeccions
de llibres de càtedres, instituts i laboratoris, més àgil i flexible, per
metia la circulació sense traves de la bibliografia, la posada en marxa

de projectes cooperatius entre diferents facultats amb matèries afins,
així com la racionalització i consegüent estalvi de recursos.

Les restriccions que imposà el període de la Guerra Civil afectaren

potser en menys grau la Biblioteca de Medicina. Ho constatem en la

resposta que, a finals del 1937, donava el Ministerio de Instrucción
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Pública a la sol-licitud de subvenció per a la Biblioteca cie la Universi

tat, formulada pel Rector P. Bosch Gimpera:

«dadas las necesulades de 105 dlas que nos esperan, los créditos para la com

pra de ltbros vanfundamentalmente a obras de inpeníeria, mecànica y me

dicina.»

Val a dir que el breu parèntesi d'actuació del Patronat, arn b prou
feines va permetre d'obtenir resultats permanents. Cal admetre, tan

mateix, que l'esperit amb què encarà el repte inajornable de millorar

un servei obsolet i insuficient, tot engrescant un personal temps ha

desmoralitzat, va anar penetrant en el col-lectiu universitari, que no

deixà de materialitzar, acabacla la guerra i en la mesura que els recur

sos ho permetien, alguns projectes de reforma o d'ampliació de la Bi

blioteca cie Medicina. Així, l'any 1946 es reorganitzà dotant-la d'un

nou reglament, aprovat en Junta de Facultat el 15 d'octubre.

El servei quedà estructurat en cinc seccions: a) la biblioteca històri
ca que comprenia els llibres dels segles xv al XVIII, ordenada cronolò

gicament; b) la colIeccíó del segle XIX, procedent bàsicament dels do

natius que s'han esmentat i que, distribuïda en diferents sales, va ser

incorporada als fons antics i catalogada acuradament en el marc de la

reorganització iniciada els anys 80; c) la biblioteca d'estudiants, amb

llibres de text, manuals i obres generals, a disposició dels alumnes a la

sala de lectura; d) la biblioteca de professors, amb llibres moderns

d'especialitats, ordenats d'acord amb els programes de les diferents

assignatures; i, e) la biblioteca cic revistes, per a ús dels professors.
A poc a poc la situació anava millorant, i així l'any 1951 era la bi

blioteca barcelonina que més invertia en l'adquisició de llibres i revis

tes. A més, quedava enriquida gràcies a l'intercanvi que proporciona
va la publicació de Medicina Clínica, dirigida pel Dr. Agustí Pedro i

Pons, i Ics donacions benemèrites i ininterrompudes del professorat,
com els doctors Nubiola, Broggi, Arruga, Usandizaga, Vilanova, Bar

raquer o Soriano. Malgrat tot, la biblioteca durant aquests anys ultra

passava de ben poc els 50.000 volums, xifra insuficient per a uns estu

dis i un col-lectiu de creixent prestigi al país. Continuava l'angoixosa
manca d'espai, la penúria de personal i cic mitjans per pocler processar
tot el material acumulat.
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Durant els anys 70, la direcció d'aquesta Biblioteca continuà la tas

ca de sensibilització de les autoritats acadèmiques i de l'Hospital Clí

nic envers la situació d'estretor i manca de recursos, tot impulsant, en

el marc de la reorganització dels fons, la redacció del catàleg col -Iectiu

de publicacions periòdiques de la Facultat i un butlletí d'informació

sobre els serveis de la Biblioteca. Finalment, l'any 1989 s'inaugurava
la nova biblioteca, situada en les tres plantes d'elevació del pati, que ha

resultat capaç i lluminosa. Poc temps abans s'hi havia posat en marxa

el projecte d'automatització del catàleg de la Biblioteca de la Universi

tat que integra les adquisicions des de 1985 i els registres dels fons an

tics que s'hi van incorporant. Avui, la de Medicina és una de les biblio

teques més ben dotades del país i està a punt d'obrir una nova seu al

campus de Bellvitge.

SDR LA

STRUCTURE DE L'BCORCE CBRÉBRALE
DE

QUElQUES MAMMIFÈRES

P¡\R

s. RAMON Y OAJAL,
PROFESSEUR n·HlSTOLOGIE A L'DNIVERSITÉ nc B,.\RCCWNE.

Dedicatòria de Rarnón y Cajal al Dr. Pi i Suñer. Siructure de l'écorce cérébrale
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El dia 14 de febrer de 1935 s'inaugurava a l'Ateneu Barcelonès, sota

la presidència d'Eduard Fontserè, un cicle de conferències convocat

per l'Associació Professional dels Estudiants de Dret cie la Uni vcrsitat.

El propòsit dels organitzadors era manifestar cívicarncnt la seva pro
testa per la situació confusa en què es trobava l'Estatut d'Autonomia

Universitària, supri mit en represàlia pels fets del 6 d'octubre de 1934.

Els intellectuals, com Puig i Cadafalch, August Pi i Sunyer, Joan
Estelrich, Pere Coromines, Pompeu Fabra, Serra i Moret i Joaquim
Xirau , que havien configurat des de diversos llocs de responsabilitat el

que havia de ser una institució lliure, cient!fca i catalana, aprofitaven la

tribuna per reivindicar la urgència de donar continuïtat al corrent re

novador iniciat a l'època de la República, corrent que havia de vivifi

car el cos, quasi inanimat, de la vella Universitat.

Uns quants anys abans, iniciatives com el Primer Congrés Universi

tari, convocat el 1903, la creació dels Estudis Universitaris Catalans i

Ics conclusions del Segon Congrés Universitari, celebrat l'any 1918,
havien preparat el camí clel que seria un projecte d'estatut universi

tari. Malgrat l'oposició del Claustre, el neguit per la reforma es mani

festava ja en l'activitat d'alguns grups.
A la Facultat de Lletres destacaven els estudis de Prehistòria i de Fi

losofia i, més tard, els de Filologia Clàssica (recordem Bergnes de les

Cases o Balari i Jovany). A Ciències, la Química iniciava el seu dinàmic

creixement, mai interromput. Destacava a Meclicina, sota la direcció

ci' August Pi i Sunyer, l'Institut de Fisiologia, el prestigi del qual havia

traspassat ja les fronteres universitàries.

Però, també fora de la Universitat, l'interès per mantenir una cul

tura científica, autòctona i alhora universal, donava pas a institucions

com l'Institut d'Estudis Catalans (fundat el 1907) o el Servei Meteo

rològic de Catalunya (creat el 1921). El mèrit de la politica de la Repúbli
ca, afirmava Pompeu Fabra en la seva conferència, consist! a haver trac

tat defondre en un sol oraanisme tot allò que a Cataiunva era diqne d'ésser
considerat com un element de cultura superior. A aquest propòsit obeïa /'esta

bliment de l'autonomia universitària.

D'acord amb l'article 7è de l'Estatut de Catalunya, un decret del

govern presidit per N. Alcalà Zamora concedia, el primer de juny de

1933, l'autonomia a la Universitat de Barcelona. La responsabilitat
del seu govern era atribuïda al Patronat, que estava integrat per repre-
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sentants del Govern de la República, del de la Generalitat i del Claus
tre universitari. El 18 de juliol quedava constituït i era aprovat el no

menament dels seus onze membres, sota la presidència de Pompeu
Fabra. Pel setembre del mateix any, l'Estatut d'Autonomia de la nos

tra Universitat entrava en vigor i s'elegien tot seguit les autoritats aca

dèmiques sota el rectorat de Pere Bosch Gimpera.
Ja abans d'aquest Estatut es manifestà una clara preocupació per re

soldre el problema que representava l'estat lamentable de la Biblio
teca. El Rector J. Serra Húnter elevà al Ministeri una proposta de re

organització, tot fent-li palès l'esforç de la Universitat, que acabava de
dotar-la d'un complex dipòsit metàlIic, construït en un pati interior

que havia estat dedicat a gimnàs i a museu. Es destinava, de fet, a col
locar els llibres, sense respectar-ne massa l'ordre inicial, que omplien
els armaris de l'ala del carrer d'Aribau, locals que passà a ocupar la Fa
cultat de Dret. Serra Húnter es queixava que a pesar de los repetides re

querimientos hechos al jife de la Biblioteca, no se nota que se tomen las medidas
adecuadas para secundar las iniciativas de la Universidad, i demanava, sen

se èxit, l'urgent augment de la plantilla de facultatius i de subalterns.
Tan aviat com el Patronat encetà la seva gestió, delegà en Pere

Bohigas l'orientació i la supervisió de les activitats de la Biblioteca
Universitària. Fou nomenada una comissió assessora, de la qual en for
maren part, com a representants del professorat, Jesús Garcia Bellido,
per Medicina, i per Farmàcia el seu degà, Josep Deulofeu. Foren em

preses també les tasques de desinfecció dels fons i, per tal de comple
tar l'escassa dotació de personal, sense resposta encara del Ministeri,
el Patronat proposà la creació d'una plantilla específica de personal
tècnic, plantilla que fou aprovada l'agost del 1938 i que podem titllar
de tarannà «noucentista». [aquest mateix any, el Rector Bosch Gim

pera, Joaquim Xirau, Ferran Soldevila, constituïts en ponència, redac
taren els estatuts de la Biblioteca. Com a novetat, ja experimentada
amb èxit a la Biblioteca de l'Institut d'Estudis Catalans, s'organitzà a la
sala general una biblioteca de mà, de lliure accés, a l'abast dels lectors,
que no havien de sol-licitar els llibres als funcionaris. També quedà
centralitzada l'adquisició de llibres per a tota la Universitat -un bon

precedent de l'actual organització- que passà a ser responsabilitat del
bibliotecari encarregat d'aquest servei. També quedava previst al Re

glament que seria lliurada una targeta als usuaris externs, amb deter-

Segell cic la biblioteca cie l'època cic l'autonomia
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minades limitacions d'accés als serveis. Cal remarcar que la Universi

tat, conscient de les mancances de la ciutat en matèria de biblioteques
públiques, acceptà mantenir temporalment aquest caràcter en la seva

Biblioteca, fins que Barcelona no comptés amb installacions sufi
cients.

Un dels aspectes més singulars, però, de la l' novació acadèmica i

bibliotecària, el constitueix la dinamització dels seminari existents ai

xí com llur generalització. Aquest mètode, que emanava de la tradició
acadèmica germànica, tan viva en els homes del Patronat, responia al

propòsit de garantir quatre aspectes bàsics de la funció universitària: la

formació d'investigadors; la recerca científica; la difusió de la ciència;
i, el manteniment del nivell científic dels altres graus de l'ensenya
ment en les matèries pròpies de cada seminari. E constituïen, doncs,
com a unitats de recerca i de docència, integrant una biblioteca espe
cialitzada a la qual tenien accés alumnes i professors, exclusivament.

És important assenyalar el fet que) ultra la formació permanent del

professorat en tots els seus graus, el perfeccionament del personal tèc
nic d'arxius, biblioteques i museus era tutelada pels seminaris. Això
demostra l'interès de la Universitat Autònoma per una funció l'espe
cificitat de la qual ha estat sovint qüestionada en èpoques molt menys
rigoroses científicament.

Tanmateix, l'organització dels seminaris no re ponia a un tipus rí

gid ni uniforme sinó que, en cada cas, s'adaptava a la naturalesa i en

vergadura dels treballs que s'hi realitzaven, i a la matèria que els era

pròpia. Es creaven per iniciativa d'una facultat i, fins i tot, d'un pro
fessor o d'un grup d'especialistes, i el Patronat n'assegurava la conti

nuïtat sempre que les condicions per les quals s'havia creat fossin en

cara reals i permanents. En el cas contrari, el seminari era dissolt a

proposta dels seus membres, o per decisió de la pròpia facultat.
El dirigia un professor de la Universitat a istit per professors aju

dants, sense remuneració ni nomenament explícits, així com altres
col -Iaboradors externs destacats en la seva especial itat, que podien ser

remunerats en alguns casos. Malgrat l'amplíssima llibertat de funcio
nament, hom cregué convenient establir una certa reglamentació,
atesa la complexitat i els problemes que podien sorgir en la installació
de les seves biblioteques, Ics relacions entre els sem inaris d'una matei
xa facultat i amb els d'altres facultats, així com amb la Biblioteca Ge-



- 65-

neral de la Universitat. Per exemple, el traspàs de llibres d'un semina

ri a l'altre -no el préstec- havia de comptar amb l'aprovació del

Patronat i, pel que fa a la seva adquisició, només les consignacions es

pecials directament atribuïdes als seminaris podien ser gastades lliure

ment pel director, que havia de sotmetre les llistes cie llibres a adquirir
al dega respectiu quan els crèdits procedien de la facultat o dels pres
supostos globals cie la Biblioteca de la Universitat.

A la Facultat de Filosofia i Lletres i Pedagogia es constituïren semi

naris de gran vitalitat, com el Seminari de Filosofia, amb Serra Húnter

com a director; el de Pedagogia, dirigit per Joaquim Xirau; el de Psi

cologia, amb Pere Font i Puig de president; el de Prehistòria i Història

Antiga, dirigit per Pere Bosch Gimpera i estructurat en dos locals: un

a la Universitat, amb els fons sobre Grècia i Roma, i l'altre al Museu

d'Arqueologia, dedicat a la Història d'Orient, Prehistòria i Etnogra
fia, secció que va restar-hi definitivament, a desgrat cie la Universitat.

El Seminari de Clàssiques i la seva Biblioteca havien rebut un impuls
extraordinari gracies a la dedicació cic Carles Riba i els seus col

laboradors. L'any 1937, en plena guerra i havent minvat considerable
ment el nombre cie professors, molts d'ells mobilitzats, es continua

ven els treballs de classificació dels fons, d'acord amb un sistema

alfanumèric, bastant simple, que havia reclactat el propi Riba i que,
fins ara, ha estat vigent per a l'ordenació en els armaris. Estava també

en projecte, un cop finalitzada la catalogació dels fons propis, establir

un catàleg cie llibres i de revistes d'interès per a la Filologia Clàssica,
existents en altres biblioteques cie Barcelona, en un intent, avant-la

leure, de catalcg col -Iecti u especialitzat . Tota aq uesta activitat era, per
a Riba poc per al que exiBeix el nostre amor a la Universitat de Catalunya; BaSO
creure que és alpuna cosa per al que consenten els temps (AUB. Informe pre
sentat al dega el 20 de febrer de 1937).

El Seminari de Filologia Semítica estava diligit per Millàs i Vallicrosa,
i Ferran Soldevila era el cap del d'Història, iniciador d'una tradició

metodològica que culminaria, anys després, amb Vicens Vives. L'in

terès per estar al dia d'allò que s'estava publicant a Europa sobre la si

tuació bèllica a la Península es mostra en l'adquisició de les recents

obres de G. Bernanos (Les arancls cimetières sous la lune), ci' Azpilicueta
(Le problème basque), o de Max Rieger (Espiona¡e en España). Existien

també els seminaris de Filologia Romànica, amb seccions de catal a i

Segell del Seminari cic Filologia Classica
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castella; el d'Història de l'Art, que no va restaurar-se a la Facultat fins
als anys seixanta, i que compta\'a amb una secció especialitzada d'art ca

tala en el seu projecte organitzatiu.
La Facultat de Ciències Jurídiques, Politiquc i Econòmiques dis

posa\"a de biblioteques al Seminari de Ciència Política; d'Estudis In

ternacionals; de Dret comparat i d'Economia, dirigit aquest pel pro
fessor Sànchez Sarto. L'activitat al d'Estudis Polítics era intensa, amb
cursos i lectures sobre la democràcia atenesa, la història política i eco

nòmica de la postguerra, el pancuropcisrne o la morfologia del capita
lisme, impartits per Bosch Gimpera, Manuel Raventós, Josep Trias cie
Bes o Antoni Moles Caubet. Hi col-laboraven amb conferències Salva
dor de Madariaga, Nicolau dOlwer , Rovira i Virgili, Manuel Serra i

Moret i Gabriel Alomar, entre d'altres. Per la seva banda, la Facultat
de Ciències havia creat els seminaris de matemàtiques, per iniciativa
del doctor Orts, i l'Institut de Química, amb el seminari annex que
quedava a l'espera de la seva reorganitzaei6 definitiva.

A la Facultat de Medicina, al dinàmic Institut de Fisiologia ja es

mentat s'afegien la Cirurgia Experimental, i el Seminari i Biblioteca
de Cirurgia Clínica, amb el doctor Antoni Trias. També la Facultat de
Farmàcia, amb els seus seminaris com el de Botànica, dirigit per Pius
Font i Quer, seria la impulsora del futur Seminari de Química, des

apareguda la Biblioteca de la Facultat, ubicada en un petit local al cos

tat del Paranimf.

El Seminari de Pedagogia

El Seminari de Pedagogia, que havia iniciat ja Ics seves tasques el
curs 1928-1929, podria ben bé considerar-sc el capdavanter de la
renovació uni vcrsitària, sota l'impuls del seu inspirador Joaquim
Xirau, compromès també en Ics tasques de go\'ern de la Universitat
Autònoma, Xirau, deixeble cic Serra Húnter i, arran del seu docto
rat a Madrid, d'Ortega y Gasset i GarcÍa Morente, trobà en els pos
tulats cie la Institución Librc de Enseñanza la via de superació de l'i
deal isme su bjecti u, a traves de l'estret contacte arn b Cossío, amb e I

qual mantingué una interessantíssima correspondència. Dc Ics se

ves cartes, conservades actualment a la secció de reserva de la Bi
blioteca de la Universitat de Barcelona i encara inèdites, se'n des-

Llibres dc text. ColIccció històrica. 1935. Secció dc Pedagogia
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prèn la preocupació per la situació dels ensenyaments a la Univer

si tat, especialment a la Facul tat de Ll etres, i el seu in terès per portar
la reforma =més enllà del marc universitari- a la globalitat de l'en

senyament.
La pedra angular d'aquesta reforma havia de ser la formació dels

educadors, especialment de primer i segon ensenyament, en la línia

que estava assajant la Institución i que culminà. en la fundació de l' Insti

tut-Escola. Fonamentada en la coeducació i el treball individualitzat i

creatiu, havia fet seves les teories de Frobel , Pestalozzi, Montessori

i Freinet, les obres dels quals ocuparien, amb les de Rousseau i De

wey, el lloc d' honor de Ja biblioteca. La plataforma des d'on irradiaria

la reforma pedagògica era el Seminari de Pedagogia, que Xirau propo
sava transformar en institut. Tanmateix, les tasques del Seminari con

tinuaren dirigides fonamentalment a la formació dels educadors, a tots

els nivells, lluny de teoritzacions abstractes o historicistes. S'organit
zaren cursos anyals monogràfics per a mestres i per a professors d' en

senyament secundari al llarg de sis anys, amb un èxit creixent i, sobre

tot, es formà, amb la collaboració de 1'Ajuntament i el Patronat

escolar, una biblioteca especialitzada que reunia la bibliografia més ac

tual sobre les matèries d'interès i on estaven representats tots els cor

rents de la pedagogia moderna i de les matèries afins, com la psicologia
Llibres de text.

Collecció històrica.

Segles XIX i xx.

Secció de Pedagogia
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experimental o l'organització escolar. A partir dels anys 30, l' Ajunta
ment subvencionà la biblioteca per contribuir al perleccionament espiri
iual cie/s mestres cie Barcelona.

Les revistes més prestigioses en el camp cic la peclagogia es rebien a

la bibl ioteca gràcies a l'intercanvi amb la Revista cie Psicoloqia i Pedaqoqia
portaveu del Seminari i cic l'Institut Psicotècnic cic la Generalitat, en

la qual col-laboraven especialistes reconeguts arreu clel món. Els fons
estaven organitzats en clucs seccions, una de caràcter general, amb
manuals i obres cic referència, clestinada a tola mena cic mestres i pro
fessors cic segon ensenyament, i una altra dedicada als investigadors,
per a ús dels deixebles c¡ue cursaven la llicenciatura cic Peclagogia o Fi

losofia i els c¡ue preparaven Ics seves tesis doctorals. Cobria un horari
cic servei cic sis hores diàries, de cieu a una al matí i cic cinc a vuit a la

tarcla, i arribà a reunir més cic c¡uatre mil volums. El catàleg seguia



A les darrerie del mes de jun;' de 1936, un grup d'onze profe or

que impartien l'a ignatura de Química a le facultat de Farmacia i de
Ciencies Quimique ,

entre el qual hi havia Deulofeu, Brosa, Amar

gós, Pascual, Ma riera, Ca amada i Torre decidiren crear una biblio
teca que reuní tot el llibre de Qurmica di per os per catedre: i la

boratori , Consideraven que era irnpos ibi e iniciar qualsevol treball,
per molt elemental que aquest fos, sense coneixer previarnent la ma

teria i tot alio que hi estava relacionat, Con, cient. de l'amplitud del
material publicat, una part significati,'a del qual ja es trobava a la Fa

cultat, pero també de la ineficacia del e, forço que s 'hi e merça"en

per poder controlar-lo, en no existir cap tipu de coordinacio, propo-
aven

,
el me de jun;' de 1937, l'organitzacio d'una biblioteca de QUJ

mica, El tret més innovador de la proposta era la intenció d'obrir la bi
bioteca no nomé al e tudiant i profes or de la Ca a inó també, i

aixo ho subratllaven els profe sor proposants, a tota per ona aliena a

l'en en; ament pero interessada en qualsevol dels as umpte, o proble
mes relacionats amb la química, La porta d'entrada de la indústria quí
mica a la Universitat i la seva collaboració, tecnica i economica, que
tan eficaç 'ha demostrat al llarg del. an;'s, quedava definitivament

Sala de lectura
de la Secció de Quimica
al soterrani de l'edifici
al Campu Pcdralbcv,

1970

- 69

la clas ificació i tematica establerta pel Bureau lnternaciona] d'Educa
tion ; desenvolupada a partir de la decimal de Dewev. :\ rne del cataleg
d'autor, istematic i alfabetic de matèrie

, la biblioteca procedia a la
clas ificacio del article de les revi tes que 'hi rebien,

Com era de pre\'eure, tot just acabada la guerra la ecció de Peda

gogia fou uprimida dels ensenyaments, La biblioteca e va tancar,

expurgats el eus fon i desats amb pan;' i clau, junt amb el, eu cata

leg, als baixo dels armaris, Algun llibre van incorporar-se al cmi

nari de Filo ofia i altres ingres aren a la Biblioteca de la Univer itat.

La biblioteca va reprendre les eve activitat amb un contingut ob: 0-

let i, en traslladar-se la Facultat a Pedral be.
, la biblioteca del eminari

s'escindí en múltiple i incontrolade collcccion , EL fon de lepoca
de la República e van de ar, per precaució, a la Biblioteca General,
de d'on han retornat a Pedagogia en reorganitzar-se novament la , eva

biblioteca,

El Seminari de �Ímjca
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Seminari de Química
al pati de Ciències
de l'edifici central.

1965

oberta i s' encetava la posada en pràctica d'uns criteris, en el camp de la

cooperació Universitat-Empresa, que avui ens semblen innovadors.

La Biblioteca Antoni Martí estava constituïda pcr Ics collcccions
de revistes de química que es rebien a les diferents càtedres i laborato

ris; per les obres generals que aquestes tenien i que hom proposava
compartir, atès que por su elevada coste no conviene tener repettdas; per Ics
collcccions de tesis, revistes i obres especialitzades cie la Biblioteca cie

la Uni versi tat que no eren d'ús general. La «propietat», però, quedava
reservada a la facultat, càtedra o laboratori. S'establia un catàleg únic

per a tota la collecció , que incorporava les obres que romanien a les

càtedres. També es proposava la redacció d'un catàleg col lectiu de les

obres existents a Barcelona i de la bibliografia que s'anava publicant, a

fi d'orientar la tasca d'adquisició. La bibliotecària era l'encarregada
d'anar a buscar a les diferents càtedres els llibres que hom sol-licitava a

la biblioteca i de retornar-los abans de tres dies, si el director de la cà

tedra o laboratori no n'autoritzava la pròrroga,
El petit local que se li destinà inicialment fou substituït, en traslla

dar-sc la Facultat de Física al segon pis de l'edifici de la Universitat,
pcr un local situat al pati de Ciències, més espaiós i moblat amb digni
tat, on va romandre fins al seu trasllat a Pedralbes l'any 1970.

La Biblioteca funcionava, de fet, com un centre de documentació,
amb servei d'obtenció de documents, així com d'indexació i traducció
d'articles estrangers. La seva connexió amb la indústria química i far

macèutica i amb altres centres similars, com l'Institut Químic de Sar

rià, li permetia, d'una banda, disposar d' uns mitjans molt superiors als
de les altres biblioteques de la Universitat i, de l'altra, l'obligava a fer
un esforç constant de posada al dia de la documentació especialitzada,
a la incorporació de les tècniques, cada \"egada més sofisticades, d'ac
cés a la informació científica, i al constant increment d'horaris i ser

veis. Pràcticament fins a la dècada dels vuitanta, la Biblioteca de QuÍ-
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mica va ser el paradigma del que havia d'ésser un servei bibliotecari,
enmig d'un panorama general trist i gairebé inutilitzable. L'any 1981
s'hi va installar el primer microordinador que entrava en una biblio
teca de la Universitat, la qual cosa permeté organitzar el servei de tele

documentació, en connexió, a través d'onze hosts, amb més de tres

centes bases de dades. El secret del seu èxit, ultra la dedicació i com

petència del personal, no fou cap altre que el de contraposar, als
interessos particulars de cada professor, l'interès comú i no només de
les facultats afectades o àdhuc de la pròpia Universitat, sinó del país
sencer i el seu desenvolupament.

En realitzar-se el trasllat al nou edifici de Pedralbes, després d'una

etapa de provisionalitat, se li va atribuir l'actual espai, amb gairebé dos
mil metres quadrats de superfície i una capacitat per a 50.000 volums.
El 1984, per decisió de la Facultat, els fons de Física s'anaren

incorporant a la Biblioteca. Avui dia, en el marc de l'Àrea de Cièn
cies Experimentals i Matemàtiques de la Universitat de Barcelona,
constitueix indiscutiblement la biblioteca científica més dinàmica i

moderna del país, amb un pressupost consolidat de més de cent mi-

lions de pessetes.

La desconnexió de les biblioteques especialitzades respecte de la Bi
blioteca General i, àdhuc, de les dels mateixos centres es generalitzà
durant els anys de la postguerra. També era corrent la diversitat de
normes de catalogació i de classificació que s'anaren succeint. Les do
tacions de la biblioteca depenien, exclusivament, de la voluntat dels
catedràtics numeraris de la Secció a través dels quals es canalitzaven
els pressupostos destinats a l'activitat docent, a més dels que s'aconse

guien per mitjà de borses, de beques i de dotacions extraordinàries, la

qual cosa provocava situacions ben diverses i poc satisfactòries per a

molts. Això explica, en part, el creixement desigual dels fons i les lla

cunes, tant temàtiques com cronològiques, que encara afecten alguns
sectors de la Biblioteca Universitària.

Els darrers anys de la dècada dels 50 començà a concretar-se l' opo
sició estudiantil al règim franquista i cada vegada més sovint, resulta
ren afectats tant l'activitat docent com el funcionament de les biblio

teques.

Els anys
de la

r=e=r=



Segell del Seminari d'Història de Catalunya
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El Seminari d'Història

Enmig d'un conjunt de biblioteques que malvivien entre la migradesa
cie les dotacions i, encara, mal aprofitades per la manca de personal

que cie vegades havia de simultanejar l'atenció a dos o tres locals o

per la inexistència de catàlegs actualitzats, la biblioteca del Seminari

d'Historia, a Lletres, era potser l'única en què no s'havia apagat del

tot la tradició vivificadora dels anys 30.

Creada el 1919 a instàncies del catedràtic Antonio de la Torre, era

una de les més antigues de la Facultat. Mal installada i amb espai insu

ficient per als llibres que s'hi anaven aplegant, no fou fins al 1933 que,

per mitjà de Ferran Soldevila, aconseguÍ, a la primera planta del pati
de Lletres, un local més ampli, segregat feia pocs anys de la Biblioteca

General que estava al costat, cie la qual, pera, en conservà el mobiliari.

Aviat, aquesta biblioteca, convertida en Seminari d'Historia de Cata

lunya, anà incorporant nous llibres i tota mena de bibliografia sobre el

tema.

L'especialitat quedà suprimida en iniciar-sc la postguerra i en resul

tà el Seminario dc Historia sota la direcció, a partir del 1946, del pro
fessor Alberto del Castillo. Reprengué la seva activitat i anà ampliant
Ics colleccions, dirigint l'interès cap a la historia gencral. Durant els

anys 50 s'incorporà al Seminari una bibliotecària que començà la rcOl:

ganització del fons i s'inicià un període de gran activitat, afavorida per
l'ampliació dcllocal. El trasllat de la Facultat cie Dret al nou edifici que
s'havia construït a l'incipient campus de Pedralbes permeté aquesta
ampliació, destinada a la secció d'Historia Medieval, i el local corres

ponent a la torre, a l'angle de la façana de l'edifici amb el carrer d'Ari

bau, quedà ocupat pels fons sobre la Corona d'Aragó. També sinstal

laren en els seus armaris els fons, més o menys clandestins, cor

responents a la historia contemporània d'Espanya i, en especial, al

període republicà i a la Guerra Civil, obres d'autors exiliats o mal vis

tos pel règim, o ci' editorials suspectes.
Amb el propòsit cie garantir la continuïtat de les colleccions de re

vistes, tot facilitant als estudiosos un instrument utilissim d'orienta-

Seminari dLlistoria. Biblioteca. 1972
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ció , quan els serveis d'indexació, almenys pel que fa a la bibliografia
local, estaven encara a les beceroles, Vicens Vives creà el 1952 la re

vista Índice HisLórico Español. A partir d'aleshores, l'ingrés de mono

grafies, una vegada realitzat el resum crític per l'equip cie Vicens

Vives, fou constant, com ho era el flux de publicacions periòdiques re

budes per intercanvi. La Biblioteca d'Història arribà a reunir més de

40.000 volums i, l'any J 957, a través de l'Índice, s'ingressaren més

de mil obres procedents de la Biblioteca del Congrés de Washington.
La historiografia francesa hi era present gràcies a les relacions amb Pier

re Deffontaines, director de l'Institut Francès de Barcelona, i amb

Pierre Vilar. També fou important l'aportació que proporcionà la re

vista Acta Medievalia, creacla pel professor Alberto del Castillo, la bi

blioteca particular del qual, amb més de tres mil volums especialit
zats, passà al Seminari d'Història després de la seva mort l'any 1976.

La biblioteca del Seminari es convertí, amb Vicens Vives, en el cap
de pont de l'activitat docent. Volia que els alumnes tinguessin accés

als llibres sense traves. La seva mort prematura, el 28 de juny de l'any
1959, trencà moltes esperances.

El 19761a Facultat de Geografia i Història, creada quan es va escin

dir la de Filosofia i Lletres, es traslladà a un bloc de diversos edificis in

tegrats al campus de Pedralbes en el qual, encara que era de nova plan
ta, els equipaments bibliotecaris foren poc afortunats. Hi estava

previst un edifici circular, capaç per a uns 45.000 volums, i diferents

espais, cada un per a uns 8.000 llibres, en pisos de les diferents torres

que constituïen aquell conjunt. Sortosament la gran dificultat cie re

soldre els problemes de tota mena que aquella disposició originava,
demostrà la necessitat de buscar-hi una solució que s'ha aconseguit,
d'una manera força satisfactòria, amb la construcció d'un edifici espe
cífic que allotja dignament la Biblioteca.

Les biblioteques de Ciències

Les biblioteques que actualment s'integren a l'Àrea de Ciències Expe
rimentals i Matemàtiques tenen el seu origen en la Facultat de Farmà

cia, avui incorporada a Ciències de la Salut, i en les dels seminaris cie la

vella Facultat de Ciències, és a dir Matemàtiques i Biologia i el ja citat

Seminari de Química.
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Seminari de Matemàtiques. Pati cie Ciències. Edilici central

El Seminari Matemàtic es va crear, a iniciativa cic Josep M. Orts,
per acord cic la Facultat cic Ciències d' 11 cic maig cic 1935, data en què
s'aprovaven Ics bascs ci' organi tzació

, que van ser rati ricades pel Patro
nat universitari pocs mesos després. El doctor Orts, que en va ser l'à
nima des del seu inici, aprofità l'existència d'una peli ta collccció d' o

bres de matemàtiques adquirides amb Ics subvencions que des cic l'any
1928 la Facultat hi havia anat destinant.

Sempre al darrere de l'obtenció de recursos, cap a l'any 1940 sc

signà amb I'Instituto Jorge Juan de Matcmaticas, del CSIC, un conveni
de cooperació, i el director del Seminari passà a ocupar el càrrec cic
sots-director de l'esmentat Institut. Aquesta solució l'única possible
aleshores, capaç de permetre la supervivència cic Ics biblioteques es

pecialitzades a la Universitat, i que fou seguida per altres seccions,
com Geologia, Clàssiques, Pedagogia, I listòria Medieval, etc. donà

origen a una certa ambigüitat en el funcionament i àdhuc en la dcno
minació del centre, que es coneixia tan aviat per Scrninario cic Mate
mati cas de Barcelona o bé com Sccción cic Barcelona del lnstituto Jor
ge Juan de Matcmaticas. La situació es va aclarir definitivament arran

del conveni signat el 1970. ls recursos clel CSIC, units als que aporta
ven Ics diverses càtedres de la Facultat i la mateixa Facultat, permete-
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ren el creixement dels fons fins a la creació de la revista Col-lectanea

Mathematica, que proporcionà gran nombre de publicacions periòdi
ques per intercanvi.

En parlar dels inicis de l'actual Biblioteca de Geologia no podem
obviar la figura de Lluís Solé Sabarís que, des del 1943 en què va ocu

par la seva càtedra de Geografia Física i Geologia Aplicada, tingué una

veritable obsessió per aconseguir un fons de Biblioteca i Cartoteca que
considerava imprescindible per a qualsevol labor científica. Vinculat

des d'un primer moment al CSIC i reunint en la seva persona la titula

ritat de la càtedra, i alhora, l'ocupació successiva de diferents càrrecs

dins del CSIC, va abocar tots els esforços i els recursos materials

d'ambdós organismes en un règim que ell qualificà de «simbiosi», per
crear una important i bàsica collecció de documentació geològica. Es

va servir també d'una eina d'intercanvi, la revista del Instituta Geoló

gico, de la Diputació de Barcelona, primer, i de l'encara existentAaa

Geolóaica Hispàmca més tard, publicada pel CSIC del 1966 al 1982 i

conjuntament amb la Universitat de Barcelona des d'aquella data.

ParalIelament a aquest nucli bàsic, s'havien anat formant bibliote

ques d'irregulars dimensions i estructura, algunes de notable especifi
citat, al voltant de les diverses càtedres que eren alhora seccions de

l'Institut Jaume Almera, del CSIC, i també a la seu del Seminari

de Geologia, creat l'any 1972. A la Facultat de Geologia, l'any 1979,
es procedí ja a una coordinació de la subscripció de publicacions periò
diques.

D'acord amb aquesta dinàmica, l'any 1982 es va crear la comissió

mixta Facultat de Geologia-Institut Jaume Almera, que va organitzar
la centralització i el trasllat parcial dels fons al local que havia deixat la

Biblioteca de Biologia en traslladar-se al campus de Pedralbes. Fou un

trasllat forçosament parcial per manca d'espai. Així, l'any 1983 se sig
nà un conveni específic dins del conveni marc entre la Universitat de

Barcelona i el CSIC en el qual es considerava la constitució de la biblio

teca conjunta, i s'inicià la marxa cap a la seva actual ubicació.

Secció de Geologia.
Cartoteca.

Campus Pedralbes



76

Suficient pel que fa al local i al personal, gue aportaven ambdues
institucions, la Biblioteca de Geologia anà incrementant i diversificant
els seus fons amb mapes, fotografies aèries i altres materials d'interès,
de tal manera gue, avui, la cartoteca de Geologia és, de bon tros, una

cie Ics més importants del país. També la Biblioteca cie l'Escola cie

Gemmologia, creada el 1971, hi ha estat incorporada i constitueix un

fons molt ric en aguesta especialitat.

La Biblioteca d'Econòmiques

Parlar cie la Biblioteca dEconòmiqucs vol dir anomenar el professor
Fabià Estapc. lnstallats els economistes a l' eel i Iici projectat per J. F.

Carvajal, gue fou inaugurat el 1961 i destinat a l'actual Escola d'Es
tudis Empresarials, I'cquip responsable no s'oblidà de clotar-lo amb
una gran biblioteca generosament finançada i amb una organització
moderna i àgil.

La seva joventut, el tarannà de les autoritats gue la tutelaven i el fet
d'haver-sc creat ex-nihilo poden explicar bona part de l'èxit amb què
anà complint els objectius que s'havia proposat. La selecció dels fons,
en la qual col-laborà amb entusiasme gairebé tot cI professorat; la im

portància de la seva dotació econòmica, molt superior a la que hi dedi
caven altres facultats; la suficiència, en nombre i qualitat, del personal
tècnic bibliotecari gue es féu càrrec de redactar-ne el catàleg i d' orga
nitzar els serveis, són trets gue la singularitzen des de l'inici.

La Biblioteca d'Econòmiques fou la primera gue assajà el procés cie
mecanització del seu catàleg. Un intent semblant havia fracassat a lle
tres anys enrera, aïllada del procés informàtic que s'estava dcsenvolu

pant a la Universitat i sense un plantejament global del problema que
tingués en compte els diversos aspectes de normalització instrumental.

A banda de disposar d'una amplíssima sala de lectura, la Biblioteca
reuní en pocs anys una exccllcnt colIecció de prop de ¡ 20.000 vo

lums, bàsicament dipositada en els compactus del soterrani, fita que en

altres centres hauria costat decennis. Tots els corrents de l' econom ia
moderna hi estaven representats, a més de la documentació de base,
especialment de caràcter estadístic.

Secció d'Econòmiques. Campus Pedralbes
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Secció de Dret.

Campus Pedralbes

La Biblioteca de la Facultat de Dret

L'edifici dels arquitectes G. Giraldez, P. López Iñigo i X. Subias, a la

Diagonal, important i paradigmàtic en molts aspectes, no permeté or

ganitzar en condicions la Biblioteca de Dret, aprofitant el trasllat des

del vell edifici. Així, els fons dels antics seminaris -amb el veterà de

Dret Polític- afegits als que havia lliurat la Biblioteca de la Universitat,
rica en la matèria, es repartiren entre els diferents departaments, fins

a constituir catorze col-Ieccions diferenciades només en part, perquè
les duplicacions, tant pel que fa a monografies com a publicacions pe

riòdiques, assoliren una xifra esfereïdora. Avui, a través del correspo
nent conveni i arran de la unificació de la Biblioteca, molts d'aquests
duplicats enriqueixen la de la Facultat de Dret d'Extremadura.

Fins al 1985, any en què es donà pas a l'actual Biblioteca, funciona

ren autònomament els seminaris de Dret Polític, Dret Civil, Història

del Dret, Dret Internacional, Filosofia del Dret, Dret Canònic, Dret

Penal, Dret Mercantil, Dret del Treball i Dret Administratiu, a més

de les colIeccions de la càtedra del Consolat de Mar i els fons diposi
tats per Nacions Unides. D'altra banda, els fons s'anaren incremen

tant regularment fins a assolir el centenar de milers de volums actual.
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La Biblioteca de Babel

Umberto Eco, en el marc del Congres de Bibliotecaris Italians COJ1\'O

cat a Milà en ocasió del 25è aniversari cie la Biblioteca SOl-mani, llegia
un provocador decàleg, La Biblioieca cie Babel, que podria ben be il· I us

trar la situació de les biblioteques de la Universitat de Barcelona a les
darreries dels anys 70.

El desgavell i la proliferació de biblioteques que s'havien reproduït
sense parar havia culminat amb el trasllat d'algunes facultats de l'Àrea
de Lletres Geografia i Història, i Filosofia a la zona de Pedralbes, a Ics

quals havien precedit, rellogades en edificis d'altres escoles o facultats,
Ics de Pedagogia, Infermeria, Psicologia i Educació General Bàsica.

Com ja s'ha remarcat, una de Ics causes determinants era, lona

mentalment, la imprevisió a l'hora de projectar els edificis i de distri
buir-ne els espais. Això provocà, al voltant dels anys vuitanta, qu a

una plantilla cie quaranta-set bibliotecaris i pocs auxiliars més, els cor

responguessin cent vuitanta biblioteques, grans i petites, mes o menys
endreçades, instalIadcs moltes d'aquestes en despatxos, soterranis,
altells, magatzems o «barracons», on s'entaforaven una bona part del

gairebé milió i mig de volums cie què constava la Biblioteca cie la Uni

versitat de Barcelona en el seu conjunt.
La manca d'informació sobre els seus fons era absoluta a nivell ge

neral, com també ho era la noció del seu cost. Tret d'algunes excep
cions remarcables, la Biblioteca de la Universitat no complia, ni de
bon tros, amb Ics expectatives dels usuaris, tant docents com discents,
que suportaven la pèrdua de temps que representava anar d'un edifici
a l'altre a la recerca d'una obra que hom sospitava existent a la Casa,
empresa que no sempre tenia èxit. Tampoc el personal bibliotecari
estava satisfet d'una feina que, com el teixit de Pcnclopc, es desfeia un

dia per l'altre. I tanmateix, la Universitat hi esmerçava considerables
recursos que, en aquest context, s'aprofitaven en una mínima part.

En materialitzar-se l'any 1985 els Estatuts de la Universitat de Bar

celona, les condicions objectives per al canvi eren cvid nts. Existia,
potser difusa però real, la voluntatde canviar. Hom disposava de l'ins
trument juríclic el text estatutari- i dels mitjans materials que, cic

moment, eren suficients. La Universitat s'adonà que també podia
comptar amb un potencial humà desaprofitat des de feia temps.
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L'article .36 dels Estatuts de la Universitat de Barcelona apronts I'anv
1985 defineix la Biblioteca com un sen' ei que integra els fons biblio

gràfics, documentals i àudio-visuals de la Universitat, i garanteix la in

formació científica i tècnica al servei de la docencia, l'estudi, la inves

tigació i l'extensió universitària. A continuació, diu que s'estructurara
en àrees tècniques de gestió i proce sament, així com en àrees d' es

pecialització, d'acord amb el contingut i l'organització interna de les
divisions. I així és, Queda clar, per primera \'egada, que la Biblioteca
de la Universitat és un servei que ha d'integrar tot el conjunt de biblio

teques existents a la Llniversitat.

L'objectiu de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona és proveir
d'informació pertinent i ràpida tots els estaments de la Universitat: pro
fessors, investigadors i estudiants, en espais agradables i comodes per al
treball intellectual, facilitant al maxim l'estudi i la consulta. Els usuaris,
actuals i futurs, són la raó de ser d'aquesta Biblioteca. És important la
conservació dels llibres, revistes i tota mena de documents només pel
motiu de garantir-ne la utilització per part de tothom, i també dels fu
turs usuaris. Així doncs, no és una biblioteca-museu on el més impor
tant és la conservació sinó que és primordialment un servei agil d'infor
mació i un espai per acollir les persones que es volen dedicar a l'estudi.

La Biblioteca de la Universitat de Barcelona s'estructura en arees de

gestió i arees d'especialització que corresponen a les divisions a més de
les àrees General i de Reserva. Aquesta estructura de la Biblioteca en

àrees d'especialització és efectiva actualment només a nivell de res

ponsabilitat i de gestió. L'objectiu és arribar a disposar d'una gran bi
blioteca per a cada area i es va avançant en aquesta direcció: de gairebé
dues-centes biblioteques cen ades l'any 1981, s'ha passat a catorze a

més de les cinc de Filologia.

El pressupost

L'any 1984 i per primera \"egada, la Biblioteca de la Universitat de Bar
celona comptà amb un pressupost propi. Fins aleshores, llibres, revistes
i tot tipus de material s'adquirien a les facultats, departaments i catedres.
El pressupost de despeses ha pa sat dels 630 milions l'any 1988 als 1 .230
milions de pessetes del 1992. Aquest augment suposa, globalment, do-

Detall d'ornamentació de la galeria de la ala Aguiló

La Biblioteca
de la Universitat

de Barcelona,
ara
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Pupitre de lectura de l'antiga biblioteca

de la Facultat de Medicina, avui

a la sala de direcció.
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blar les quantitats en quatre anys, però cal assenyalar que el capítol
d'adquisicions i manteniment ha superat amb escreix aquest augment.

L'assignació del pressupost de compra de béns i serveis a cadascuna
de les àrees la clecideix la J unta de Govern, i les comissions de bibl iotc
ca de cada àrea distribueixen la seva assignació entre els diversos cen

tres que la integren.
La decisió sobre les adquisicions està descentralitzada. Hi ha una

primera selecció determinada pel fet que els llibres recomanats en els

programes cie cada curs han d'estar disponibles a la Biblioteca de la
Universitat. A continuació, són les comissions de biblioteques de cada

centre, integrades per professors, bibliotecaris i estudiants, les que
fan la selecció dels fons cie tot tipus que cal adquirir.

A la fase següent l'Administració de la BUB s'encarrega de les ad

quisicions, de les subscripcions a les publicacions periòdiques i de tota

mena de contractes amb empreses i altres institucions, cie manera cen

tralitzada, per a totes les àrees de la Biblioteca de la Universitat. Dis

posa d'un sistema informatitzat per a la gestió de les comandes que es

formulen cies de cada secció per al seu control i pagament, per ad
ministrar els ingressos i fer el seguiment dels serveis contractats que es

duen a terme a cada una de les àrees.
Des de qualsevol terminal connectat amb el CESCA (Centre de Su

percornputació de Catalunya) de la Biblioteca cie la Universitat o cie
fora es poden consultar les comandes en procés, els llibres adquirits,
l'estat ci' execució del pressupost de cadascuna de Ics seccions de la Bi

blioteca, o el del seu conjunt.
Tots els serveis cie la Biblioteca de la Universitat són gratuïts per a la

comunitat universitària. Es cobren a les biblioteques i altres institucions
externes els registres bibliogràfics informatitzats, ci servei de préstec in

tcrbibliotccari, el servei d'obtenció de documents, els microfilms, alguns
préstecs especials per a exposicions o reproduccions, i altres serveis.

Pel que fa al personal, durant el curs 1986-1987 es va aprovar el nou

catàleg de llocs de treball. D'acord amb l'article 56.3 dels Estatuts:

«La Biblioteca inteqrarà el personal d'escales especifiques i la resta del per
sonal d'administració i serveis que Lin8ui assi8naL, i comptarà amb una Di
recció i un Consell de Direcció, presidit pel Director i inLe8rat pels Caps res

ponsables de les Àrees.))

Detall de la galeria de la Sala Aguiló
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Conseqüentment, la plantilla de la Biblioteca compta amb un direc

tor, dues sots-direccions, dos caps d'àrees de gestió i set caps d'àrees

especialitzades. Aquesta plantilla està formada per 11 bibliotecaris fa

cultatius, 136 bibliotecaris ajudants, 3 tècnics documentalistes, 7 au

xiliars administratius i 64 auxiliars de biblioteca i, per fer-se càrrec del

taller de restauració, hi ha una plaça creada. A més, durant el curs col

laboren en les biblioteques, en tasques auxiliars, 219 estudiants beca

ris que, els mesos de vacances, queden reduïts a 70.

L'espai físic ha estat i és fins ara mateix el problema més greu de la Bi

blioteca de la Universitat. Els edificis condicionen tots els seus serveis

i, fins i tot, la conservació dels fons perquè, per més volums que s'ad

quireixin i per més serveis que s'hi ofereixin, si no hi ha l'espai sufi

cient per collocar-Ios i consultar-los còmodament, no hi ha bi

blioteca.

La normativa espanyola assigna 1 m2 de biblioteca per professor i es

tudiant matriculat, però no ens podem mesurar amb els estàndards

europeus; de moment en som massa lluny. La Biblioteca de la Univer

sitat, que té també un fons de llibres i documents antics important,
hauria de disposar d'un total de vuitanta-cinc mil metres quadrats.
S'ha avançat molt en aquest sentit i està previst avançar més encara,

però no arribem ni a la meitat, perquè avui la Biblioteca de la Univer

sitat sols disposa de vint-i-nou mil metres quadrats dispersos en divuit

locals diferents.
L'edifici de la plaça de la Universitat -seu clel Rectorat- acull!' À

rea General i de Referència i l'Àrea cie Reserva, així com la Direcció
de la Biblioteca. Disposa cI'un magatzem cie sis plantes, construït l'any

Porta d'entrada
a la biblioteca

general

Els locals

Sala Piferrer
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J 93 J en el lloc que ocupa\'a el gimnàs de la Universitat, per aplegar-hi
els llibres que estaven situats en el que ara són despatxos i seminaris de
la primera planta del pati de Lletres. En resultar insuficient aquest ma

gatzem, s' han rcutilitzai part de Ics dependències de l'antiga Uni versi

tat cic Cervera com a extensió d'aquest dipòsit i de les altres bibliote

ques especialitzades.
Les biblioteques de Filologia es troben, com la Facultat, al mateix

edifici de la plaça de la Universitat. Per manca d'espai, encara no s'han

pogut reunir en un únic local Ics antigues biblioteques de seminaris i

departaments, AI jarc!;, en un local provisional , s'hi poden trobar to

tes Ics revistes de l'especialitat i all; mateix es reuneixen els fons cic ro

màniques, de filologia catalana, galaico-portuguesa i eslaves. A la

primera planta cic l'edilici, un petit local acull la biblioteca d'anglo
germàniques, i tres locals més reuneixen els Ions de llatí, de grec i de

filolopia hispànica.
L'anomenada Biblioteca d'Humanitats respon a la seva antiga fina

litat. L'edifici va ser construït al campus cic Pedralbes per albergar Ics

biblioteques cic Ics facultats cic Geografia i Història, Filosofia i Pedago
gia. Des del 1989 i fins al seu previst trasllat, l'ocupen Ics biblioteques

Seminari d'Anglo g('rmaniqu(',
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Secció dc Filosofia. 1988. Campus Pedralbes

Secció d'Humanitats

Secció d'Humanitats.

Sala dc lectura de periòdics.
1987. Campus Pedralbes



de Psicologia, Pedagogia, Art i Geografia i Història, a més de l'Àrea de
Gestió amb els Serveis d'Adquisicions i Procés Tècnic de la Biblioteca
Universitària.

La Biblioteca de Filosofia es troba a l'edifici de planta circular que
pertany al complex arquitectònic de Pedralbes on hi ha aquesta facul

tat i la de Geografia i Història. Des de la seva inauguració, el 1975,
compleix l'objectiu bàsic d'agrupar en un sol espai tots els fons de l' es

pecialitat i donar cabuda als professors i als estudiants de la Facultat de

Filosofia.
A cadascun dels edificis de les facultats de Dret, d'Econòmiques i

d'Estudis Empresarials hi ha la biblioteca de l'especialitat correspo
nent. Totes tres són noves i de lliure accés però tenen el defecte bàsic

de la seva insuficiència per a la quantitat d'estudiants matriculats a la
Divisió II en què estan integrades.

Corresponents a l'Àrea de Ciències hi ha quatre biblioteques. La de

Física i Química ha estat, durant anys, l'única de la nostra Universitat

que reunia bones condicions. És una de les més ben dotades de l'Estat i

la primera que oferí un servei de lliure accés total. Va ser la biblioteca

pilot quant a la unificació de fons de biblioteq ues de departaments, se-

Secció de Dret.

Hemeroteca.

Campus Pedralbes
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Secció dc Química i Física.

Campus Pedralbes
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Secció de Geologia.
Campus Pedralbes

minaris i càtedres de dues facultats, i el seu bon funcionament va ani

mar les altres facultats a seguir-ne l'exemple.
La de Geologia, conjunta amb la de l'Institut Jaume Alrnera del

CSIC, és l'única biblioteca universitària que compleix amb els estàn
dards perquè en la construcció de l'edifici nou que ocupa la Facultat de

Geologia es van preveure els espais adients.

La Biblioteca de Biologia està situada en dos locals separats i insufi

cients, un per a les revistes i un altre per a les monografies i el material

àudio-visual. Entre tots dos no arriben a la superficie de la de Geologia
i aquí els usuaris potencials són gairebé 5.000. Finalment, la de Mate

màtiques, com la seva Facultat, es troba encara a la planta més alta de

l'edifici de la plaça de la Universitat: ha d'ésser traslladada a la vora

de la resta de les biblioteques de la seva àrea. Té un mobiliari antic, o

més ben dit, vell, que li dóna un caràcter molt especial i no gaire
adient amb la modernitat i funcionalitat del servei.

A l'Àrea de Ciències de la Salut pertanyen les biblioteques de Me

dicina, Odontologia, Infermeria, Farmàcia i Psicologia, bastant

disperses. Les d'Infermeria i Odontologia, i la d Medicina Clínica,
ocupen cadascuna un local diferent i es troben en procés d'unificació



- 89-

als edificis universitaris del campus de Bellvitge. La part més impor
tant de la de Medicina subsisteix a l'antic edifici de la Facultat al carrer

de Casanova, unit a l' Hospital Clínic; recentment ha estat objecte d' u

nes importants obres de remodelació que l'han convertida en la més
ben installada. A la Facultat de Farmàcia hi ha un petit local i, final

ment, la Biblioteca de Psicologia, mentre espera el seu trasllat al nou

emplaçament a les Llars Mundet, de la Vall d'Hebron, ocupa una part
de la Biblioteca d'Humanitats del campus de Pedralbes. Aquest cam

pus també acull la Biblioteca de Ciències de l'Educació, a la segona
planta d'aquella Biblioteca d' Humanitats, a l'expectativa d'ocupar els

nous locals que també li són destinats als edificis de les antigues Llars

Mundet, a Horta, totalment transformats i adequats per a una biblio
teca moderna.

Adquisicions i catalogació

La consolidació d'un pressupost únic per a la Biblioteca de la Universi

tat va possibilitar l'organització de les adquisicions de manera centralit

zada. Això comporta uns avantatges d'ordre econòmic i una millora

del rendiment dels costos, tant de personal com d'inversió real.

Per un costat, evita la duplicitat d'unes tasques que caldria repetir
en diversos centres. Per l'altre, l'especialització del personal fa que el

treball sigui més eficient. A més, la gestió d'un pressupost considera

ble permet aconseguir millors preus dels proveïdors i fa més eficaç el

control comptable.

Secció de Biologia. Campus Pedralbes
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Els llibres i revistes, i qualsevol altre tipus de material que calgui
adquirir -vídeos, cassettes, partitures, mapes són seleccionats per les
comissions de biblioteca de cada centre. Es disposa de la informació en

línia i actualitzada de les existències de la Biblioteca de la Universitat,
fet que evita la duplicitat per manca d'informació, i es pot saber en tot

moment l'estat del pressupost per poder planificar i establir prioritats
de compra.

Els bibliotecaris autoritzats trameten en línia Ics comandes al servei

d'adquisicions, que les farà arribar als proveïdors. El sistema informà
tic propi, FICARO, permet emetre les comandes directament, per fax

o per correu electrònic, segons l'equipament de cada proveïdor, com

ja s'ha esmentat.

L'equip de catalogació es fa càrrec de descriure i classificar tot el
material bibliogràfic adquirit per posar-lo a disposició dels usuaris a

través del catàleg. El sistema informàtic utilitzat, FICARO, permet la
consulta immediata i el treball compartit. D'aquesta manera, mentre

el servei cataloga el material que va ingressant a la Biblioteca de la Uni

versitat, des de cada centre es fa la reconversió del catàleg manual.
Des de les seccions també es poden modificar alguns aspectes del

catàleg.
La consulta del catàleg és possible des de qualsevol terminal, sem

pre que estigui connectat amb el CESCA. És consultable també en CD

ROM i en microfitxa.

L'Àrea de Reserva

S'encarrega de la conservació i difusió dels fons antics i valuosos de la
Biblioteca de la Universitat. Es consideren «fons antics» els manuscrits

i impresos anteriors a l'any 1820. La difusió d'aquest fons tan valuós és
una novetat a la nostra Universitat. Existia, des de l'any 1950, el catà

leg imprès dels manuscrits, no del tot complet i sense índexs, i el dels

incunables, també molt incomplet, però la resta del fons antic era

pràcticament desconeguda.
El sistema FICARO permet la catalogació dels llibres antics, amb

una descripció exhaustiva de cada exemplar. La consulta al catàleg
que en resulta és àgil i completa. Els gravats formen una colIecció de
7.586 exemplars, la majoria dels quals provenen de la Biblioteca Na-

Armari compactus,
on es guarden els manuscrits

i incunables
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cional de Madrid. És notable, així mateix, la collecció de cartells, so

bretot els de propaganda dels anys de la Guerra Civil espanyola.
La Biblioteca de la Universitat ofereix als seus usuaris, en aquesta

àrea, lectors-reproductors de microformes. És també important el

servei de reproducció i tramesa de documents, a petició de bibliote

ques i usuaris externs, i la presència dels exemplars del fons antic en

exposicions d'arreu del món.

L'Àrea General i de Riferència

Conserva encara una mica 1'estil de Biblioteca Pública i en cert sentit

té també un caràcter enciclopèdic. De fet ha estat fins fa poc temps la

Biblioteca Pública i Provincial de Barcelona i, per tant, col-lectora del

dipòsit legal de la província. Aquesta és una de les raons de I 'heteroge
neïtat dels seus fons.

El seu objectiu no és el gran públic, però si els universitaris en ge
neral. La seva especialització és bàsicament la informació bibliogràfi
ca per dirigir els usuaris cap a les diverses seccions especialitzades de

la Biblioteca de la Universitat o a biblioteques externes. Proporciona
accés a les bases de dades bibliogràfiques en línia o en CD-ROM. Pe

riòdicament organitza cursets per donar a conèixer als usuaris el

contingut i possibilitats d'informació que ofereixen aquestes bascs

de dades.

Disposa d'un bon servei d'obtenció de documents en connexió

amb les més importants biblioteques del món. El mateix servei pro
porciona documents (llibres, fotocopies, microfilms, etc.) de la Bi

blioteca de la Universitat a les biblioteques que ho sol-liciten.
Té disponibles més de mig milió de llibres i uns deu mil títols de re

vistes. Dins d'aquesta colIecció hi ha el fons anomenat Col-leccio Uni

versitat de Barcelona iniciat amb l'objectiu de reunir tot el que s'ha es

crit sobre la Universitat, el que ha estat publicat i que publica la

Universitat i les obres dels professors i investigadors de la Universitat

de Barcelona.
.

Com a complement del magatzem, curiosa construcció metàlIica
dels anys 30, disposa d'uns locals a l'antiga Universitat de Cervera. Els
documents que s'hi guarden se serveixen a Barcelona al cap de 24 o 48
hores de la seva petició.
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Com a resum podem consignar gue l'Àrea General i de Referència
de la Biblioteca de la Uni versitat disposa d'un espai de 2.380 metres

quadrats, ofereix 138 seients i un període ci' obertura setmanal de 72

hores i mitja.

Les biblioteques de les diferents àrees

Les biblioteques gue corresponen a les especialitats de Geografia-His
tòria i Art apleguen més de 150.000 llibres i revistes, procedents en

gran part de vuit seminaris i càtedres. Es troben installades a l'edifici

de biblioteques del carrer de Baldiri Reixac i comparteixen l'espai
amb les seccions de Pedagogia i de Psicologia, des del juliol del 1989, a

l' expectati va de poder-se ampliar en el moment g ue aquestes dues

darreres especialitats es traslladin al nou campus universitari de la Vall

d'Hebron, i així poder ocupar els 4.000 ml gue hi quedaran disponi
bles. Són de lliure accés i, a més de llibres i revistes, s'hi poden consul

tar documents àudio-visuals, discos tradicionals i compactes, cassettes,

vídeos, microfilms i microformes, diapositives, Cl)-ROM, etc. Des del

curs 1991-1992 és oberta també durant tota la jornada els dissabtes,
els diumenges i tots els festius. Ocupa una superfície de 1.700 ml, hi

ha 207 seients i el servei és a càrrec de vuit ajudants de biblioteca i qua
tre auxiliars.
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Les tres seccions que formen part de l'Àrea de CiènciesSocials,
Econòmiques, Dret i Empresarials, estan coordinades, com totes les

àrees de la Biblioteca de la U ni versi tat, per un cap d'Àrea, a més d'un

coordinador cie serveis i un cap d'informació. El gran nombre d'es

tudiants matriculats a cada una de les facultats a les quals dóna servei

aCluesta Àrea fa molt difícil el projecte de biblioteca única. Els 12.000

estudiants de Dret representen e! nombre d'estudiants de tota una

universitat europea.
La direcció de l'Àrea es troba a la Secció d'Empresarials, així com

el Servei de Teledocumentació. Aquesta Àrea duu a terme un bui

datge sistemàtic d'una sèrie de revistes espanyoles que, per la seva na

turalesa, no es troben rcferenciades a cap altra publicació comercial.

Aquest programa de buidatge es realitza en collaboració amb el CSIC

per confeccionar una base de dades comuna. Per facilitar la consulta
del catàleg, l'Àrea ha redactat un thesaurus propi, informatitzat i rela

cionat automàticament amb la base de dades catalogràfica, que actuali

tza constantment.

La Secció de Dret és la més freqüentada de la Biblioteca de la Uni

versitat. L'any 1992 va registrar gairebé un milió ci' entrades i 275.000

consultes; compta amb 130.000 volums i un espai de 3.080 m2 en cinc

plantes, amb un total de 568 punts de lectura. L'hemeroteca, que
ocupa la planta inferior, ofereix la millor collccció de publicacions
periòdiques en el camp cie les Ciències Jurídiques, amb 1.700 títols de

revistes, les publicacions jurídiques de la Comunitat Econòmica Euro

pea, del Consell d'Europa, de l'Organització Internacional cie! Tre

ball i el fons cie Nacions Unides. El fons antic de la Secció de Dret està

integrat, entre d'altres, per obres bàsiques catalanes dels segles XVI al

XVIII, molt consultada pels historiadors de l'especialitat.
La Secció d'Econòmiques va ser reformada l'any 1990. Consta cie

dues plantes, una de monografies, de 120.000 volums, i una altra
de publicacions periòdiques; aquesta hemeroteca, com la de la Sec
ció de Dret, ofereix la millor collecció de revistes en el camp de l'E
conomia i de la Ciència Empresarial, amb 1.500 títols i una important
secció de publicacions estadístiques d'Espanya i internacionals. És
també important el fons de reserva d'aquesta secció per als histor ia

dors, especialment pel que fa a les primeres obres impreses sobre eco

nomia, comptabilitat i gestió empresarial.
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La Biblioteca d'Empresarials es va inaugurar 1'any 1991. Està

instal-Iada en una sola planta, dividida en hemeroteca i secció de mo

nografies. Té un equip de vídeo a disposició dels lectors. El seu fons

originari era el de l'antiga Escola de Comerç de Barcelona que s' ha

anat renovant i adequant als actuals ensenyaments, intentant la màxi

ma especialització per tal d'evitar duplicats de fons amb la Secció d' E

conòmiques. En conjunt, l'Àrea II representa 259.254 llibres i 3.465

títols de revistes. Hi ha 1.384 seients i les biblioteques que la formen

obren un total de 87 hores setmanals. La plantilla de l' Area està for
mada per un bibliotecari facultatiu, vint-i-dos ajudants de biblioteca i

dotze auxiliars.

L'Àrea de Ciències Experimentals i Matemàtiques està integrada
per quatre biblioteques especialitzades o seccions de la Biblioteca de la

Universitat les quals donen servei a cinc facultats: Matemàtiques, Bio

logia, Geologia, Física i Química. Dirigides per un cap d'Àrea, a més

d'un coordinador de serveis i un cap d'informació a nivell d'Àrea, dis

posen d'un servei comú de teledocumentació i préstec interbibliote

cari, amb molta activitat, i que permet l''òbtenció i servei de docu

ments de la pròpia biblioteca a usuaris externs. Gairebé no es presta ni

demana cap monografia, però sí centenars d'articles de revistes, fór

mules, patents, etc.

Malgrat que disposa del pressupost més elevat d'adquisicions de lli

bres i de revistes de la Biblioteca de la Universitat, és J' Àrea que té

més sol-licituds de subscripcions, a revistes sobretot, sense satisfer.
Els cent milions de pessetes anyals fan que sigui la biblioteca especialit
zada més ben dotada de les biblioteques universitàries espanyoles. A

més dels serveis habituals, s'hi dóna un servei de difusió selectiva de la

informació en disquets, per al professorat, cursos d'introducció a la

utilització de bases de dades i obres de referència especials, activitats

que contribueixen a rendibilitzar els seus fons.

Fons de llibres antics. Secció de Dret
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Precisament amb vista a la rcndibilització màxima d'aquests fons

tan valuosos de l'Àrea de Ciències, seria molt convenient la unificació

en un sol edifici de les quatre seccions actuals. L'inconvenient que po

dria representar el desplaçament, per als usuaris d'algunes facultats,
seria àmpliament superat per un millor aprofitament de la documen

tació i l'obtenció d'uns serveis més complets. Cal tenir en compte que

les indústries són usuàries habituals d'aquestes biblioteques especialit
zades de l'Àrea i que la collccció de patents espanyoles, europees i

americanes és constantment actualitzada i única en el seu camp.

Els 65.300 llibres que conformen l'Àrea estan repartits en 4.800 m2

i es disposa de 847 seients. La plantilla està formada per un bibliote

cari facultatiu, disset ajudants de biblioteca, dos tècnics teledocumen

talistes i vuit auxiliars.

L'Àrea de Ciències de la Salut està dispersa en tTes sectors de Barce

lona ben separats: Pedralbes Sud, Hospital Clínic i Bellvitge. Aquesta
Àrea es troba, d s de la mateixa aprovació dels Estatuts, en trasllat per

manent. Només la Secció de Medicina, ubicada a l'Hospital Clínic, és

ara a la seva seu definitiva. En aquesta Secció també hi ha la direcció de

l'Àrea, el coordinador d serveis, la teledocumentació i el servei d' ob

tenció de documents, utilitzats, com la mateixa Biblioteca, pels metges,
infermers i investigadors de l' Hospital Clínic, a més dels professors i es

tudiants de la Facultat. L' Hospital contribueix a les despeses de funcio

nament amb una subvenció anual regulada per un conveni.

Els serveis de consulta i d'estudi es troben en sales ben instal-Iades.

L'oferta de pràcticament totes les bases de dades de l'especialitat, amb

les tècniques més modernes i avançades, el servei de préstec intcrbi

bliotecari, juntament amb la importància dels fons antics de valor con

siderable que formen part de la seva colIecció, fan que sigui conside

rada la millor biblioteca de l'especialitat del nostre país.
Les tres seccions que es troben a Bellvitge (Medicina General, In

fermeria i Odontologia), cadascuna en un local diferent, tenen pro

gramada una millora substancial, començant per la seva unificació. La

suma de totes tres, ara petites biblioteques, donarà com a resultat una

gran biblioteca per als professors, estudiants, investigadors i la resta

del personal de l'Hospital.
La Secció de Psicologia que va passar a la Biblioteca d'Humanitats

del campus de Pedralbes serà traslladada al nou campus de la Vall

Biblioteca d'Odontologia.
Campus Bclh itgc
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Secció de Medicina, al carrer Casanova

d'Hebron. És una bona biblioteca en la seva especialitat, amb una ex

cel-lent collecció d'obres històriques i altres d'actualitat, i amb una

àmplia oferta cie tests que, quan es reuneixi amb la cie Pedagogia a la

nova biblioteca, podrà clir-se que és la més completa del país.
El fet que professors i estudiants cie la Facultat de Farmàcia puguin

veure satisfetes, gairebé clel tot, les seves necessitats ci' informació uti

litzant les seccions de Química i de Biologia cie la Biblioteca de la Uni

versitat, determina que aquesta facultat tingui una biblioteca molt re

duïda. També cal considerar-ne com a causa el fet de no disposar d'un

local aclient a la vora o a la mateixa facultat per reinstallar-Ia.

Aquesta Àrea té a la seva disposició 89.795 llibres, 3.092 m' i 680

seients. La seva plantilla està formada per un bibliotecari facultatiu,
setze ajudants cie biblioteca, un tècnic teleclocumentalista i quinze au

xiliars.
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L'Àrea de Ciències de l'Educació ha sofert una profunda trans

formació: ha passat d'ésser una biblioteca atomitzada en locals diver

sos a donar servei en un gran espai dins de la Biblioteca d' Humanitats

des de l'any 1989. Només es conserva a Sants, al carrer de Melcior de

Palau, una petita biblioteca per donar un servei immediat als profes
sors i als estudiants de l'Escola del Professorat d'EGB.

La biblioteca de Ciències de l'Educació disposa d'aparells de vídeo
de lliure utilització, i de cabines per poder treballar individualment o

en grups. La seva secció de reserva conserva, més que no pas llibres
d'un gran valor o antiguitat, una excellent collecció d'obres pedagò
giques de final del segle passat i de principis d'aquest. Ofereix també

connexions amb les bases de dades especialitzades més importants, la

consulta a bases de dades en CD-ROM i una bona collecció de vídeos,
tests i revistes i llibres, naturalment.

El seu trasllat està programat, juntament amb la Secció de Psicolo

gia, al nou campus de la Vall d'Hebron. La configuració del nou edifici

permetrà instal-Iar àmpliament els fons d'ambdues biblioteques i fer
Ios accessibles amb tota comoditat a tots els integrants dels medis uni

versitaris. Augmentarà també considerablement el nombre de places
de lectura que, finalment, seran proporcionals al nombre de profes
sors i d'estudiants de les tres especialitats: Psicologia, Pedagogia i Pro

fessorat d'EGB.
L'Àrea de Ciències de l'Educació disposa de 72.827 llibres,

1.542 m
'

i 381 seients, i la seva plantilla és de cinc ajudants de biblio

teca i cinc auxiliars.

Campus Vall d'Hebron.

Actualment s'està treballant
en l'adequació dels pavellons
per installar-hi les seccions

de la Biblioteca
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Serveis de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona

Essent com és l'objectiu de la Biblioteca de la Universitat de Barcelona

oferir tot el material bibliogràfic i documental necessari per als estudis
i la investigació que es desenvolupa a la Universitat, de la manera més

ràpida i còmoda, i proporcionar un espai apte per al treball intel

lectual, el servei més bàsic que pot donar és el lliure accés als llibres i

revistes . Treure totes les barreres entre els usuaris i els llibres és fona
mental. Poder fullejar un llibre dóna molta més informació que el ma

teix catàleg. Per més completa i descriptiva que sigui la fitxa d'un lli

bre, mai no permetrà fer-se càrrec del seu caràcter si no el veiem o el

tenim a les mans. A més, la col-locació racional dels llibres a les pres
tatgeries de la Biblioteca, seguint un ordre temàtic, dóna encara més

informació. Els prestatges ofereixen directament bibliografies temàti

ques només amb consultar-los. Amb l'excepció del magatzem de la

Secció General i de les seccions de Reserva, llibres i revistes estan dis

posats en prestatgeries de lliure accés a totes les seccions de la Biblio

teca de la Universitat de Barcelona.

Tot el fons està protegit amb bandes magnètiques per detectar els
robatoris. Gràcies a aquesta protecció magnètica tothom pot entrar a

les biblioteques amb més comoditat, portant llibres propis, bosses,
abrics, etc.

La col- locació dels llibres a les prestatgeries respon a un ordre lògic
que els fa accessibles per temes. Els auxiliars i becaris són qui s' encar

rega de retornar-los a les prestatgeries després de ser utilitzats pels
lectors.

Els espais aptes per al treball intellectual són l'altra oferta bàsica de

la Biblioteca de la Universitat a la comunitat universitària. Encara que
insuficients, els punts de lectura són còmodes, el mobiliari ergonòmic
i estèticament agradable, es procura que les sales siguin silencioses, la

illuminació adequada i la temperatura també. Quan els edificis ho

permeten, s'ofereixen cabines per al treball individual o en petits
grups a Geologia, Dret, Medicina, Humanitats -i la maquinària neces

sària per fotocopiar, llegir microformes i reproduir-les, veure diapo
sitives i vídeos, escoltar discs, cassettes, compactes, consultar CD-ROM,
accedir a bases de dades pròpies i externes, imprimir en disquets o en

paper.

Consulta d'un disc òptic. Secció de Medicina



100

La Biblioteca de la Universitat voldria oferir aquests serveis de ma

nera continuada, dia i nit i tots els dies de l'any. Les limitacions pressu
postàries no ho fan possible, però, des de fa deu anys l'horari d'ober

tura és continuat de 12/13 hores seguides i de dilluns a divendres, els

dotze mesos de l'any. La Secció General, a més, és oberta els dissabtes
al matí. Sense cap mena d'interrupció funcionen Ics biblioteques
d' Humanitats i el' Empresarials des de fa un any, i només tanquen el dia

de Nadal, l' 11 de setembre i l' 1 de maig, amb un èxit de públic tan

gran que corrobora que l'objectiu d'aquesta Biblioteca d'oferir locals

per al treball intcllcctual és una necessitat real, si més no, per als estu

diants universitaris. Ja està superada la idea que la biblioteca és per lle

gir-hi i treballar-hi amb els documents de la pròpia biblioteca i prou.
La biblioteca és un servei d'informació i documentació, però també

un espai per estudiar que conté la informació que es necessita en un

moment determinat, quan s' stà treballant amb llibres i documents

que es porta cadascú de casa.

La Biblioteca de la Universitat de Barcelona també deixa els llibres
en préstec. Normalment els estudiants es poden emportar dos lli

bres per un termini de quinze dies prorrogables, i els professors deu

durant un mes. Alguns llibres -manuals- molt ol- licitats tenen un

termini de préstec més restringit perquè puguin ser utilitzats per més
usuaris. Els professors poden endur-se a les classes els llibres necessa

ris en préstec de dotze hores i els departaments tenen la possibilitat
d'emportar-sc per a tot un curs un centenar de llibres.

Les publicacions periòdiques -revistes, sèries, en paper o en disc

no surten mai en préstec cic la Biblioteca. Per rcndibilitzar-Ies al mà

xim, s'estableixen clos tipus de serveis a més de la consulta i reprogra
fia a les sales: les Revistes temàtiques de sumaris i la OS!. Les revistes

de sumaris són les fotocòpies dels sumaris de cada títol que ha ingres
sat a cada secció cie la Biblioteca en un període determinat, normal

ment cada mes, que es fan arribar als departaments interessats en

aquest tipus d'informació.
La OS!, o difusió selectiva de la informació, consisteix a alertar de

les publicacions sobre temàtiques determinades que cada professor o

investigador ha sol-licitat, fixant prèviament un perfil d'interès. En el
cas de les publicacions en disquet aquest servei és molt àgil. En arribar
una publicació en disquet a la Biblioteca se selecciona automàtica-
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ment la informació continguda per passar-la al disquet de cada usuari

de la DSI.

De gairebé totes les revistes se'n publiquen abstracts , recensions

dels articles o índexs que ajuden a informar-se de manera ràpida i per
grans temes del que s'està publicant en el món científic. La Biblioteca
de la Universitat està subscrita a la majoria d'aquestes publicacions.
Algunes revistes d'interès més local -fora de l'àrea pròpia de l'an

glès- no estàn incloses en cap d'aquestes obres de referència; per
aquest motiu, en el sistema automatitzat FIGARO s'ha previst el servei

de buidatge de revistes. El catàleg d'articles de les revistes buidades a

la Biblioteca de la Universitat forma part de la seva base de dades i, per
tant, és consultable en línia.

La nostra Biblioteca amplia l'oferta d'informació i documentació

mitjançant el servei de préstec interbibliotecari. Gràcies a aquest ser

vei els seus usuaris també ho poden ser, a distància, de les biblioteques
de tot el món. També ajuda a localitzar la informació desitjada consul

tant els catàlegs en línia, en disc òptic, en catàlegs de microformes o en

catàlegs impresos de les altres biblioteques, i sollicita el document a

la biblioteca que correspongui: el llibre o la còpia d'una part del llibre,
articles de revistes, còpies de fórmules o patents, per fax, per correu

convencional o correu electrònic. A més, deixa en préstec llibres del

propi fons i serveix còpies dels articles de revistes que sol-liciten les al

tres biblioteques d'arreu del món, sobretot des que poden conèixer

les nostres existències gràcies a la publicació del catàleg, primer en

microfitxa i ara en CD-ROM.

El curs 1991-1992 es van servir 25.866 documents a altres biblio

teques i se'n van demanar per als usuaris de la nostra 14.682.

El servei d'informació bibliogràfica que dóna la Biblioteca de la

Universitat de Barcelona a cada centre ajuda l'usuari a utilitzar tots els

serveis i fons disponibles. A més de localitzar la informació requerida,
s'encarrega de presentar les colIeccions d'obres de referència, guiar
la consulta de publicacions complexes, explicar el contingut de les

bases de dades disponibles, etc. A més, s'organitzen periòdicament a

cada secció cursets per tal d'optimitzar la utilització dels recursos que

pot oferir la Biblioteca.
Els serveis de teledocumentació faciliten l'accés en línia a les bases

de dades de tot el món, la majoria de les quals necessiten per a la seva



/02
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guatges propis cspcctfic . Ofereixen informacro i iambe l'obtcnc i¡'l

del do urncnt primari. [I curs passat (19 1 1992) se'n v an realitzar
unes tres mil cssion

, en gran part en bases de dades de Medicina i

Quimica.

Cot- laboracion

La Biblioteca de la Universitat de Barcelona forma part de la xarxa de

biblioteques univcrvitaries cspanvolcs, la HI BIll que, creada l'any
1990, promou la max ima agilitat en el pre,>tec entre les biblioteques
de la xarxa i la conlccc io del cataleg col-lectiu de totc: -llcv, informa
titzat i consultable en hnia. La nostra Bibliot 'ca es la mes ac tiv a presta
dora de RI BILl"-, i fins que no sigui po ible la confccr.io del catàleg col
I .tiu en línia de la xarxa RI BIU"", es reuneixen els seus catàlegs en un

I)-ROM que es publica sem siralmcnt. ixí doncs, ,I catàleg daqucs
ta Biblioteca de la Univ ersitat, a més de ser consultable en línia, iambe
ho és en CD-ROM.

Un altre cataleg de la nostra Biblioteca amb colIaboració -xtcrna

es el (AP'>: ataleg utornatitzat ci, Publicacions en Serie. l 'an-, 19) 1

la Dire ió General d'Uni\ersital. del I) 'partament d Tnscnvarncnt
\ a subvencionar les tres univ ersitats catalanes perque con!cccionessin
el catàl g col- I tiu de Ics re- istes que existien a Ics seves bibliote

ques. El projecte \ a rebre ,I nom cic ('RUC. Les dades re 'olli(le, a cada
biblioteca es van pro .cxsar -n un ordinador que \ a oferir la Uni. crvitai

utònoma cic Barcelona i no l'S van publicar (om a cataleg colIcc tiu

fins a l'any 19 5 en mi rofitxa. Abandonat el projecte per part de la
Direcció General, la Biblioteca de la Llniv crsitat d . Bare .lona \ a insta]
lar la informació existent del (RUC en lordinaclor dc la Universitat de
Barcelona i es \ a proposar cic continuar el c.atakg.

D'altra banda, la Uni\ crsitai de Barcelona hav ia signat COI1\ cnis cic
ol-laboració amb l' juntam -nt de Barcelona per elaborar conjunta

ment el catàleg cic publicacions periòdiques cie la Biblioteca dc la Uni
vcrsitat i Ics biblioteques científiques cie l'Ajuntament, i ai xi v a nci xer

cic. \,,'>. L cs dc lanx 19 f1maI1992,elc-\I".. s 'ha puhlicat cn micro

fitxes, prim -r amb tota la informació ClUC x'hav ia recollit del C.IU!
" i
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en les darreres edicions sense informació de la Biblioteca de Ja Univer

sitat Autònoma de Barcelona, que es va retirar del projecte.
Actualment el CAPS es publica en el CD-ROM REBJUN i conté el catà

leg de les publicacions en sèrie (revistes, diaris, anuaris, publicacions
oficials, abstracts, memòries, etc.) de les biblioteques de la Universitat

de Barcelona, l'Ajuntament de Barcelona (Insti tut Municipal d' Histò

ria), Museu de Geologia, Institut Botànic, Museu de Zoologia, Museu

Marés, Museu Etnològic, Centre de Documentació de la Dona, Esco

la de Jardineria, Conservatori Superior de Música, Biblioteca General
de l'Ajuntament, MNAC (Museu Nacional d'Art de Catalunya);
ICESB (Institut Catòlic d'Estudis Socials de Barcelona), Museu Ar

queològic de Barcelona, Observatori de l'Ebre, Fundació Tàpies, i Bi

blioteca de la Universitat d'Alcalà de Henares.

El CAPS, que conté un total de 30.000 registres, és una eina impor
tantíssima per al préstec interbibliotecari ja que possibilita la demanda

d'articles de revistes d'una biblioteca a l'altra sobre segur, perquè el

CAPS informa exactament de les existències de cada títol a cada biblio

teca. I finalment, també s'ha de remarcar que la Secció de Matemàti

ques de l'Àrea III col-labora en el projecte DOCUMAT de biblioteques
de matemàtiques, coordinat pel CSIC.

Projectes defutur

L'ampliació de l'oferta de punts de lectura fins a aconseguir disposar
de 16.000 seients és un projecte que se supedita als programes de

remodelació d'edificis i trasllats de facultats als nous campus previstos
de Bellvitge, Vall d'Hebron i Àrea Centre de la Ciutat. Sala de catàlegs.

Secció General
i de Referència
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lirat del Ion-, i facilitarà la ... ol-lic iiud de I·s pn'lrrogUl's i rcserv cx, k,
de\ olucions, ret lamac ions , etc

La posada en mana del taller de re taura io del" Ions antic ...
,

i el
condicionament dc temperatura i humitat del, local-, (jUl' ara Olulwn,
l'S un projecte que no l'" pot retardar i que hauria d'obtenir la collabo
racio dels organisml" l' ... tatals cx trauniv ersitari:

, atesa la seva "ingula'-' '-'

ritat i important ia.

rinalnwnt, el projet te de c oordinacio de totes Ics biblioteques uni

\ cr sitarics catalanes per poder disposar d'un l atal 'g l ol- lcc tiu en I ínia
i compartir l'l� rccur-ox, sembla que .1\ iat l'S l'arà realitat.
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Fons

L'Activitat de la Biblioteca. Bi blioqràiic
Estadística 1992-93 (juny 1993)

OBRES NOLI!> TiTOLS OBRES
PRtSTEC

PRÉSTEC TFI soocu. PUBLlCAC!ON�
CE:<TRES I:-IGRÉS PUBLICACIONS

LECTORS
CONSULTADES ME:<TACI6

MONOGRAFIES
P�RI61)IQmsII\TERBIBLlOTECA 1\1

PERIÒDIQLlE!> E/R (I)

General i

Referència 13.033 (2) 280 (2) 513.024 20.518 25.031 2.67412.112 54 523.651 11.541

Reserva O O 1.033 2.813 O O O 160.016

Àrea I 8.960 43 492.237 (3) 502.145 210.789 1.099/407 O 330.002 4.793

Filologia 2.320 3 152.130 87.215 24.185 613/210 O 155.260 1.231

Filosofia 1.910 48.567 52.418 13.541 176/187 O 48.921 571

Geografia i

Història 2.720 35 210.130 152.080 115.253 310/10 (3) O 110.599 2.921

Art 2.010 O 81.410 210.432 57.810 */* O 15.222 70

Àrea 11 5.346 33 2.007.613 458.050 46.520 161/86 67 291.544 3.746

Dret 2.465 11 945.329 265.890 21. 340 101124 57 123.959 1.655

Econòmiques 1.830 10 532.700 58.790 13.540 54/58 O 128.301 1.771

Empresarials 1.051 12 529.584 133.370 11.640 6/4 10 39.284 320

Àrea III 2.337 71 .116.447 249.740 80.868 7.770/9.446 7.477 107.738 5.347

Biologia 720 25 370.500 81.450 38.870 1.339/1.631 3.826 33.060 1.606

Física. Química 593 13 394.102 103.085 22.695 4.58917.753 2.120 36.139 2.136

Geologia 571 18 262.105 3.975 5.403 770/30 831 18.847 982

Matemàtiques 453 15 89.740 61.230 13.900 1.072132 700 19.692 623

Àrea IV 3.403 77 652.883 231.407 67.724 12.589/4.302 64 202.480 5.193

Medicina 1.322 24 270.113 49.750 8.120 9.998/3.320 64 156.199 3.296

Farmàcia 457 17 189.340 48.954 I 1.531 1.931/532 * 13.323 901

Infermeria 838 11 49.820 8.953 4.120 98/53 * 9.136 228

Odontologia 385 18 53.880 29.112 7.754 3271240 * 2.876 243

Psicologia 401 7 89.730 94.638 36.199 235/157 * 20.946 525

Àrea V .516 O 98.430 74.120 43.120 O/O O 100.438 832

Pedagogia/ EG B .516 O 98.430 74.120 43.120 O/O O 100.438 832

TOTALS 34.595 504 4.881.667 1.538.793 474.052 24.293/16.353 7.662 1.715.869 31.452

NOTA,

I) Enviat/Rebut. 2) Procedents de Dipòsit Legal: 12.692 monografies i 335 revistes.

3) Conjunt Geografia i Histor-ia, Art, Psicologia i Pedagogia (edifici Baldir¡ Reixac)
* Conjunt amb l' Area
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D'acord amb aquest criteri, ha semblat interessant de fer un intent

de portar a terme aquesta idea, de la qual no en coneixem antece

dents, i que consisteix a exposar una síntesi de les successives maneres

i els diferents objectius que han determinat la incorporació d'aquella
imatge gràfica al llibre, en un període que s'allarga durant cinc-cents

anys, sense sortir dels límits marcats pels llibres existents al Fons de

Reserva de la Biblioteca de la Universitat.

És un llarg període, doncs, que s'inicia amb les miniatures, de plena
creació individual i pròpies dels segles medievals, i té la conclusió els

darrers anys del segle XVIII, quan les arts gràfiques havien aconseguit
un bon desenvolupament. Encara que els exemples que ens ofereixen

els manuscrits miniats d'aquesta Biblioteca són pocs, poden mostrar

nos diferents solucions de la connexió entre el text i la imatge, però la

varietat de solucions es multiplica quan la impremta va desenrotllant

les seves possibilitats en un procés dins del qual poden apreciar-se di

ferents fases. En un principi, els anomenats llibres incunables mante

nen moltes de les formes establertes a l'època medieval per resoldre la

composició de les pàgines, però gradualment guanyaren terreny els

gravats, encara que, de fet, els llibres no recuperaren la riquesa cro

màtica dels manuscrits fins al nostre segle.
Durant molt de temps, la inclusió de la imatge quedà reduïda a la

simple il· lustració del frontispici del llibre que, tot sovint, no tenia

una relació directa amb el seu text, de manera que un mateix gravat
podia utilitzar-sc a diferents obres que, fins i tot, podien ésser impre
ses a diferents poblacions. D'antuvi podem subratllar la gran diversi

tat de les orles d'emmarcament que donen caràcter a les portades, en

la manera de combinar els elements que s'hi integren i en la capacitat
per reflectir les variacions que imposa el predomini d'un determinat

Ms 1841. Llibre d'hores. S. xv.

Als f. 148-151 v hi ha illustrats

els set goigs de la Marc de Déu.

Aquesta miniatura ilIustra
ci sisè goig: la \'inguda

de l'Esperit Sant
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repertori de u-rne clecorauu ,
dl' manera <Iul' podria tahlir 'UIl.1

certa cronologia daqucst: C.l11\ I
. També podrien extahlir e lc la l'

del progrl' "iu abandonament del l's<lul'nw d'arrel arquitcc tonir a,
Iin a arribar a lcs cornplcxc: i l liure compo u ron: propil' dl'I"p()�.1
barroca. pm a pOt s'anà incrementant la on iclcrac ió del \ alor <Iu'
tenien uns dibuixo», que eren l'I resultat de l' obser , ac io din' ta d'Ull
Il'ls natural-, i permetien aclarir millor l,Is comentari. <Iul' 'hi poden
r -lacionar. [s logil que una publi 'acio d -dic ada a lexpoxu io de pen
samcnt- filoxofi« o be conncc rada amb la teologia o la juri pruclèrn iol,
a banda del \ alor representatiu que pot donar e a la portada, no con

sideri nccc . ari afegir un determinat complement gràlil per lompn'n
drc millor els seus raonaments, pero aqul' t complement l' lOI1SH!t
rara basi per a la plena om pr 'n. io dels omcntari- <IUl' podien fer l'

entorn d'un coneixement: relacionats amb qualsevol branca (Ie lc
cicncic e'perIm -ntals que, des del segle \ r, l', trobax en en progn'
siu clescnv olupamcnt .

quest fet pot obscrv ar sl' en dilcrcnt: se( tor" dl'l concixcmc nt

huma. Ja de dels anx s seguents al 1500 calia fer entenedor <Iu' n'prl'
ventaven l'Is nou. d;' col�rin1l'nts a lc u-rrc <k l'Índia i de 1'[::xtn'l11
Orient, per una banda, i particularment al continent americà, p -r l'al
tra. Un seguit de \ iatges marítims amplia. en con. tantmcnt l'Is horit
10m del món con 'gut pels europeu <Iuc', aleshores, encara n' O( Up.l
v cn el centre de gran'tat, un centre 'Iu

'

l'ra lapa
. el 'csu-ndrc la l \ a

influencia i de projectar una e'pan io comercial i de domini dl'c tiu

sobre el onjunt de Ics terres que s 'anav en descobrint.
Una de Ics conscqiiencics d'aquest Ict lou la publicació de nom

brosos llibres que incloïen mapn <Iuc, a mes dels paÏws l'urOpl'us,
mostraven aquells territoris o el" que v'anav cn trobant -n l'Is itincra
ri., p -r arribar hi, de manera <Iue son \eritahks document: <Iul' en

informen del mon que en l'ada moment l'ra con 'gut als nostre. arn

bicnts occidentals. Una \ ariant la tenim -n l'Is llibres <Iul' de l riu, n

itineraris seguits des de segks enrera, (om l'Is que conduïen a Terra
anta. L'interès claqu .st conjunt de publicacion vinc rcmcnta <Iuan

inclouen gra\ als que repn'sl'nt -n
, amb ml' o men).s I id ,I irat, les ci u

tats, els cus monum 'nts destacats, l'Is habitant. cl'uqucl!s paï (), i,
flns i tot, ens informen dels seus costums i hahitatges, d,I cu tre

balb o del: estris que utilitvav cn , es a dir, 'ns donen una informació



DEL

N D

- 111 -

o

TEATRO

En en 9"al, con gr:1O ccvdado, re pro- !
ponen los �LlplS y Defcripciones

de todo ci Lloivcrfo ,

Por J U A N BLA E U.

Volum 1 r de l'edició castellana de la geografia de J. Blaeu.
Edició que consta de 10 v. -s'imprimiren entre 1659 i 1672-,

la majoria dels quals foren destruïts per l'incendi que sofriren els magatzems
de Blaeu el 22 de febrer de 1672
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in uhxtiuúbl« obre culturc (IUl', de \l'g,Hln han dt' ,1p.ln!_!lIto () dt
k, (IU.lI, nornc en re ten rere rlo nc i .l t rav l' dl' l' ,1n1Ut ()lo!_!la.
'\(IUl"tlo d.ldt" l' t ruc lO, cornpl -rncnu n

, moln; \ 19ade" arnh !_!r,l
\ ab (IUl' rcproduc-ivcn monument

, relleu», in:« ripc ion o monedo ,

d'il1lwgahle intcrè«.
Una importanc ia vcrnhlant tcn on el llibre, C]u

° rvflcrtcixcn l'arn

pliac io de lOI1l'i\.emlonh que elx home cl'aquclls ,togle tenien (lel lOU

propi cox, un concixcrncnt progn'"iu (Iue l'ra paral!cl al que hem lO,

mcn ta t dlo, d'un I)un t dlo \ i ta (1l'o!7rafll . l c ls i 11\ l's t i !7ador, dc l' ana lO
b � �

mia 'adonaren molt .1\ iat qUl' el, l'ra de nl'tlo, it at primordial acon

seguir la ol-Iaborac ió de dibuivani i dlo gra\ ador, prou 'apacitah
per poder re llec tir en llur clibuivos i estampl's la c ornplc x itat del

organ , del ml! c ul: i l'I, Iligan1l'nh, de les artvr ic o ks \ enes, (IUlO
Ie clis-.cccion-, del cm huma posa\L'n al descobert I, en aqul"t ter

rl'n) s, no hi tenien l abuda k, fan ta ies; lai ia una plena objecti \ i tat e n

la transcripc io de les dades real, mitjançant el gra\ at per tal dc con

v crt ir les larnincv, (Iue n'l'ren el rcsultat , en material, d'utilil/ati<'>
immediata pn a la [orrna, io de k, nm l'S gl'nnal ions d'estudio o, o

de profcvsionals de la Medicina. Aquo-te consideracions podrien
aplicar Sl' a qualsev ol altre tnren) c icnt ili«, com podrien l''>Sl'r l'I, lli
bres tcoric-. sobre arquitcc tura , que l'I, an;, elaquest tranvit cnt rc l'Is

tl'mps mcdic , als I l'Is moderns, ocuparen un IlO( molt destacat en

loricnt ac io dels mcvtrc-, d'obres per donar lo solucion concretes

(Iuan tenien dubtes resl)l' te a laplíc ació corrcc ta del ordre, classics
o en el que (OITl'SpOn a la comprensió dels nous con l'pte, entorn de
les propo!"l ions o de la (om posició. I, pn poder t'l'I' ho, lai ia tcni r a la
\ ixta una clcrnoxt rac ió grjfi(a, amb l -x corresponents dades numeri

CIUl", per poder realitzar una intcrprctac io a 'c cptahlcmvnt corrcc ta

d'una columna o d'un cntaulam -nt
,

cloric o jonic ,
corinti o compoq;

de ks bone proporcions d'una finestra, d'un portal o dc la planta
d'una l' gksia.

Com a mo tn's complcmcntàr¡c claqucvtc realitat clul' corne-n

tem, podrrcrn al'egir el CIUl' lOrrl"pon als llibre', dedicat a l' , tudi cie
la botanica

, particularment orientada cap a ks plantes de po sible apli
cacio medicinal, i enriquida per Ics originari lOS dlO les terres d 'scolwr
te" o de la /oologia, amb l'Is corresponent gra\ ah CIUl' rec ulle n Iv
... ingularitat de Iv dif(_'ITnts l'SI)l'cil's animals en Ie� 'l'\ lO \ ariant ci,
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mascles i femelles. Alguns llibres tenen també un complement gràfic
força interessant quan incorporen elements heràldics, que poden
correspondre a una ciutat, a un monarca o, simplement, a algun per

sonatge al qual va dedicat el llibre, segurament per haver-ne impulsat
l'edició. Encara és més copiós aquell complement gràfic en les diver

ses publicacions dedicades a la iconologia i, particularment, a estu

diar els emblemes, als quals fou tan afeccionada l'època barroca, que
també desenrotllà àmpliament tot el que correspon als símbols i a les

al.legories.
Cal fer un apartat, que podria assolir una importància ben des

tacada, amb els retrats que, per diverses raons, s'inclouen amb més

freqüència i amb més caràcter individual a les publicacions que es fan

des de les darreries del segle XVI. En algunes ocasions corresponen als

autors de les obres; en altres ens donen la imatge del personatge al

qual va dedicada l'edició; i, en algun cas, estan fets del natural. Dins

d'aquest sector pot establir-se la connexió entre alguns gravats que
estan integrats a llibres pertanyents a la nostra Biblioteca de la Univer

sitat amb obres de Tiziano i d'A. Carracci, de Rubens o de Velàzquez i

Jacint Rigau o altres pintors destacats. Són artistes de gran anome

nada, que habitualment transcriuen amb fidelitat la imatge d'alguns
protagonistes de fets històrics, però no hem d'oblidar-nos dels artistes

secundaris que ens han deixat la semblança de grans literats com Dan

te Alighieri, Lope de Vega, Calderón de la Barca o fra Luis de Grana

da, de manera que, sense sortir dels límits d'aquesta Biblioteca, seria

possible constituir una colIecció iconogràfica d'un alt interès. A unes

conclusions semblants podríem arribar si ens plantegéssim estudis

monogràfics d'altres temes de caràcter molt divers, que podrien estar

relacionats amb la geometria o les matemàtiques, amb la metallúrpia i

altres activitats industrials o bé amb la il. lustració d'obres literàries,
com les teatrals de Publi Terenci, o les de Dante Alighieri, de Petrarca

o de Boccaccio.

No creiem que sigui necessari insistir sobre les abundants dades

que, per a la història del gravat que s'aplicà a la il- lustració dels llibres,
podrien extreure' s d'un estudi sistemàtic de les publicacions que per

tanyen a aquest Fons de Reserva de la Biblioteca de la Universitat. Les

referències obtingudes a través d'un examen limitat dels llibres que hi

estan integrats ens ha permès tenir-ne una referència concreta de bas-
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tants centenar- dl' gra\ ats <JUl', de dels darrers an) dl'l l'!!le \ l, ha

bitualmcnt cstan signats, dl manera clul' slTia l:llil d'establir un rq)l'r
tori dl' gra\ aclorx, i tarnbc de pintors clul' molu-, \ l'gades el

proporcionaven el model, l'Is quals marcarien les Iltl' d'un po ,ihll'
carn] (IL- connexió e-ntre l,Is nur li cultural. (kl nostre paí al ,l'gIt'

\'1, '\\"11 i '\\"111, amb l'Is de molts pa'",os dl' l'Onidl'nteurolwu (IUl',
per di\ crvo-, motius, estan repre cntatx en aCluesl xcctor , (Ilo primer
ordre, dins la Bihliouxa dc la Llniv crvitat de Barcelona, les conclu

sions podrien ser (Ie c arac ter molt div cr-, i) sens dubte, representarien
UI1l'S aportacions l'or a pOSlti\ l'S I)l'r poder aprofundir en la hi túria de
la Catalunya elaquell segles,

l corn a cloenda, no hem d'oblidar clue aCluestes concluxions 'cnri

quiricn considerablement amb ks clue podrit n e'\ treu re s dL' I 'cxtudi

d'un parell de sec tor- daqucsta Biblioteca (k la Llnivcr: itai
, el lO

mcntari dels quals queda l'ora dels objcc tiu- limitats prl'\ i tos I)l'!" al

present treball. Un daqucstx esta constituït pellons <Jue n-cull mih-r-,

de gra\ats i estampes soltes CIUL' ol'ert'i'\en moltes possibilitats d'una

recerca sivtcrnatic a. l'altre corre. pon al, llibres i publicacions (k ca

ral ter molt di\ lTS clul' hi han ingrl's,at dl" dels inicis del segk '\IX IIlh

al. nostres dies. Com l'S lacil de cornprcndrc, aCluest darrer xector in

clou la part mes nombrosa I variada (k la Bihliou-ca, tant des del punt
de \ ivta del contingut com (Ie les tl'cniclun clue hi han Iwrml's la incor

poració dL' solucions d'interl's artístic en la Sl'\a realització.

¿Qyè
repre ent.aren

les biblioteque
conventual

per a la
cultura

catalana?

ACluella l'numerat io de biblioteques conv cntuals l'\.istl'lllS a Ban l'lo

na) (Iue podrrcrn ampliar amb lc similars CIUL' tarnbc s'ha\ ien reunit en

altres pobla, ions catalanes, l'ns p -rrnct plantejar nm una cluestio f()
narncntal. ;Quina lunció cvpccifica respelle a la cultura colIc« t íva

corresponia a les hihliotcquc CO!1\ cntual- en gl'neral i ('OI)( rctamcnt a

IL-s de Barcelona, des de l 'cpoca medil'\ al fins als an) s inicials dd segle
IV RL'( ordcrn que, en aCluest pcrioc!« de mes de c inc cents anvs, rou

l ornplcta la inhibicio de IL-s corporacions públiquc-, rl'Spl'( tl' a a<Juvst
Sl'n l'i <Iut' .1\ ui e onsiclcrcrn primordial, i tarnlx- tal tenir pre cnt la dl
fic ultat (Iue plT als parucular representa\ a la formal i<'> d'una bibliole
la per al 'l'U propi us, (Ie manera (jUl' habitualment reunie-n com a mà-
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xim algun centenar de volums i eren d'una clara especialització
professional. Alguna referència ens en donen els inventaris notarials

post mortem d'alguns mestres de cases, de metges o de doctors en dret,
per exemple.

Com hem vist, no tenim cap referència dels llibres que, lògica
ment, devien existir a la incipient universitat barcelonina des del segle
XVI, i les notícies que tenim de la Biblioteca de la Universitat, que du

rant mes de cent anys estipué a Cervera, ens parlen de la seva migra
desa, de manera que quan aquella Universitat fou anullada i els seus

fons passaren a integrar-se a la Biblioteca de la Universitat retornada a

Barcelona el 1 837, nomes estaven integrats per poc mes de 1 .600 vo

lums. En canvi, el contingut de les biblioteques conventuals que hem

esmentat, nomes per a Barcelona sobrepassava els 60.000 volums. No

coneixem, però, la forma en què aquesta riquesa bibliogràfica era po
sada a l'abast dels qui podien estar interessats en la seva consulta.

Pel que fa al contingut d'aquelles biblioteques conventuals, no te

nim notícia de cap estudi que en determini d'una manera detallada les

característiques. I ara, quan hem tingut l'oportunitat de fer una revi

sió, encara que molt sumària i orientada cap a objectius molt concrets,
del fons de llibres dels segles XVI, XVII i XVIII que en la seva immensa

majoria procedeixen d'aquells fons conventuals recollits a la nostra

Biblioteca de la Universitat, ens hem pogut adonar de la diversitat del

seu contingut. Com es lògic, hi predominen els que responen a les ne

cessitats de la formació teològica i filosòfica dels membres d'aquells
ordes religiosos que tenien la seva residència a la nostra ciutat, però
també n'hi ha de les mes diverses matèries, aplicables a les necessitats

de caire pràctic que, de manera directa o indirecta, també tenien

aquelles comunitats. Seria interessant de fer una detallada anàlisi dels
llibres corresponents a especialitats com l'astronomia o la cosmogra
fia, la medicina, la botànica, l'agricultura i, també, dels que estan de

dicats a la teoria de les activitats artístiques en general, a la música o a

les produccions estrictament literàries, amb una àmplia participació
de les que recorden els escriptors del món clàssic. Evidentment, po
dria semblar que aquests sectors del coneixement humà no eren ne

cessaris dins d'uns àmbits amb unes finalitats vitals i amb uns esque
mes d'activitat espiritual perfectament establerts per les respectives
regles annexes a la fundació i al desenvolupament de qualsevol d' a-
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qucll orde .... La n' po ta a aClul h Illll'rrogant l n I)l'rml t ria a larir

ha tant a Pl'l tl· ... entorn dl' la integral io i de 1.1 partir ipac io al ti\ ad' a

quell orde ... religlO m a la \ ida i a la cultura l iutadana.
Un altre punt dl' partida d'un gran intcrè-, per a una analí i aprofun

dida podria orientar l' ap a la determinació del llot on Iorcn cdirat-,

a<lue ... t llibre del ...... l'glt· ... '\ \ I, '\\ 11 i \:\ III <IUl' part ic ularrncnt entren

el no trc corncntar r. \wgurament arribaria a unes conclu ion l'or a \.1
lid· per poder l· tahlir k.., linic b.1 iqul' de comunicació <Iue, aquell ...

an; , ,eguil'n l'I corn'nts cultural que predomina- en al.., palo. <Iv
lOrcidcnt europeu. Recordem que, <Ie.., d'un principi, cl llihre Im

pn', acostuma a In 'orporar ,
a la portada o ili t'olore'> final, la indica: io

dcl llo« on Iou editat i l'an; en (jue ... 'aeilh.1 d'Imprimir. -\1'\1 en pro

porciona UI1l'''' dadl" (jUL' <cran d'una importànc ia fonamental per po
dl'!" l' tablir aquelles I 111 Il', comcrc iai que permet ien la inu-rcornuni

e ae io de lc gran ... Idee que marcarien el l·'CjUl·ml· ... ha,ic.., que en

aquell ... temp'" orienta. en el de,el1\ olupamcm e ultural d'aquell ... paï
"'0... europeu . Jil de d'un princ ipi cal rcmarc ar (IUl' l'I1lIT l'Is lIibr ....

con ... l·l"\ ah ili difl'n'nh 'l'e tor ... de la Biblioteca de la Llniv cr ... itat ... 'hi

aprecia una amplia presencia del que [oren imprc ... m a l.io o a Venc

cia, el autor del qual ... moltes \ 'gade, l'ren, IIn ... i tot, catalan o na

rurals daltrc tern toris penin ulars integrats al ... dominis de la monar

quia del ... reis de la lJ,a ci' Au ... t ria () del ... primer ... de !J clina ... tia d .¡.,
Borbó.

Com ja queda indicat, l'I ... nostre comentari ... \ an dirigih, en aclue· ...

ta oportunitat, a plantejar a"'pecte ... dcriv al. de la rvla; io <IUl' potl'\la
hlir ... e entre un te x t irnpre ... en aqUl· ...h sl'gl .... '\ \ r, -, \ 11 i '\\ III, i Ito

imatge grallqul· ... cjue habitualrn -nt l'I ... acompJn; cn ,
le.., qual ... estan

rcalitvadc segom algun dels di\ crso ... procediments que la tccnica del

gra\at de enrotlla l· ... plcndidarncnt aque"'h ... l'glL· I, des daquc t punt
de \ i ... ta, son tan te ... Il'''' po ... ibilitats d'estudi que u.:'ger -ixcn, que. ol

podem oferir n' una cnumcrar io ba ... ica en l' pretendre que ... igui e'\

haustiv a. Caldria observ ar lc ... modalitat ... i el grau de la corm -xio CjUl'
pot e tahlir "'l' entre un tcvt determinat i les Imatge ... gr.1l'qul' <¡u' l'a-

ompan; en, i que poden completar lo en la transmisxió d'unl' idee o

en la inlormalio ...obr' un... COnl'l'\l'ml'nh.

\qul' ... ta clue"'l!O ha l· ... tat plantejada ja per J. lar/a, 'ncara CIUl' limi
tant l' a la probkmatica que pr 'sentl'n llibre pl'rtan; ·nl. al "'l·gk ...
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medievals, però algunes de les conclusions a les quals arriba, podrien
també aplicar-se als llibres publicats durant els segles de l'època mo

derna que ara ens ocupen. Per una banda, quan es refereix a les com

posicions gràfiques que, en una quantitat considerable, acompanyen el

text de les Cantioas recopilades pel rei de Castella Alfons X el Savi,
constata l'esforç per coordinar els dos llenguatges, de manera que, de

vegades, la imatge amplia i complementa les limitacions del text,
mentre que en altres oportunitats l'extensió dels escrits obliga a una

selecció dels elements gràfics que els acompanyen i a concentrar-ne el

contingut. Per una altra, examina la problemàtica diversa que planteja
la publicació, el 1460, del Fortalitium Fidei, d'Alonso de Espina, amb

il- lustracions de les quals se n'examina la motivació.

Aquest estudi de la relació que pot establir-se entre els grans textos

literaris i la il- lustració que els acompanya, obra de miniaturistes espe
cialment pel que fa als segles medievals, tot just s'enceta i n'esperem
resultats positius en un futur no pas massa llunyà. Un estudi semblant

podria orientar-se cap a les solucions adoptades en tot el que corres

pon a la incorporació de les imatges gràfiques als textos impresos des
de mitjan segle XV, amb particular incidència als que corresponen als

segles XVI, XVII i XVIII. Els criteris seguits als manuscrits medievals no

podien mantenir-se quan els llibres passaren a ser el resultat d'una ve

ritable activitat industrial després del descobriment de la impremta.
D' aquest¡l manera, d'un llibre se'n podien fer centenars, o milers d' e

xemplars iguals amb un text determinat, quan s'arribà a la fosa de ti

pus de lletres aïllades, de diferents dimensions o d'estils diversos, que
podien combinar-se per confegir les paraules desitjades. Però, si

Inc. 21. Edició alemanya
de ï'Horcus sanitaris.

Imprès a Augsburg
el 1487
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olu ion diverses
de la onne\ió,

en el llibre

de la Bibliote a

de la Univ er itat,
entre el te vt

i la imatqe Bràfica

li

a(jul'�t prohlcrna rou resolt .1\ iat d'una manera ben ati Lll tòria, l ra

molt dilcrcnt , I)l'r la complexitat (Jut' pre�t'nta\.l, la rcproducc i(') mc

cànica daqucilc-, l'igun" ,ntl'gradl''' .1 la narrar i(') ,
o dt'1 clement ()r

namcnral- que, amb tanta delicadesa i amb tan rica polit rornia
,
multi

plic arcn el miniaturi te mcdicx al: obre t'b c(¡dl"�, utilitzant <11I.l'1
l" lusiv arncnt el pngaml com a ,uport daqucxt-, cornplcrm-ntx pillo
rics. 1.1 rcalitzac iú d'Ull xol llibre rl'pn"l'nta\-aUlla íorta dl"pl',a <¡U.ll1l
al, material" i .:t1, art ixtc <¡ue l'ha\ ien d'l'scriurl' i d'il-Iumillar, mcn

t rc <IUl' 1.1 impremta ,ol, dcrnanav .1 papl'r, i tintes dl' bona qualitat .1

un "ol color, o 1)(' negre i vermell en hastants c axov, per<lul' un cop
(ompml un tcvt i cruai ,ah el po,,,ihlt,,, gra\ ah als llocs <¡ue l,I, eor

re-ponia, sc n podien tirar centenar de pkc� <¡Ul', rl'llIgats amb altres

dl' scrnhlantv, permetien aconseguir una gran <Iualllltat dcxcmplarx
d'un matci-, llibre.

La riquesa dt'l� 10m hihliogràlks que k� (in umstànci« hixtoriquc
han plTml" recol] i r a la Bihliotcc a dl' la LI ni v crsitat dt' Ban clona, mal.

grat les Iortc- pcrcluc-, (lue x'han sofert. Ian pm�ihk plantejar 'l' l'l'S.

tudi de Ie� modalitats bàsiques d'aquesta rclac io (IUl' conu-ntavcm en

t rv l'I tcx t i la im.1lgt' <IU
" tantes \ l'gade" han estat clcrru-nt-,

Inseparables per poder atonsl'guir una bona tranxnuv.io de onleptl"
o dl' concivcmcnts prat t ics.

ls llibres medievals amb m i niat ure

l)to I gru P de manu-« ri ls mcd il'\ al � de proc cdènc ia \ ària I pntall: en b

al� segll's \.1\ i x v
,

n'hem dl' dcstac ar l'I, que inclou -n alt" 'l'\ l'S pà
gll1l' miniaturo (lul', amb t ri tcri« moll di\ crvos , correspollell .11
ux t () tenen Ull propoSll implcrncnt decoratiu. Igui quin �igul l'I

lonlll1gut <klllihrl', el lloc on rou rcalitva; o 1.1 cronologia (lue li cor

rt pon, prt"l'nta com .1 c aractcrrst iqucs dominants una qualitat dl'
t al-Ilgrana i dl' dlS�l'n\, una cquilibracla loml)oSlllO dl' In I)auinl's Oil
...... �

lL' t abuda la irnaurc i una harmoniosa i di\ crva uamma (romàtica
� b l

complementada 0\ int per uns lots daurats. lot plegat pLTnll'l
J( on eguir unx re ullals ('qelils propi, d' una P ,\'.1 única, ,orlida de
IJ 111.1 d'un ar ti-ra

,
i (IUt' <11 fit ilmcnt a� olrran t'Is llihrc-, <k 1(' l'PO-
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ques posteriors obtinguts a través de procediments mecànics de pro

gressiva perfecció.
Considerem que l'estudi d'aquests manuscrits sols està iniciat, pe

rò des del nostre objectiu present pot ésser útil fer-ne algun comen

tari. Dels realitzats el segle XIV n'hem de destacar el que està escrit en

català, al monestir de Poblet, pel monjo Celestí Destorrents i acabat el

1343, sobre el Llibre delsJeyts del rei enJacme. Inclou en un foli, envoltat

per una rica orla, una miniatura amb una curiosa escena d'un banquet,
presidit pel rei Jaume, en el qual sembla que es decidí la conquesta de

Mallorca, i que reflecteix l'estil del gran pintor Ferrer Bassa. Algunes
caplletres i orles completen l'interès singular d'aquest volum. Dels al

tres d'aquest segle un parell corresponen a la Bíblia i ambdós coinci

deixen a presentar com a tema destacat de les seves miniatures una re

presentació dels dics de la Creació. El primer, a més d'un esplèndid
arbre genealògic de Crist, inclou set medallons sobre un fons d' es

trelles, que ocupen una pàgina sencera, i el segon agrupa aquells set

dies en medallons molt petits i delicats, a una franja central que s'aca

ba amb la Crucifixió. Un parell més corresponen a textos jurídics clàs

sics, amb les corresponents anotacions. Un d'aquests, amb els Decre

tum del canonista italià del segle XII Gracià, havia d'ésser un llibre

esplèndid que ha estat privat de la major part de les seves miniatures;
l'altre és un exemplar del Codi de Justinià que en cada un dels seus nou

llibres presenta una caplletra amb la figura d'aquell emperador bizan

tí. El darrer és un Llibre d'Hores en mal estat, que inclou moltes caplle
tres i algunes miniatures.

Bastant més nombrosos són els manuscrits corresponents al segle
xv. És interessant el grup dels Llibres d'Hores, de petites dimensions i

delicades miniatures en les orles de temes florals, que inclouen moltes

figures i animals, realistes o fantàstics, i caplletres historiades. També

ho són els volums que corresponen a autors clàssics, com els dos que re

cullen obres de Ciceró, animats per caplletres resoltes amb entrella

çats que inclouen figures infantils o animals; el de les Històries, de Titus

Livi, amb un gran medalló per al títol i magnífica orla amb animals i fi

gures infantils entrellaçades, o el que inclou obres d'Aristòtil amb al

gunes caplletres, Destacables en són un parell que, en una orla anima

da per temes entrellaçats, mostren l'escut clel bisbe de Girona Joan
Margarit, i un volum amb les Epístoles de Sant Jeroni, que s'hi pot rela-

Ms 351. Ciceró.
De 1Jiciis, De parodoxis,

De somno Scipionis. s. XIV.

F. 1 amb la caplletra que encapçala
el llibre De 1Jiciis

Ms 1. Crònica Jel Rei Jaume.
Acabat el setembre de 1343.

F. 27 amb una miniatura

del convit que Pere Martell,
ciutadà cie Barcelona,

oferí a Tarragona
,

al rei i a alguns nobles.
Es possible que s'hi decidís

la conquesta de Mallorca
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cionar. Complementen aquest conjunt unes Sentències, de Petrus Lam

bardus, o la Història Eclesiàstica, de Pere Comestor. Com a colofó hau

ríem de situar dos volums en català: la ReBla de Sant Benet, escrit per
Arnau d'Alfarràs al monestir de Ripoll l'any 1457, que és destacable

per tres caplletres historiades amb escenes monàstiques, d'alta quali
tat, i la Col-lecció d'exemples, amb algunes caplletres que inclouen temes

historiats allusius al text.

Els llibres incunables

Les possibilitats de desenrotllar aquella necessitat de reforçar amb les

imatges gràfiques la transmissió d'unes idees, o de donar més catego
ria a un text escrit afegint-li alguns elements decoratius, van créixer

d'una manera considerable des del moment que la invenció de la im

premta féu possible la multiplicació de les activitats relacionades amb

la publicació de llibres. Els miniaturistes medievals tenien un món de

realitats força reduït perquè la seva informació sobre allò que s'es

devenia més enllà dels seus horitzons habituals era quasi tota de trans

missió oral, amb les corresponents i lògiques deformacions. Progres
sivament s'anà ampliant el món de les referències gràfiques, gràcies a

la gran difusió dels llibres publicats a molts centres culturals, utilitzant

habitualment la llengua llatina com a idioma específic del món intel

lectual de la població.
Com és prou conegut, un llibre és considerat incunable quan és im

près abans de l'any 1500 inclusivament. I a la Biblioteca de la Univer

sitat de Barcelona se'n conserva un grup considerable que és interes

sant per diferents conceptes. En aquesta oportunitat sols podem
comentar els aspectes artístics que incorporen al seu contingut alguns
dels llibres integrats en aquesta categoria. D'una manera general pot
observar-se que marquen amb claredat la penetració de noves solu
cions en la composició de les pàgines, marcant perfectament la distàn

cia que hi ha entre un llibre que segueix una estructura pròpia de l' è

poca medieval i un altre amb aspectes renovadors que l'apropen als

conceptes actuals.

Alguns d'aquests incunables de la nostra Biblioteca de la Universi

tat encara mantenen les fórmules medievals en orles i caplletres sim

plement ornamentals, com la Historia Romana, d' Appianus Alexandri-
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Construcció dc la torre de Babcl.

Supplemenwm chronicharum,
F. J. Philippi Forcsti Borgomensis.

Venècia, 1492-93

vistes de ciutats, força convencionals, Iu afegeix algunes escenes més

complexes, com Adam i Eva al Paradís, CaÍn i Abel, o la construcció

de la torre de Babel, que hem de considerar un bon document dels tre

balls de construcció al segle xv. Unes concessions més àmplies a la

fantasia són apreciables als gravats que acompanyen una edició dels

Triomfs, de F. Petrarca (Venècia, 1490). Tots tenen una mateixa orla

de grotescs delicats sobre un fons negre, que emmarquen les composi
cions que corresponen als triomfs de l'amor, de la castedat, de la

mort, de la fama, del temps o de la divinitat, anònims i resolts amb un

traç segur i de gran desimboltura. Finalment, hem d'esmentar el llibre

que es titula Polidori Verailii Urbinatis adaqiorum que fou publicat a Ur

bino el 1490. La seva portada, superior en el concepte a la realització,
presenta figures i temes ornamentals dins d'un esquema arquitectònic
que proposa una agrupació d'elements àmpliament seguida els anys
següents.

Els llibres impresos al segle XVI

Els anys d'aquest segle XVI presenten una rica varietat de solucions al

problema que representava el fet de donar �na singularitat diferencial

a la portada d'un llibre, combinant-hi de manera molt diversa temes

decoratius amb escenes i composicions que poden tenir arrels i moti

vacions múltiples. D'antuvi creiem necessari establir dos grups fona

mentals: un està constituït pels llibres que foren editats a diferents

centres culturals europeus i els trobem incorporats en aquesta Biblio

teca. No podem determinar el moment en què arribaren a Barcelona,
ni tampoc aprofundir en la influència concreta que pogueren exercir

sobre els nostres nuclis artístics. L'altre queda integrat pels llibres que
foren publicats als territoris peninsulars dependents de la monarquia
dels Àustries, és a dir, de Carles I i de Felip II.

ELS LLIBRES PRODUITS A CE TRES EUROPEUS

Des dels primers anys del segle XVI podem apreciar en aquests llibres

una plena adaptació dels temes renaixentistes, com ens ho demostra la

portada d'una edició de les Obres de Ciceró, feta a Lió el 1507. La presi
deix un fris centrat per la figura de Ciceró que sembla dictar els seus

pensaments als escrivents que té a banda i banda. És un tema interès-



"ant, l' 'ro l' rne ingular li (llIl' con tituc i cn li lku requadre dl
l'orla en l,I" qual l' recullen l'ngk l'pi (HI! duna dal1'-.} de la mort,
dinu-n n'gu t medieval. Un cxpcrit 'lmhlant uhxi tll\ a la port.ld,l
duna l'llu jC\l/(hrl\ll, de l udolphurn dc avonia, 'IUt tamb l' publicà
alio el I 5 10. Aqui l' orla queda rv olta d 'una manera bastant formulà

ria,ambre(luadn' o upahplT anhl.1ngl'l ,il'intln'(luldatontl'n
trat en un tema ci tt onograft,} Ingular: un grup dl' 1.1 .\ lar« dl' Dl u amb
el nen, que rnovtra cl atribut de la Pa ,ib, i adorat l'lI' un orant <JUl'
\.1 acompan:.1t d'un .1ngl'l.

Una r -finada interpreta, ió del tema clcl grotl"c" pll nanu-nt I"l'

naivcnti ta, la u-nim en l'orla <Iul' o t'Illa la portada dl'lflr.wm parado
\(/rl/m, d' Allonso de .\\adngal, anomenat «l'Ilo. iado», (IUt' t" puhlic,l
a Vcncc iol l,I 1:;0'. l un motiu <IUl' pod m eon idcrar intcrnac ional i

en aque"t la fou lu-.panitvat amb la irulu lO del terna dt' 1.1 lmpo il io

de la casulla a <ant IId 'fons, tan arrelat a l'art ,Ito Toledo. Una línia ben
diferent del" grotesc la t -nirn a la Pracuca \InHl/furIl, (k [ohanni Pvtr i

de Fcrrariis, que consta publicat a Lió l' an: I:; I 5. -\ ml' dl,l, clcmcntx
r 'la 'innats amb lc [ulle ci 'acant i re Pl'C tant l'I pnn ipi bavic de l' 'I

dl' virnctr ia
,

hi incorpora figure infantil: I membres d'una fauna fan
ta uca qUl' l'ran habitual el an: s segUl'nls. .al rvmarc ar tamlw (IUl'
aqu ·11 triptic presidit per 'i .cro l' ta inc los a(lul, can , iant nc lc Im

cripcion per k, dl' [iulc», fJI()Cull/1 I t.onccllarius.
La potencia del rcali ml' gl'rmal1l11ant i flamen de la "l'gona meitat

del l'gil' \ encara e pcrccptiblc a lcx divcr l' '{l'l1l''', ben pO('lon
\ 'ne ional ,que ·"tan intl'gradl'" a l'orla dl' la portada dl' IL' Rel clauo
ne\ clcstcs de santa Bngida, reina de vuccia

, que' puhlioarcn a u

rl'mberg el 1517. Aquesta arnpliacio dl'ls e ritl'ns re onografle <Ju -da
ben pale a al nombro o gra\ al. que estan intl'grat en In pagll1l
d'unal'diciodl'ksOhrc\JeP I IrHIII, datada a l ió el 1517. -\1' n olp a

lament hi ha un csplcnclid gra\at allusiu a a<jUl'stl' ertptor, perfecta
ment identificat com .ls altres p 'rsonatgl' (llIe I'vnv olun I)l'r lc or

re pon -ntx in cripcions ,
i al n' tant. lull , nornbroso gra\at <llIl li

clonen ja cl c aràc tcr dun llibre ilIu trar. Altre critcr i renovador l'

donen a la portada del I oJtJ\ ICI CUc/li RhoJIHlnI fe l/onl/m unl/'1lJuTll/m
(Ba-ilca, 1517), (IUl' esta presidida per alornó , Homer i I fe Íodl' i, a la
re ta, 'hi itucn fins a nOLI parelles d\' cnpLOr ·la ,ic' d'alti\itat
emblant: (Plaio ristotil , \'irgili-Ilorau, Icerb Ouintilià ... ). h
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41: RENATVS. LOTHORINGIAE DVX.

una fórmula que també s'utilitzà en predel-Ies d'alguns retaules rela

cionats amb l'escola flamenca d'aquests anys entorn del 1500. El ma

teix esperit germanitzant, amb accentuada expressivitat, es manifesta
al frontispici del llibre Divi Clementis recoanitionum, també publicat a

Basilea el 1525. El presideix el rei Salomó, acompanyat d'Aristòtil i

Plató, a una banda, i Sòcrates i Pitàgores a l'altra. A cada un dels cos

tats, cinc parelles d'escriptors clàssics, de mig cos i en conversa ani

mada. Parallelament, una clara idea del que devien ésser els exèrcits
de mercenaris en aquells territoris germànics dels inquiets anys del

primer quart del segle XVI, ens la donen els diferents gravats, amb des

filades de tropes de cavalleria o d'infanteria, o bé assetjant una ciutat,

que ilIustren l'Opus de bello Naneciano (Lotaríngia, 1518), de Pi erre de

Blarru, amb criteris d'una plena informació realista.

Una variada mostra del que es feia a París entorn del 1520 la tenim

en diferents llibres de la Biblioteca de la Universitat. En algun cas,

com el de la Summa corifessorum reverend¡ patris, de fra Joan de Friburg,
hi persisteixen elements goticistes encara que els esquemes composi
tius s'orientin ja cap a les solucions renaixentistes. El tema més des-

Exèrcit de mercenaris.

Opus de be/Jo Noneciano,
Pierre de Blarru,

Lotaringia,
1518



lmprvnu a

\lIml1hll' '[Ud'" Il(mUm .. ,

I hnr« I \0 Cantl.l'o,
l'.lIï'. 1,20

L6

tacat t' dl' lolr,lltl'l" ht'I"olldic, amb do, llcon ,,) ... tunidor ,<¡lIt· uhr.1I11.1
l·1 nom dt' limpre ... or J oan Petit <Iul tn bal b molt .ll1 i\ ament .Hlul· I

oln� . [ I I:; I publica un llibre dl' f,o/nlO' 1)'11 ulico«, dl' J,)t ol> P.lIt'/ dt'

\ alc ru ia, i encara <llIl' el !_!olil i-rne pl r-i toix al tema IWl"olldic <¡lli ,1

rl'll'rl'm iol a l'imprl'"ol" i pn' idl'ix la portada, a<IUt· ... la pn' t nta UIl,1

orla molt (om pit :\.1 I poc h,lhil Oil t'I rvnaixc nu ... ml <¡ul'da ben p,llt' ,

[.1 mau-rx a orla, amb pt tiln \ ariant ; III t·1 dl ...... t 11\, ha\ ia l·,tat utilit
zacla I)l'r un ahr« impressor al f'rollll,pící del lhbr, \UnlnlOC <{l/OC,llt>
nurn , o. de I lcnric i ,\ ° Canda\ o (Parí ...

,
I:; O) (IUl' pn"l nta la ... ingulolri

lat dinclourc un gra\al força inf'ormatiu dl' tom l'l".l l'interior d'una

impremta. I a capacItat daquc ... h talk-r- dl' Par is per olcrir-nos 110\ l',

<olucion« la tenim en dO ... l"\l·mpk ... dl'slJcal ° I'l primer l (lITl"POll ol 1.1

portada dll Promtuurunn DII InI lurts , de [oann, ;\1olltholonio [-dllt'll,i

(15 O), c¡m Incorpora n'pn'M'nlal ion dcl Dr-; t 1)1\1, dc-l Drct 'an(')

nil i del Dret ('" il , "'l'!_!onS flgurl" traçad« ... amb luue \ igorosl· ... I l,

pn'"" l·S. ¡ 'ah re no dl'slal'ol pol ... pl'r la complexitat dl' la (Ompmlllo,

pno"'l 1)l'1, lOIHl'ptl" (llIl' v'hi íntl'gren, Pl'r<lul' a la porrada dc-l llibr«

Dc Doctrina morictuh dl Jodm UIl1 '1ll htov cum (1520), Iol imalgl' �r.}11
ca l'sl.} l onxt i tuïda pn una l ol la \ na i di IOlTl'1l l'o 0'.'0"', (I ue 'ot

.

n, pn',en
u-n com una prl'llgurat ic') dl' les natures mortes (leltipu ... « \ anitax» (Iul'
't'ran força nombro ... l's durant la 'l'gLil'nl l·tapa barroc a.

la progn' ...... iva adopc iú del repertori olcrt I)l'r Iol creat iv irat (Itols

ccntrc-, rcnai vcnt ivtc Italians l· ... manilc la ol trav l's del, treballs rcalit
lals a dilcrcnts c iutatx. A ¡ lagul'nau (França) n publicaren, el I:; 0,
lc ... Opera B. I 11 l,qcn I I/ ,fp/Jrl .. o amb un crnrnarcarncnt ol la portada, lun

to-« l'l'ro d'una clara ork-ntac iú cap a aquvll v ... ul
, (IUl' hi l·,t,; intcrprv

lat amb major l'nt ert al [rorn ixpi« i de la Urbon¡ (,ranlnlt/llCut ImII(U(10-

ncx, publicat ol Ha ... ih-a l'an) 152+. I-I clcrru-nt-, arquitectònu v, IwrltT
tamcnt cncaivats di", el repertori rcnaixcnu la ,()n, .llh()ra, l't 'ot l'I1ari

on ... 't'nlai 'l'n pn ... ()llalgl· ... de p,it ologia lan comple,a (om Iol dl (. l

n' ,o {ol11pl,'ml'nlarr""'n a<lu,',>t ca ... com ,\h'n uri i Júpiler. o la "n!_!u
lar p.lrticipacio dl' Pl'lop"', loh l,li, perlan:- l'nl'o "Im()n dl' la m'lologia
�rl'ga, lan di\ lT ... i tan adaplahk a la rl'alil.ll humana de <Iual",,'\ ol mo

ml·nt.

Ja en pkna l"pan"o d'a(lul'lI rl'pLTtori, oll'rim al!_!uns ":\,·mpk ...

<IUl' incorpon n II ml' l'''ll1llalnll'nl optimi ... ll' I)l'r l"ll11plia inll'r

\ l'ncic') dl' la Ilgur.1 Inl�lI1ld I-n l't·dil ic'¡ dl,1 ,llar 11/1 J-¡(/llI ¡¡¡lrenullI
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(1525) es combinen amb els grotescs i l'amable companyia de sàtirs,
mentre que a la de les obres de Publi Ovidi (Lió, 1527) són exclusiva

ment infantils les figures integrades als elements vegetals que subrat

llen les línies ondulants de la composició. Els esquemes es compliquen
al frontispici del Rationale divinorum dficiorum (Lió, 1528) perquè els

enriqueix amb la inclusió de sirenes, el torçament del fust de .les co

lumnes i els infants gaudint de jocs que han tingut una llarga supervi
vència als nostres àmbits.

Lògicament, no podia faltar la figura de Dante Alighieri (1265-
1321) als fons de les grans biblioteques conventuals barcelonines, i hi

està representat d'una manera molt digna, en una edició de la Divina

Comedia efectuada per Cristophoro Landino a Venècia el 1529. Com
és habitual en aquesta època, la portada és de caràcter arquitectònic i

inclou cinc retrats d'escriptors a cada banda, de l'època clàssica en un

costat i bastant contemporanis en l'altre, mentre que les nou muses

s'agrupen al fris inferior. Molt més destacable és un retrat del Dant de

perfil. El seu autor, anònim, sabé concentrar en poques ratlles la força
anímica d'aquell escriptor excepcional. També són singulars els gra
vats que illustren els diferents cants que la componen, de manera que
estableixen una base més segura per poder seguir els fets que la fanta
sia del poeta multiplicà a les pàgines d'aquella obra immortal.

La disposició de situar els personatges a fornícules marcades per
una estructura arquitectònica, seguida ja des de l'època romànica, fou

aprofitada ara com a continuada allusió a la casa celestial. Un bon

exemple el tenim en el frontispici de la Vita et moribus summorum Ponti-

ficum, de B. Platinae, publicada a Basilea e11529. La presideix un Crist

jutge amb els quatre evengelistes; els apòstols Pere i Pau queden als

brancals i, a la base, els quatre doctors de l'Església lliurats als seus tre

balls escripturístics. Força més lliure en la composició és el frontispici
d'una obra publicada a París el 1530. Correspon a l'edició del De orbis

situ, del geògraf del segle I Pornponi Mela, feta per Joaquim Vadiani.
A banda de l'espai reservat a aquestes dades al centre, tot l'entorn

queda ocupat per escenes de la vida de Crist entre les quals destaca
el Baptisme per l'ambientació molt ben observada del seu paisatge
nòrdic.

Un bon exemple de com es combinaven els mateixos elements per

aconseguir solucions variades el tenim a les portades del llibre de Jaco-

Dc Doctrina moriendi, Jodocum Clichtovcurn. París, J 520
_

PARIS lIS
frExofficína Simonis.Colínd.

El Dant. Divina Comèdia,
Cristophoro Landino,

Venècia, J 529
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bu ..\harotu \lIpc�JèllJo, (Liú, 1530) i del (Il uolai de Tudc-chi ... ,()

brc Panormitaru pnmo slIper pnmo dccrctalium ([ io , 1531), .l'llit' t darrer

enriquit per una \1O:eta on l'autor pn""l'nta tl LU llibre al !l,l!,a i .11

cardenal x. Tarnb ' ho podem aprellar en do llihrc« kh a Lol('mial>l'1
mau-ix Imprl' xor l'I, any 153+ i 1535. LI primer on unv l lottultcc.,

de Frederici . Blancicampiani ,
i el segon uns Comen/om de Dionisi

.artoiva. 'oin<.idl·l'\ .n en la reprl'sentallo de la cort cclcvtial <IUl' li,

pre'ldei'\ i en la dl ... t riburio del, l·\angelistc ... i pan'o; de lI o;gll,ia al

coxtats , l'l'ro I el primer re en a la part haix a a IIgul"l" i Ill'ràldít a de

caire li' 11, el ,l'gon la destina a una cxccna religio a. qUl',t darrer in

clou, a me ...
, un magndll gra\at amb l'autor Dionixi 'artol'\a p1'l"l'n

tat a la \'t'rgl' amb el 'en per una anta que e ... reina I mart ir. [ I re ... ,o

gl'rmanil en la inu-rprctac io del, pl'rsonatges i en la lïgi,ksa dels pkc,
encara hi queda prou c lar , malgrat la data avançada ,!t- la -rva rcalitva

ti('). [I mateix podricrn dir dels clements arquitcc ionic s que crnrnar

quen k pagines del C/OllJll Pt olcmoci ïlcs arulrim (L io , 1535).
Un esperit rcriov ador pot apreciar Sl' arreu al tombant del, an�,

+0, segurament per la influencia de la capacitat de crcacio i lc l'ossi
bilitatx de diluvio de les scv c« rcalitzactons, que ereri a l'abast (!t-I

grup d'artist 's, basicarncnt italians, que intcrv nien a la decoració

del palau de loruaincblcau. Un bon inici el tenim al frontispici del

11 ibrc Dc OCClI/lIS PropICI 01 ibus ; obra d' ¡\ nton i Ludov i si publicada a

Li. boa cl 15+0. Re, hi queda d'aquells grotescs, dels Iantasiovos 'Ito

mentx arquitcc.tonics que omplien tantes portades prcc cdcnt s, i hi

penetra un rcpert or i nou, amb Ics esfinxs, els hermes o Ics sirenes

que plantegen una problcmatica rcnov adora. Els anys següents seria

ràl'iltrobar interessants dcriv a ions i interpretacions personals d'a

quc ll repertori, sempre amb capacitat per sorprendre lobvcrv ador

que prO( ura analitzar lo.

Queda perfcc tamcni definida aquesta orientacio a la portada del lli

brc que Alesvandro Vcllutello dedica al Petrarca (V -nccia , 15+6). Les

car telles amb terne enrotllats, les garlande ...
,

lc cariatidcv, hi son

aplicades amb una seguretat plena de I·s possihilitat» <Iul' oferien. Un

refinament que cst.i litva l'Is tcrnc ... i el ... concentra en un conjunt de II

rucs detidi,!t-, dóna carac tcr a les diferents portades que illuvtrcn el

fonamcrual llibrc de cba ... tiano crlio dedicat a plantejar les RCH/cS He
ncralcs de J',lrch¡lccwrc, a l' -dic io d' nv crs (1550). Una altra variant la
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tenim al frontispici del llibre In Gratiani Decretorum primum commentarii,

publicat per Ioannis de Turrecremata a Lió el 1555. Són unes cor

rectes columnes corínties que reposen en mènsules robustes, àmplia
ment incorporades a l'arquitectura real per Palladio. L'assemblea d' e

clesiàstics del sòcol es complementa amb l'al.legoria de la Justícia de

la coronació, i el medalló central amb el lleó rampant queda envoltat

per una orla totalment situada en l'orientació decorativa del moment.

Un medalló d'aquest tipus, però mes sofisticat, es l'únic tema que de

cora la portada del Epitome Pont!ficum Romanorum que es publicà a Ve

nècia l'any 1557.

Una sèrie de publicacions ens permeten apreciar les inquietuds que
durant aquests anys del segle XVI es desperten entorn dels coneixe

ments científics i de les activitats experimentals. Lògicament, aquest
tipus de treballs requereix una àmplia participació dels elements grà
fics per poder fer mes entenedors els conceptes que eren exposats al

text. Com a mostra d'aquest important sector de la Biblioteca de la

Universitat, cal esmentar el que es titula ElucidacioJabricae ususque as

trolabii, de Joanne Stof1erino, publicat a Oppenheim el 1524 que, a

traves de nombrosos gravats, presenta interessants aplicacions dels as

trolabis. Problemes de caire geomètric i astronòmic són el tema del

llibre Ïristrumentutn primi mobílis, de Pedro Apiano, publicat a Nurem

berg l'any 1534. Ja a la portada es fa una referència al contingut del vo

lum per les figures i els instruments que s'hi representen. En una altra

direcció hem d'interpretar com un homenatge a la personalitat dels

autors els retrats, gens idealitzats, que van incorporar-se en un parell
de llibres de caràcter científic. Dempeus ens es presentat el de Leon

hart Fuchsius, als 41 anys, ricament vestit i mostrant una planta, a l'i

nici del seu llibre De historia stirpium commentarii que es publicà a Basi

lea l'any 1542. A mes mostra en les seves pàgines centenars de gravats
que reprodueixen plantes, en una línia molt acurada. Limitat al bust és

el retrat de Franciscus Iunotinus, d'excellent captació psicològica,
que fou inclòs als fulls inicials del llibre Speculum Astroloqioe ... , imprès
a Lió el 1573. En un altre sentit rau l'interès de l'edició que Danielle

Barbaris preparà a Venècia el 1567 del llibre de M. Vitruvi Pol-lió De

Architectura Libr! decem amb comentaris sobre edificis i descripcions de

rellotges i maquinàries diverses. També en la representació i el co

mentari sobre màquines d'aquella època cal situar l'atenció que me-

Leonhart Fuchsius, De historia stirpium commentarii, Basilea, 1542

Sebastiano Serlio.

ReiB/es Ben era/es
de l'Architecture,
Anvers, 1550

LEONHARTVS FVCHSIVS
ALTATU $VAJ. ANNQ )l;LL
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clou estudis sobre rellotges de sol i nombroses qüestions geomètri
ques i matemàtiques. Poc després, el 1586, s'hi publicà la que es titula

Globus canomum et arcanorum, de Ferdinandum Medice, amb una porta
da que és un llunyà ressò de les realitzacions de Fontainebleau, més in

teressant per les idees que marquen la composició general que no pas

per la seva realització. El mateix podríem dir però accentuant els as

pectes de la novetat de les idees que s'hi plantegen i la capacitat de
mostrada de resoldre els problemes que es deriven de la voluntat de

donar una imatge concreta d'uns paisatges i d'uns monuments, situats

en una terra que és descrita puntualment, de l'obra /] devotissimo via8-
8io di Gierusalemne, escrita per Giovanni Zuallardo i publicada el 1595.

Nàpols queda incorporada a les noves tendències amb llibres com Phy
to8nomonica, escrit per Iohan Baptistae Portae, que es publicà el 1588 i

recull a la portada una agrupació de temes amb enrotllats manieristes

que, aïllats, encapçalen els diferents capítols de l'obra.
En altres centres culturals europeus, alguns exemples ens demos

tren la difusió internacional dels tan esmentats temes sorgits al nucli

de Fontainebleau. Els veiem a la portada del Peifacilis vesti8atio ... , es

crit pels metges Petro Pena i Maties de Lobel, que es publicà a Anvers

el 1576. Es poden apreciar a la portada algunes novetats iconogràfi
ques però l'interès del volum resideix bàsicament en els abundants

gravats on, detalladament, s'interpreta el món vegetal. Un criteri des

criptiu semblant es manifesta en un parell d'obres publicades a An

vers. La primera, de l'any 1567, és la Descrittione ... di tutti i Paesi

Bassi ...

,
de Lodovico Guicciardini, que inclou nombrosos gravats amb

vistes de monuments i ciutats dels Països Baixos, dels quals n'és una

mostra el que ens presenta una esplèndida i ilIustrativa imatge de la

ciutat de Ieper (Ypres). L'altre, de l'any 1603, és el Theatrum Orbis Te

rrarum, d'Abraham Oertel (1527-1598). A la portada, s'enriqueix
amb un retrat d'aquest geògraf, amb una gran orla en la línia de Fon

tainebleau, i a l'interior nombrosos mapes, entre ells un de Catalunya,
molt detallat. Amb matisos diferencials s'incorporen a la portada de la
Monarchia Lusytana, composta per fra Bernardo de Brito que s'imprimí
al monestir d' Alcobaça l'any 1597. Anima la seva portada un esplèn
did medalló amb sant Bernat, que està envoltat per temes heràldics.

Tanquem aquesta sèrie amb un gravat que elimina qualsevol fantasia i

dóna un gran valor representatiu a diferents objectes que eren utilit-

Abraham Oertel,
Theatrum Orbis Terrarum,

Anvers, 1603
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zats a les presons d'aquell temps. Estan perfectament justificats per

què preparen l'ànim del lector de les Relaciones de Antonio Pérez, obra

d'aquest ministre de Felip II, impresa a París l'any 1598.

ELS LLIBRES REALITZATS A CENTRES HISPÀNICS

No hem pas de plantejar ara les circumstàncies de la penetració i de la

difusió de la impremta als territoris hispànics dependents dels Reis Ca

tòlics i més endavant dels seus successors, Carles I i Felip 11. Simple
ment, i aprofitant les dades que proporcionen els llibres de la nostra

Biblioteca, voldríem establir una aproximació, en la línia general d'a

quest treball, a les diverses modalitats que els impressors donaren a les

tendències que, en les qüestions relacionades amb la connexió entre el

text i la imatge gràfica que estem comentant, dominaven als països de

l'Occident europeu.
Un exemple primerenc de l'aplicació del grotesc a la portada d'un

llibre, ben entès encara que un xic matusser en la realització, el tenim

al que es dedicà a les Epistolas del plorioso doctor Sant Hieronvma, imprès a

Sevilla el 1512. Més complicada en l'esquema, però amb semblant

manca d'habilitat a la realització, cosa que ens fa pensar en la possibili
tat que sigui una còpia d'algun altre llibre estranger, és la portada del

llibre del dominic Domingo de Soto dedicat als Ocho Íibros Physicorum
Anstotelis Commentaria que es publicà a Salamanca vers el 1520. Una al

tra variant quant a la composició, amb una àmplia utilització del gro
tesc, la tenim a la portada del Valerio Móximo noble pbilosopho J orador

romana que es publicà a Alcalà de Henares el 1529. La mateixa portada
fou aplicada en una altra publicació realitzada a la mateixa població el

1533 sobre De rebus Hispcniae memorobilíbus, de L. Marinei Siculi, can

viant-ne només el tema central, que aquí és un ampul-Iós escut de

Carles V.

Un cas singular està representat per les diferents portades corres

ponents als quatre volums de la Vita Christi Caruixano , impresa a Sevilla

el 1530. Estan resoltes segons dos tipus de composició, amb poques
variants i qualitats força reduïdes, combinant-hi diferents elements

del repertori de medallons, grotescs, escuts o columnes balustrades.

L'interès hi queda concentrat al' excellent gravat, cada un de compo
sició i tema diferent que, a cada portada, ocupa el lloc preferent. Al

primer volum és un Naixement d'arrels germàniques i excellent dis-
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wn) que ,al' conc l nt rar-vc en lc lmie ba'l(luc,. -\1 l'gon \ olum hi h,1

un terna ,ingular com a prdlguracio de la lmmaculada, (IUl' pn' crua la

\'erge rcbc ni la hl'l1l'dicc i<'> del Pare Etern i em oltada per dilcrcnt

cmhlcrne , L, un exemple Ior a inu-rcvxant (IUl' (on\ indria analit/al',

P'" la data del llibre i per la diluvió pmterior (IUC tingul�, 1:1 tercer \ o

lurn incorpora un epivodi d' 'sca"a n'l're cntac i<'> ÏLonogràflca l'om l'

la Rcvurrccc io de [ lat/l'l'i, finalment, el darrer l're cnra un magnílk
gra\ at amb la 'rutifhiú, ,ingular iambe per a'pc'dl'S ic onogràllt
pn lc connc x ion-, amb l'art nord itàlia que ,'hi aprcc icn.

Ull conjunt consoltdat del repertori de temes decoratius (Iue 'ha\ ia

COI1\ l'nit en protoupí ,de l'l'poca es el (¡Ul' Ilgura a la portada d'una
I �1'IOflU., dc )unllllcron)mo, que l', publica a arago' a ci 15+6. Inclou
al centre un curiox gra\at amb sant Jeroni al 'l'U l' lriptori, curant la

pota d'un llco, i ab angles de l'orla, medallons amb l,I, sirnbol-, cll'ls
l'\ angeli,te , Un altre las curios esta representat per cluc por tade

que coinciclci-ccn en alguns a'lx'c te" particularment a lc', franges latc

rais, on v'altcrncn grotescs amb figure, de ,ant.. i profetes, mentre que

l'ampli sec tor ccrural cvta ocupat per un pompos l' l ut imperial i el, tí

tols del, llibre" i en aquest espai les dilcrcn« il''> son totals. I prImer
corre pon a una cdicio (Ie [us SICIC PurIJJu\, t'l'ta a Alcala dl' I Icnare I

l'altre pertan) a una cdicio dels lurs v alcnc ians, realitzada en aqu' ta

ciutat l'an) 15+7, data que em explica les urniclc penetracions de

nou, criteri, decoratius CIUl' s 'hi aprecien a l'entorn de l'escut. Aquc t

matci \. esperit queda Iwrflol ramem e lar al lrontispi, i de la Cronica dc

'san t8u\IJn ( l" illa, I S S I) (Iue incorpora garlandl's i exemple d'una

fauna Ianta-t ic a que obren nous horitvon-, a la dccoracio ,

I Iem comentat ]el k, llI1ies baviquc« de la prof unda transf()rll1aciú

qUl', durant el any' L -ntrals del ,egle, l' produeix sota l'impuls del

grup d'artlstl", algun tan clcstacat-, com C.B, Rovxo
, que treballaren

a la clccorac io del palau de r ontaincblcau en temI" ck-l n'i francesc I

de França ( I 5 I 5 I 5+7), Crearen un alort unat rvpvrtor i de lruitc-, I

garlan(k ,
mon. tres i II1!ures C'" cltcs, cariàtldl's o atlants bucrani

Q ,

i molt. altre temes que l' tan enllaçat l' T unes untes o plaques n'ta

lladc-, clue en algun punt s'enrotllen. -\(¡Ul',h element. Iwrml'll'n infi
nitl's combinacions clue poden aplicar 'l'a orles. frisos, rn -dallon
('artel·les o cmrnarcarnentv, dl' manera qut' tindran una immediata

aplicació al món del, lltbrcs I, part i 'u lar rncn t
, a la decora ió dl l ,
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portades. Una sèrie suficientment aclaridora d'aquesta aplicació pot
establir-se, dins d'aquest apartat de llibres hispànics, amb llibres exis

tents a la nostra Biblioteca.

Una mostra ben expressiva d'aquesta renovació la tenim a la porta
da de l'obra De Ordinaria Conversione Peecatoris, de fra Domingo del Pi

co, impresa a Saragossa el 1549 , en la qual trobem utilitzats amb plena
seguretat els temes esmentats, un altre sector dels quals foren aplicats
a l'orla que anima la portada de Ellibro muy provechoso ... , de fra Gabriel

Vaca, que es publicà a Valladolid el 1553. La possibilitat d'utilitzar-los

per enriquir l' emmarcament d'un escut fou aprofitada al frontispici de

la Hystoria ... del oriaenY al/erras que han tetiido los Tl/reos, del cavaller Vi

cente Rocca (València, 1556) que la dedicà al duc de Gandia, i així va

justificar la inclusió d'un esplèndid escut seu, sostingut per àngels.
D'altra banda, una certa simbiosi, amb utilització de temes de l'etapa
anterior barrejats amb altres de nous, dins d'un conjunt que mostra

una independència compositiva pròpia d'aquest moment, l'apreciem
a ... Tres libros Aristotelis de anima commentarii, del granadí Michaelis de

Palacio, imprès a Salamanca el 1557.

D'un interès superior a tot el que hem esmentat és el fet que ens

planteja la portada del llibre Lucerna Laudemiorum , del notari Francesc

Solsona i que es publicà a Barcelona el 1556. Segueix un disseny com

plex, en ple sentit manierista amb tots els elements de garlandes, pla
ques retallades i figures, que la situen dins la línia de Fontainebleau. És
sorprenent la utilització d'aquest gravat, d'autor ignorat, per un im

pressor de Barcelona, però encara ho és més que la mateixa planxa fos
utilitzada per altres impressors de Lió, almenys en altres tres oportu
nitats, com ens ho demostren uns llibres dels anys 1554, 1 566 i 1 571

que es conserven a la Biblioteca de la Facultat de Dret d'aquesta Uni

versitat. És fàcil de comprovar l'abundància de llibres impresos a Lió

que estan integrats als fons de la nostra Biblioteca, però ens sembla

que aquest cas demostra una relació entre professionals de les arts grà
fiques d'ambdues ciutats que, amb horitzons més amplis, seria molt

interessant d'aclarir.

Encara que la qualitat artística sigui reduïda, l'interès és alt perquè
els temes i les solucions pròpies de Fontainebleau, afegint-hi allusions

a Hèrcules, a Hispalus i al riu Ebre, les trobem a la portada d'un llibre

amb un títol ben suggestiu, Lexicoti latino catalanum , editat a Barcelona

Francesc Solsona,
Lucerna Laudermiorum,

Barcelona, 1556
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un altre llibre, tarnlx. publicat J Barcelona, (IL,I juri conxult Fcrnand]
\ a-quii PinciJJ1I, obre ContrOlef\/t1rum. Del 1567 l el titulat Iu del

alma CfJ\l1t1nt1, imprcx J .\kdinJ del 'Jl11pO, <IUl' �implintJ el problema
reduint lo a un mcdallo circ ular 1'I1\ ohai pl'l� tcrnv <jUl' t orncnu m,

Aque ta elució d'un m ·dallú amb emmarcam -nt: <IUl' habitualment
on molt clivcr-os, l'S la <¡Ul' mo tren molt llihr« ...

, l'IKJrJ <Iul'l'n Jlgun
CJ xaprofiti el mateix gra\at amb Jlgunl' v ariaritx, com ucccciv J do-.

llibre ... que foren impresos a Barcelona Un l'S titula In ïnsiotclc« Phdvlop
luom dc Joan Villctaru , l'an; 1569, i l'altre l' IJ �dra 1/'/cHonawm, dl'

l'an; 1570. Tambc l' un mcdallo de cliv cr: di ... � n; l·1 <Iul' ... ingularitla IJ

portada Bccoqruuo vummularum ,
de fra :\ lIon o dl' \'CrJlI"U/, publicat a

alamanca l'i 1 573; la (k IJ B¡/.,/lOlc(a Sacrorum ( alarnanc a, 1 5 +): la )u

plenlc FrUClt/OIO lplllo/arel. de Johan Bonila io (Burgos, 15 9) i !110!tl· ...

cl'altrc qUl' hi podru-rn .llegir, IX'rcjul' e un terna � '11/ill i Iacil.

CI problema glohJI de la portada fou resolt amb UI1 clr-scnv
,

dc en

zilla Jparcnc,a l'no d'una correcta cornprcnvio clc l .� poxsibilitat» del
... i ... terna, en un parell de llibres. Un fou puhlic at J Barcelona el 1573,
obra de Franc i ci Privciancnvi ,

i trac ta dc IrHumcnlorum.. Iccronll

LPI\IO/U.\, i laltrc, '11 ara rne selecte, e l'llraCIUI ïloioratuum ct ïlclto

rur uurn l lispaniac ;
de Mclc hiorc Pelacv , 'Iu' l'S publicà a Granada el

1575. Tambc l'ns oh-rei ven solu 'ions singulJrs del mateix problema
diferent: llibres corn cl c urios l.ibro de IWICu/lura qUt'es publicà .1;\\ .

dina del Campo cl l S -l-. [:1 Irontispici claquc t llibre llu 'i, un magnl
fic grJ\ at amb lal- kgorla de la \'irtut, que portJ un mi rJ11 i un cornpà
a lc ... mans i trepitja un vatir , Tarnbc e, interessant, per di\ erso con

ll'pt '�, lcxcmplar dels ïnulcs Jc la orona dc ïraqon, de [cronirno LU

rita, publicat a arag0....,a el 15 'S perquè aprofita una portada cjue esta

. ignada. c vc cpc innalmcnt
, ptT un gra\ador anomenat Dil'gO i datada

el 15+ "
e a dir, 1'.111; que �'Inicia en aquclla ciutat l'uplicarió d'a

qUl' ... b ternes. A Madr ic] e publicà elllhro .lcl rcrno dc DIO'. del jesuÏtJ
Pcdro anchcz i amb una gran orla rectangular, l'Jn; 159+, i el mau-iv

an; tarnbc fou puhlic at J alarnanc a el Phl/lppo PnnClpl.l/a8n1, de f. Zu

mel, que tarnbc lluciv a la portada una orla compac ta que inclou an

gels, l'scub i garlan(k, de fruite, tot presidit per l' esc ut mercedari.
Podem tancar IJ ... 'l"IC' amb lcdic io del, 1 mblcmas moralcs de Juan de
Orovco v .ov arruluas. <IUt'l'" publica a eg()\ia el 1591 i CjUt inclou,
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als fulls interiors, molts gravats d'esquema arquitectònic de gran so

brietat, que illustren els corresponents emblemes.

Els nombrosos exemples esmentats creiem que ens permeten esta

blir alguns punts destacats de l'evolució que, durant els anys d'aquest
segle XVI, tinpuè la relació entre el text i les imatges gràfiques que que
den integrades en un llibre. És un tema que pot suggerir moltes possi
bilitats de recerca, perquè són diversos els interrogants oberts, encara

que la resposta per a molts d'aquests sigui ben difícil. Podríem des

tacar-ne un parell limitant-nos als terrenys artístics. Per una banda

convindria aclarir els camins de penetració i de difusió dels llibres, i

per l'altra, podria intentar-se establir les derivacions que aquests cor

rents renovadors provocaren sobre la iconografia, les línies estilísti

ques i el repertori ornamental aplicat als diferents sectors de l'activitat

artística. Són unes vies de treball que, lògicament, podrien realitzar

se els anys vinents.

Els llibres publicats al segle XVII

El desenrotllament de les arts gràfiques als diferents centres europeus
és força remarcable durant els anys del segle XVII, i aquest fet queda cla

rament reflectit en l'aplicació del gravat a la il- lustració dels llibres, de

manera que limitant-nos a l'anàlisi d'alguns exemples seleccionats dins

del copiós conjunt bibliogràfic d'aquests anys que es conserva a la Bi

blioteca de la Universitat de Barcelona, podem establir un esquema
bastant acceptable de les solucionss que hi foren adoptades. D'antuvi

hem de remarcar que l'abundància d'exemples ens obliga a adoptar po
sicions força restrictives, de manera que, per exemple, el comentari

dels llibres corresponents als estudis jurídics, quedarà reservat bàsica

ment als d'aquest caràcter que estan a la Biblioteca de la Facultat de

Dret, i de les acotacions que poden fer-se dels que pertanyen als amplis
sectors de la Medicina o als que tradicionalment s'integraven a la His

tòria Natural. Malgrat que en aquesta Biblioteca de l'edifici central n'hi

ha en nombre considerable, se'n donarà una referència dins del text

corresponent a la Biblioteca de la Facultat de Medicina. D'aquesta ma

nera podrem dedicar més espai i atenció a les publicacions que podrien
incloure's més fàcilment dins d'uns plantejaments històrics i geogrà
fics, literaris o religiosos, tan cultivats en aquella època barroca.

LIBRO DE MVSICA
�eVIHVEL'\.lNTfTVLAOO SfLVADIi

, �'t:�-=t.:=.:�
_.w.�U_"·""""'r�

'�CON .>Q_TVILEC{9 J8PE-&1AL,.. � .,.'l1 � ¡;,�� '-l'1"�)

E. de Valderràbano.
Libra de musica de vihuela

Valladolid, 1565



J�).l:") I S.lllhll,!JIl¡j ",11 �1p (,)!�J,1 \ l'Un l'Pl")Hllncl no.! '6191 1,1 '�Ul'lll' «hu,n
)0c! '1 (91 l,' �')'Illnd !ll. � onb JOlnt' l�,)nbt', p n.l/b'0l0;) t. nWU/I1S t'un. p
!)!d'!lUO.l.lIl' l'IH")!lcll' no.I '/,1.1l'n..., O)S!)Ul'.I:1 ,)P lt'.I1,1J 1,1d t'Jt' llpl',1Jd
'I(U(.), IC lU,)llut'IIU!lJl'd "lUl'Ul'\ �,1un�ll' tllllC l'' l'd l'U�h "nh ',lOp
t'.\l',I;1 ,1J11l' un .I"d t'pP/l!1l' 1.1 O.l"c! "ot.uxocluro » t'\.!:lll'lU l' l ',n!ll'Jo.)

,lp <iu 1lU.11,1 �()',OJqlllou ,lp �!lU,1J1U,1 �101 'I().)(.)� Il' 'l'lU0.I.1Ut''' ! t'PU!1I
l'll' l'U) 't"�,11�' 1.1 ;1p x.uccl "1.1P ,,1pt'llII1Il' �,'Jn;1u ",li �nl!' !ll "1t'.)Ul'.Ill

I V 'IU I )''¡?ll.l \1 ,1p �nqo.1l' r .lOpt' \ t'.I� I,)d t'pl'U�!" ! f 09 I 11 1l' )!Il1nd 'l'!1
U"ll'\ 1p !!.I0�.lJf) .11' 'O)Ib'()IOJ(l!. nWWI1\

..

WI1J(1IJn1U.1WO) I 'P t'pt'l.lOc!
l'I l' l(')llcll' l'lu1nb"\1 ".1 �.1nb!u<!p.11Il1bJt' "1.1.1Jl' 11 onb 1.1P lt'\1.I,1(1

'11l'.11t{.lU!l'lUO;ll' l'J�).IU·1, \Ut' t'l.l.1Itlt'1�,1 OI )!Pt'Jll'1 r '1t'1,1.1Jt' t'.')J01 '.)lll

,1111>".1 "un SU!P ".1.lOpl' vouur �UOI )nlo, .Iruop J.1c1 'll'l!.Wc!t'.) no.id �)!l

! lJr s.lOpt'.Intlrl·lo.) llllll' 'Il." .1 I �.l� 1�.1n bl'. P ll'l !.)lU t'J:1Ll! !.Id t'I t'101 :11'
�.Il'lIll' .I.11Ul' \l'pdl'.) Il'!.I01!p.1 .1Jlll.1) Ull lU:1".1 rnuuuoo 't',)Ut'J:ll' 'O!-,

Il loIe )HIl I � nu, I.) � I i( I -, 1<1\ .)\ I � I< I ".,e )1)\ /_111\ :nl

'U.1S!.1.1.1.!O .mb

1Il't1.).Il .11' sUO/_l!.IOlI "l!ll,od u.1tl' �lut'punt{l' sl.1P lU.1.1l'UOpt' QI.1 '.1.1ll
!1I1·1P .lolnt'.1 .1p ll'Jl 1.1 1.1 ILI .1_!11 o I )UI r t'I)U,�pU,11 t'I .Ir.wl",1p Ir) �Il'nb

"11 1.11U 1 '�)'.ll'.I�OUO)1 '1.1 l ,)llmIUII' 'lU.1lU,1F1 �()'o.Hllll()U "1.1 lUI;1.1.1l'
!lj I..., .� ll'l 1 \OU s.11".1nl)l'. p e,l!,n.l!p ,11' �.11 \ s.1Itl'��od �.11 .1p ! u.1\.1.11t{

l'1�·1 ili> ;1111> "n!1l'J().);1P SlU;1lu.11'\p �!J()l.l.1e1.1J "'1.1P 'l'.lOpl',\OU.1J ll'll.)

l,dl') <llUl' S,11SIl.lP SI)p 'Snl\l'.1J.) S.1_IlU.1) "'1.1P e,lpl'U!lll.l.11.1p t'I t'ell') S 1p
l'lU,1!.I0 !1H11 ....\P .... 1IUII ',11Iolll 'r,)!lS!l.lr l'l".1l'J l'1".1nbr.p qllP ·.l'1llrl ....1

1I,1!.I).1lU.I.1d ''',1nb.110!llj!t1 ,.1.1\1t' .I!.I.1JO U,1!Jp0c! .1nl> ';,11l' ,.1pl�')Jt' '�.1p
l'p ",11,,1nlw 'lU.1l1l1U.1P!'\:I 'll'll".I,1 \!UI1 t'I ,lp l'_),110!ltl!H t'I ,1p ..;.1.1t¡!1I �Il'

U,1.1;1,11U!> onb "ll'.\l'.I;1 �F1p 1I,1,\lU l,lP ()!.w.\'11 \ Il' 'IUPl .I 1<,1 'I <,>nl'/1!ll',1J
l'lI' lI,1Jl'.I0t{l'j'I()·) ,1nl> "1,1 ,1J1U,1 'OIO(bU 'f) o 'u,)tln�1 c!'d 'OlIl'!/!,1.
.I,h u.1!Jj1()d llIO.) ')I;1U,1J .I,1lU!JeI 1p "1Jn;1U l' �1I'i "1IdlU!'" 110lu "UO!.W/

l!1l',1.1 J!.I.1.!O 1I.1j1od .mb "1.1P �.1p '..,¡)ü1 \!P 110lu '11') \!U .1p �.11"!lJr.p lrl

1\ upn I> lIl'.I;1l'lll1. P (,l !,)!J l'd l'.1 1\.1l' J l'll'l' UO.) lU,1p()d .!IlU !.Ic1 llI! l'1- .1.1 l'oci
,I�)d �',Il'd,1.,d "l onb .Iopl' \l'.I7l 1.1 ! (,l!.)!,oelllleu l'I �,od'!I) onb lUl':\:!n<l!p o

.lolUl<II.1 U.11U.1ll1".\, '.I!p l' ".� 'u.1J.1n;1u!.u.11U! !ll.1nl> ".11"'!lJl' Sl,1p lUOU

1,1 '(,)! .1! p.\ I l'].�1 110.1 ,�n I> 1I.1 (1Il'.1 .11' ! S.�JellU! 11<).1 uo O! )l'I q()ell'l .lp urou

l')P ,�1ll1l' ',1·1(1!1I1,1P l'jll'l.lCld l'I l' ;1.1nol.)U!.P 1,1.11,1 Il't1l!(ll'll �.I.1' 'li \x ,1(;1
;)" l".)nl)\',p ,!,1!U! �(,\P ,,;,)P ',1nl> lli ,1 U.1Sllo l'' ... ,1p!nl>!.IU,1 1l1.1lu,1Illl'.I;1j1!'
1I(}�) 1I,)p,1l1h.)tll:.I'à()!(1l!(11UI1!U().) ls•,nl>l'.p !("11S,\P 'll'l!1!(I!�.;od ",1 1



- 139-

8iques, de P. Virgili Maró, que féu el jesuïta toledà Ludovico de la Cer

da. Les monumentals figures de Virgili i d'Octavi August, d'Enees i de

les muses Cal-Iíope i Clio, queden perfectament integrades dins d'una

estructura arquitectònica que està signada pel gravaclor Leonardus

Gaultier. Una major monumentalitat i una remarcable qualitat de dis

seny ofereix la portada de la Adversaria Sacra ...

,
del mateix Ludovico

de la Cerda, que està animada per les figures de Mart i de Mercuri,
emblemes i temes heràldics, tots dins d'un esquema arquitectònic que
està signat pel gravador C. Audran i datat el 1626. Amb un repertori
diferent, però amb una potència semblant, aquest mateix gravador
signa la portada del llibre Deipata ab ori8inis ... del jesuïta Andreae Pinti

Ramirez que es publicà en aquella ciutat francesa el 1642. I encara allà

mateix, el 1649, l'estructura bàsica de la portada queda animada per la

inclusió d'elements tan diversos com el retrat de l'autor, les figures
al·legòriques de l'Erudició sacra i l'Erudició profana i diferents em

blemes a la del llibre Viridariutn Sacra et Pufana eruditionis, del jesuïta
Francisco de Mendoça. Està signada pel gravador G. Huret.

Dins de França l'únic centre que pot rivalitzar amb Lió en aquesta
època és París, on, l'any 1621, fou publicada una Histoire Universel1e,
de Jacques de Charron que, a la portada, situa el retrat de lluís XIII de

França presidint la composició i acompanyat de figures llegendàries
d'aquest país, en una estructura arquitectònica signada pel gravador L.

Gaultier. Uns criteris ben diferents, que quasi ens semblen actuals,
presideixen els gravats, d'autor anònim, que complementen el text

del llibre Horoqraphum Catholicum seu universale, que inclou un opuscle
sobre rellotges i un altre sobre la manera de mesurar els corrents d' ai

gua, i que signa Henrico Borbonio i es publicà el 1630. Finalment,
com a mostra de la qualitat que hi assolí la pintura de retrats, tenim el

de Robert Mentet, que féu a Roma Pierre Mignard el 1656 i gravà R ..

Lochon el 1661, el qual figura a la contraportada de la Histoire des trou

bles de la Grande Bretaqne que es publicà a París el 1661.

Diferents centres de la península italiana presenten una clara recu

peració d'iniciatives els anys d'aquest segle XVII, en bona part com a

conseqüència de la Contrareforma. A Roma, el 1665 es publicà De vita

et rebus 8estis Pii V, obra de lo. Antonio Gabutio que, als fulls inicials,
presenta una pàgina amb diferents gravats de regust manierista i d'au

tor anònim, que alludeixen particularment a la batalla de Lepant.

Retrat de Robert Mentet

Hisioire des troubles de la Crande Bretaqne,
Pierre Mignard (dibuix) i R. Lochon (gravat).

Paris, 1661
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Una lògica adaptaCIó d'un l�clU -rna arquitectònic all' ncce <irat dc

populariivar la imalge del fundador i dl' membre dc lal.ll dt> la.\ re

CUl lcsu en el, l'U an; primerencs laprc civm a la portada dl,lllibn'
dedicat a la Ilncof/u d'acIlIl"1 ordc , obra de uolao Or lanclino <IUt'

.

publicà a Roma l·1 1615. El gra\ ador \'all rianu Regnartiu la conv l ni
en una mena de retaule amb l'I, prolagoni,ll" perfectament idl ntili

cat. -n l'olm i, ulla àmplia llibertat l'ompo'll1\J queda IWI1 paIL"a .1 I.}

portada de lc Dispuuu ioncs .l/ccuph) \Icac, de I.al hariae PJ'(IUJligi
(Roma, 163+) re olta amb UI1J cornplc \..1 al kgorla Ik n e uriova v la

portada del llibre de Franc . eo u-lluu DelIu l'isononuo JI (l/((O ¡} ((lrp
humano en la qual, dms l"<lul'ml" que rccordcn vnc ara l'I, dl' Fontaine

blcau, x'c tahlei x Ull paral-lchvme entre laltlol1 ... human« i olp' da

nimals. [, pubilla el 163+ I la igl1a el gra\ ador Daniel \v'idrnan. D 'In

u-re ... molt upcrior l· ... un llibn', 'l'me utol n¡ autor, <Iul' l', publicà a

Roma el 1666 I n'l ull \ uit anta dihuivos amb upu ... popular- <Iul' repn'
venten e"'pel ialmcn t \ e nedo r ... ambu lan t ... p ·1 s l arn'!" ... de Roma. 'on,

titucixcn una Iaccta ... ingular del gran pintor nnibale .arracc , (1560
1609) particularment conegut per te ... complcvc ... (ompo icions deu)

rativ l'''', pintade al l're e, a diferents palau ... roman ....

Un e til ben dil'l'rl'nt, ml's com cncional
, queda n·f1 xtit al gra\ olt, a

pagina encera, que decora una I lla JI.\ lomaso J'A<{lllno l' l rita pl r

1'.1010 Irigerio I publu ada a Roma el 166'. Tan cuidada hi l' la ligura
del ... ant com el seu cmmarc arncnt

,
animat pn <]uatrl' ang ·!eh plcn dl

v iv acitat . r- ta ... ignal p'r Raph. Vanniu ...
, {om a dibui... ant, i l·1 gra\a

clor l' '. Blocrnacrt . \i"\l mau-iv, tenim una bona rnarufevta io de

l'e perit magnillcl'nt (jue impregna\ a la \ ida romana dels darrcrx an;· ...

daquc ... t egk"\\ II en la publk acio a gran foli, el 1690, d'una obra de

lo. l'l'tri Bcllor i
,

... obre l'cccruI arcuI au_qUl(owm t numpliis Jn\l_qnc.I. La

con titucixcn (jua I c xc lu i\ ament larnine ... amb la \ i ta de conjunt de
cada un del ... arc triomfal ... de Roma i molt detall" e\.<]ul idarncnt

gra\ olt ... per P. anc tu Bartolu
,

del ... relleu ... que li ... dl'lo!"l·n. L a por.
rada, amb abundant. al·kgorle ,

esta clcdu ada a l'enaltill1lnt del lar-

dena I Pietro Ottobono 'l'gom un di ... seny (k P. l Ut aulhv, (jue l'ou gra
vat per un de conegut R.\'.-\.G.

Din-, la pcninvula italiana altre ... centre ,encara (jue "'l'l unclari ,t'ol
laboren a l'espll'ndid conjunt. Una 1110 tra (IL·I (IUl·l· ... l'l'iol .1.\111.1 l'n"'l"
donada per la public aliO, el 162 ,cie l'obra .l/cJwlan':nll III lOna.: 1'<1-
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triae, de Tristani Calchi, a la portada de la qual s'hi acumulen les al ·le

gories de les Ciències i les Arts, de la força militar i les activitats co

mercials, dels productes de la terra i de la mar, en una animada

composició dibuixada per Cerran i gravada per Caesar Bassanus. La

força intellectual cie Bolonya ens la recorda la Responsio Pacifica ... , de

fra Tornàs de Herrera publicada el 1635. A la portada, un artista de

signatura il.legible aconseguí una excellent solució amb les figures
de la Clemència i la Saviesa com si fossin els atributs del cardenal J ero

nimo Colon na, a qui es dedica el llibre i l'escut del qual presideix os

tentosament la composició. També en aquest actiu centre universitari

hi fou publicat, l'any 1684, un altre exemple de l'àmplia afecció que
hi hagué durant els segles XVI i XVII per la literatura emblemàtica, ben

representada en aquesta Biblioteca. Es titula L'huomo e sue parti}gurato
e simbolico i en fou l'autor Octavius Scarlatinus, el retrat del qual, sig
nat per Bonavera, figura als primers fulls de l'obra, enriquida, a més,
per nombrosos gravats de diferents emblemes. Finalment, a Tortona,
al Piemont, fou editada l'any 1635 una altra mostra d'aquesta literatu

ra, Del1e sacre imprese, original de Paolo Aresi i que presenta una porta
da amb una enèrgica figura de sant Miquel, signada a Milà pel gravador
Giovanni Paolo Bianchi

,
el qual possiblement sigui també l'autor dels

gravats corresponents als quasi dos-cents emblemes que són estudiats

als diferents volums de l'obra.

Des dels inicis de la impremta, als Països Baixos s'hi desenrotllà una

importantíssima indústria editorial i, si recordem el fet que en aquest
segle XVII una part molt important d'aquells territoris encara corres

ponia als dominis dels reis d'Espanya, comprendrem més bé els nom

brosos llibres d'aquesta Biblioteca que en són testimoni. Iniciem la sè

rie amb una obra monumental del jesuïta Francisci Aguilonii que es

titula Opticorum libri sex. Philosophis iuxta ac Mathematicis i es publicà a

Francisci Aguilonii,
Üpticorum libri sex.

Ptüiosophis iuxta ac Mathematicis,
Anvers, 1613
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Anvers el 1613. Ultra la portada, presenta a l'interior nombrosos gra
vats corresponents a la matèria del llibre, sense signar. Sí que ho estan

altres gravats que ens recorden l'activitat dels gravadors Cornelis Ga

lle, el Vell i el Jove, els anys següents. Figura ja el primer a la comple
xa portada, perfectament ajustada al tema, del llibre que el jesuïta
Hermanno Hugone dedicà a De militia equestri antica et nova i fou publi
cat el 1630. D'un interès superior són dues publicacions que ens re

corden la seva colIaboració amb el pintor Pere Pau Rubens, una de les

figures prototípiques del barroc europeu, que així està representat a la
nostra Biblioteca de la Universitat. La primera correspon als Map
hoei ... card. Barberini ... poemata, publicats el 1634, i la segona a la Luit

praruii opera, publicada el 1640. En aquella publicació es tracta d'un di
buix senzill, de tema mitològic, mentre que en el segon cas, la
intervenció de Rubens és superior perquè dóna la idea per a la compo
sició de la portada, que dibuixà el seu deixeble E. Quellin i que gravà
Cornelis Galle el Jove, i participa directament en la realització del di

buix preparatori per al gravat signat pel mateix artífex, en la qual glo
rifica el comte-duc d'Olivares i que és al full següent. Són obres de

primera categoria que mereixerien un acurat estudi monogràfic.
e categoria força inferior, però ben interessant, és un curiós gravat

que signa F. Gazan amb un monumental escut de Francesc Amat Plane

lla i de Gravalosa, que figura a la portadella de la Vida i hecbos del Empe
rador Carlos V, obra de Fr. Prudencio de Sandoval que es publicà a Art

vers el 1681. Així mateix, en aquesta ciutat fou impresa l'any 1687 una

Historia de las auerros de Flandes, del cardenal Guido Bentivollo, que a les

primeres pàgines inclou un retrat d'aquest autor signat pel gravador
Gasp. Bouttats. Dins d'aquest mateix àmbit cal esmentar, encara que
no estigui signat, el magnífic gravat que reprodueix l'ambient d'una bi

blioteca i figura a la portadella del llibre NouveJle Bibliotheque des A uteurs

Ecclesiastiques, de L. Ellies du Pin, que es publicà a Mons el1691 . Final

ment, el mateix criteri cal aplicar a la portada d'una monumental Cos

mooraphiae Generalis, obra de Paulli G. F. P. N. Merula que fou publicada
a Amsterdam el 1621. La portada, anònima, inclou nombroses refe

rències geogràfiques i allusions a les quatre parts del món, sense apar
tar-se dels esquemes habituals, de manera que l'interès recau particu
larment sobre els nombrosos mapes que s'hi integren. Podem

esmentar el de Catalunya, poc detallat, que figura al foli 243.

Pere Pau Rubens va idear

aquesta composició per al llibre

l.uu.prandi opera.
Cornells Calle (gravat),

Anvers, 1640



\. Km hcr China m nl/menrr, UI ,/1I,r rra/uOl , nuIIIT,'C, aril, pccuiculi«, ,

\m'll'nIJm, 1667

1.J4

[Is paÏills germal1io prl'Sl'l1tl'l1 algul1l' 'll1guIJl'it,1t (Illl' (JIl ()1lH'1l

tar. lla semblat oportu agrupar lc pubhcacion (kl Jl' uúa alr-manv

Athanavíu« Kirc hcr (.1. 16 'O), encara <jUl' l'stlguin impr ' o. a dir 'n nh

llocs, ¡WrqUl' la l'\ a u-matic a 'orienta laI' al amhu de l'ar<jul'ologla
i cap al amplis territoris de l'Extrem Orient, ks rclacion amb l'I,

quals 'incrementaren considerablement en a<jue t sl'gk \:\ 11. () hi

ha dubte que de\ ien contribuir a ampliar l'Is horitvons l ronolojj«: 1

geografies d' aq ucllc-, gel1eraciom de baree lonins. [I 1652 esta clatad:

a Roma una cd ic io de I OCJlpm . Ica) puanus, q uc l'S un trac ta t de les an t i

guitat eg'IKil's i d'altres cultures orientals arnpliamcnt illu u-ada,
que a la portada presenta una e om posi cio al-I usi\ a, sigl1ada per lo.

-\ng. .aninius , que la dibuixa a Roma, gra\ ada per C. Blocmacrt.
POt s any dcvprcs, el 1667, l'S pub I ica a -\ rnvtcrclarn un al trc llibre im

portant el lttol del qual es prou signifltatiu, Chlna 1ll0nllmCnl1S, sacris

qua pro[ann, nOCl/rac, arus, SpCCLQcu!t, .... La portada l'S decora amh un

gra \ at a 1·1 usi u, i a l'i n terior son nom brosos e I s gra \ a ts sobre e ls mon u
� �

ments, la gent i l'Is costums, l'Is animals o les plantes daqucl] palS.
Tarnbe a mstcrclarn l'S publica, el 1669, la Sl'\ a In magna scicnd, <jUl'
representa una actualitvac io de l'In de Ramon lull. l)l'sprl's (k la

portada s 'hi inc lou un retrat a pagina sencera dl' l 'emper-ador d'. \ us

tria Leopold I, d'intlTl'ssant iconoprafia: r inalrncnt
,

en aqucsta pobla
cio holandesa rou impresa, el 1679, una altra publicacio important ti

tulada Turr¡s Babel SIIC ïrchontoloota, [n aClul'st cas la portada la signen
G. Laircs com a dibuivant, i 1.)'. 1unniehu�ssl'n com a gra\ador.
l'interior d'aquest llibre, com en altres de precedents, hi ha nombro

so gra\al. d'interes arqucologic .

L 's publi acions ClUC rcflcctci xcn l'I progres tl'Ulic i cil'ntíllc dins

d'aquest sl'gll' \.\ u estan representades aqUl amb obres com la l l istoria

\acuraln dc ïrbonbus cc lrucubus, de johanm's jon toni, publicada a

Frankfurt del Main el 1662. més dels nornbro-.o gralln que corres

ponen al tema, presenta, da\ ant la portada, un magníllc gra\ at amb la

IIgura cl'Hcrculcx, signat pel dibuixant M. ,\1l'\111n i el gra\ador ,\1el
c hior Kuscll. Dl' gran intcre-, tambe l'S la titulada Orqanum l/a

thcmaucum, de [oanncrn .asparum , que ultra interessants gràfics ma

u-maties a l'interior, pn'senta el retrat de l'autor de l'obra a la

portada, que sigl1l'n joan Baptista com a dibuixant i c. '. e huc h c orn

a gra\ador. [n una direcció diferent es manifesta lampliac io de con-
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ceptes a la portada del llibre Ma8nae Britanniae Historia peneolooica, de

J.W. im Holf, que es publicà a Nuremberg el 1690. Una àmplia con

currència mitològica participa en l'enaltiment de la representació
simbòlica de la monarquia anglesa en una ampullosa làmina que signa
Joh. Jacob de Sandrart en el disseny i el gravat a l'esmentada ciutat de

Nuremberg.

INTERPRETACIONS HISPÀNIQUES DEL SEGLE XVII

EL FOCUS MADRILENY Entre la gran quantitat de llibres corresponents
al segle XVII que foren impresos a diferents centres peninsulars i estan

integrats als fons de la nostra Biblioteca, n'hi ha bastants que foren en

riquits amb gravats que se situen quasi exclusivament a les portades.
Els que hem seleccionat per al nostre comentari ens demostren, amb

una discreta aportació d'altres centres situats a la perifèria, una com

pleta preeminència del nucli centrat a Madrid, on queda registrada
l'activitat de diferents gravadors que, en la primera meitat del segle,
són majoritàriament de procedència francesa o flamenca.

De la darrera etapa de Pedro Perret podem esmentar el llibre amb

els Cinca discursos ... de fra Francisco de Jesús i Xodar que es publicà a

Madrid el 1612. Segueix un esquema arquitectònic interpretat lliure

ment on les figures de la Religió i d'Hispània honoren l'apòstol sant

Jaume, completant el repertori amb l'escut de Felip III a qui es dedica

l'obra. Força més enginyosa és la solució seguida a la portada del llibre

del P. Pedro de Guzman sobre Bienes del honesto trobaio y daños de la

ociosidad perquè, dins de l'esquema arquitectònic habitual, les colum

nes dels brancals són el suport d'un molt variat repertori d'eines prò
pies de diferents oficis, de treballs artesans o camperols, però no

intelIectuals. Alguns emblemes complementen gràficament els pro

pòsits moralitzadors del llibre.
Els dos gravadors destacats que s'integren a l'anomenada primera

generació flamenca, molt activa a Madrid entre 1615 i 1630, estan

aquí ben representats. Alardo de Popma mostra un excelIent nivell a

la portada de les Obras del Venerable ... Fr. Juan de la Cruz que es publicà
el 1630. Una sòbria estructura arquitectònica deixa espais per situar

hi el retrat de l'autor i l'escut del cardenal-infant Don Fernando. L'al

tre gravador és Joan Schorquens, del qual pot estudiar-se aquí un lli-



hrc tan lOlll'gUtl om II (IUt' dc-« riu II I I <lH,'f11 Ja Cothol, R al I/ag, la

J,' JcI n:1 DOll lclipc /I al ft:lllO l/c Poriuqa], dl 1'.111\ 16 L, l lh r, t cnu

habitual- prt' cnta una JI,It gori,l (kl riu l'J)O 'vg()lh model ll,1 'Il ,1

la portada, ¡)l'ro l'intl'rl' re au ha,ilamt'nt.11 ., lamine-, inu l'Ior (llIl'
tran e nuen l'Is art triotufal-, (IUl' 'hi lTigiren. l '.lm 'l'gi.illll, 16 3,
'lgna la portada del I l'lli fO .lc 1<11 HfullJCI<11 .lc Iu I tlla dc lIa,lf/J, l"l rt t plT
(;i1 Gonvalc> DJ\i1a. Ili combina dl' manera div c-r .1 un, -lcnnnt-,

l mhlantx al dl'l'altrJ portada amb nivell, de gr.1l1lIU,ll11at, que no l"

mantenen en un altre gra\,1t 'l'U, dl' l'an; 16)5, (IUl' constiuui-, 1,1

portada de PlJr"JO\UI, dl' 1 ram i, o CalM: \ arahona
, en 1.1 qual Jll

gel' c lcmcntx lll'r,;ldil .

[ ntrc II an; 16)0 i 16 3t c onsta el treball a .\ladrid de do, gr,l\ ,1

dol' lraru exo-, (IUl 'l'gul'l"ln (IL- prop l,I, '<lul'n1l' rnarcatx pel d(),

prcccdcntx. 1I rne ac uu rou [uan (k Courbv-, entre 16 O i 16)t'. I,

mo t ra inclcci-, en 1.1 línIa l"lllt'll a <Iul' l'gm'" a 1.1 portada <k 1.1 1111/<)

rta dc la ml�1 noblc, Icai CIl/t/oJ llc Cucnca, ohra dl' [uan Pahlo .\Iartirri(o

(IUl'l" publica cl 16 9. l'gul'i, un l"(jUl'l1la dl' rvtaulc, amb une inri

pienh columnc salornoniqu« , <jUl' 111l0rpOra diferent l'mhkn1l'
dir» del gu t dl' l

'

l'pm a. ;\h', correcta l" la cornpovic io d ' la portada
de la l listona I crdadcra dc l,I (()llql/I\/<1 de Jo \ l/t'la h/"ú'ia, dl' l'ra ,I()n,()
Rcmon

, imprcxa l'gural1lt'nt ,I 1631_ l s curioxa la \ i ta de la ciutat dl'

.\In.il <Jut' Ilgura al ,m()l, i la inclusio (!t plT,on,ltgl' onu-mporani
tom r crnando Corre I Ira Bart()lon1l' de Olmcdo. \kn; s l onl'guda l'

1.1 I ula ... de lsabc! de \tlll/O f)OIl1IllHO, de .\llgul'1 Batl't,l (!t- l anuva ,
dl,l

163', amb «-mhlant porrada d\'s<luema arquuc-c tonic. R -c ordcrn

<Iul' a<llIe,t gra\ ador ,igna 'l'ngk l'S(Ul'. de Ban l'lona .1 ohre (k terna

ml'dit del .1n; s 16 7 i 1(3). larnbc l'ra Iranc« Rolx-rto 'ordicr , (kl

qual podl'm l' rnvntar un parell dl' port ack-
, (!tl 16)9, <Iul' encara

mantenen un n'gu't manicrivta a k, IIgun" al·kgori<lul" (IUL' xuua,

dempeus al, «¡'tah. la 111I[0f/(/ ¡dl' .\ladridl, dc Il/ lI11IlHlit'dtld, noble

la I qrutulcru , (k [cronimo dl' Ouintana ,
son Il" lloure de Cn'( ia i

- , "-

Roma, a banda i banda de la \l'rge de l' \Imudena (IUl' 1.1 pn' i(ki:\,
mentre (jUl' a Il's f)IIPl/[,IIIOllClll dc indiurum iurc, (!t- [uan dl olorvano

Pere-ira, al·lu(ki'l'n a 1.1 Fc i a la Rl'ltgio, comple-tant la «)mpml lO

amb alluvion a Felip 1\ _

Una 'lgona gl'l1lTa(l() (Ito gra\.1dor, llaml'l1l', (jUl tn balla IIn a

mitjan 'l'gIL \ li, l' ta Iwn nï)r "l'ntada pl'r juan dl' O()rt, (IUl' signa
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diferents portades d'un nivell discret. Hi manté l'esquema arquitectò
nic com a estructura bàsica i com a suport d'una iconografia força inte

ressant, com veiem a la del Privado Cristiano ... (1641), de Joseph LaÍ

nez, amb les figures del patriarca Josep i el profeta Daniel, o a la de

Santos de la imperial ciudad de Toledo (1651), d'Antonio de Quintana
dueñas, on es veié forçat a incloure fins a disset bustos presidits per
sant Ildefons i santa Leocàdia, afegint-t'hi, encara, una vista de la ciu

tat. Es torna als esquemes habituals a la portada del Marci Maximi ...

(1652), de Francisco Bivar Cisteret, amb un parell de sants als bran

cals, sant Bernat i nombrosos temes heràldics com a complement. És
interessant, malgrat l'escassa qualitat que presenta, la portada de la

Guerra de Flandes, del cardenal Bentivollo traduïda per Basilio Varen,
que es publicà el 1643. Està signada per la gravadora Maria Eugenia de

Beer, la qualla resolgué amb unes incipients columnes salomòniques
que suporten una estructura on destaca l'escut de Manuel Alvarez Pin

to y Rivera, al qual va dedicada.

ELS GRAVADORS D'ALTRES CENTRES A LA PRIMERA MEITAT DEL XVII Als di

versos centres d'una perifèria progressivament absorbida per la força
d'atracció del nucli central, s'hi registra l'activitat d'alguns gravadors
que, en algun cas, demostren personalitat pròpia. Cronològicament
cal encapçalar els comentaris amb la referència al gravador Josep Ne

ran que, el 1609, signa la portada de la Coronica General de la Orden de

San Benito, de fra Antonio Yepes, que es publicà al monestir d'Irache, a

Navarra. Segueix una estructura de retaule per encabir-hi fins a divuit

sants benedictins, deixant de banda qualsevol altre objectiu. Pocs anys
després, e11616, Francisco Heylan, que fou l'iniciador d'un grup de

gravadors actiu a Granada, signa la portada, força original, de la Histo

ria de ... Nuestra Señora de Ja Salceda, de fra Pedro Gonzalez de Mendo

za. El mateix any 1616 es publicà a Barcelona un llibre sobre la Funda

cion milaprosa de la capilla ... del Pilar ... de Saracoça, de fra Diego
Murillo, la portada del qual fou resolta per un anònim gravador amb

un tema força adient, i altres de decoratius, que segueixen encara la

tradició de Fontainebleau.

Els anys del segon quart del segle XVII podem apreciar l'expansió
cap a aquesta perifèria de gravadors que estan particularment actius al

nucli cortesà. És el cas d'Alardo de Popma que, segons disseny del

Gil Gonzàlez Dàvila,
Tea tro de las 8randezas
de la vil/a de Madrid,

Joan Schorquens
(gravador),

Madrid, 1623



,\1l101lio uarrv de Alarcón,
(om,-ncuflo de /01 becbo,

del cñor ïlurcon ; gra \ al de Perrvt ,

'l'gon, ongin;1 dl' Tiviano,
1\1adrid,1655

pintor Juan de 1 Ierrcra , realitza a l \ illa l'any 16 � I,) (>orl,1d,) arqui
tectònica del ,\0111\ InJC\ l.ibrorum Prolnbnorum ;

de l'Inquividor \Illo

nio Zapata, amb In IIgurl'� ell sant Pere i <ant Pau i ha tant ml' com

plcva qm' la (jUl' hem cvmcntat ,
Icta a Madrid l,I 1630, Dl Joan dl'

.ourbcs tenim la �ignatura a la portada (k IL- l lonnlsas \"nrllo ¡;Itln�jl'
lios, de Ira [cr ónimo Batista de I anuza

, impresa a aragossa I 1636.1:1

u-rna bàsic l'S l'l'SC ut dl' I rei F ,I i P 1 i com a so- terudorx, la Rl'llgic) i la

1 ortalcsa; ternes 11l'raldic, i ornamentals omplen l,I requadre. Dil'gO
de o\stor aprofita l'l' (Iuema arquitectònic <jue seguí a la portada de la

l l tstorta dc la 1n\l8nc ciudad de )C.qOI'/ü ( egO\ ia , 1637) per mc lourc-hi l'I

retrat de l'autor, l)iego de .olrncnarcv, i drfi.'n'nh al· kgorÍL' , ell- la

Religió i la Justícia, que podien aplicar "l'a la ciutat, a mes (k les Irgu
res d'Hèrcule" i de sant l Iicrotcu. Tambe hem cvrncntat Joan de o

ort,quearaaparei'Xa aragossa,elsan�s 16+ 11649,comaautord'

sengles portades de llibres que s'hi publicaren. I n el primer las l'o un

llibre dedicat a la ",Ju Jc.fra [erommo Bausia dc l anuro , per Ira Jeroni
mo r uscr que, a ml's de la portada, bastant tosca, amb ternes clorni

nil s, presen ta a la pàgi na sl'güen t e I retrat de I ra J . B. I an u la. 1"1 sl'gon,
tarnbc amb mes irucrcs documental C¡Ul' no pas csu-tic , lOrrl'Spon al

llibre U mm cscondulo rcuro JcI alma ... ,
dc fra Josep Maldonado.

Força ml- considerable l'S l'Irncrc que presenten dos gra\ adorx

que sols trobem ac tius a nu lis d'aquesta pcrifcr!a. Un l'S Ramon 011-

\ et que, a Barcelona, se'm presenta ampliarncnt innovador a la porta
da del llibre Authcnuca lulcs ïlauhac¡ COnCrOI'Cf\II\, delteoleg ntonio

Per rr , publicat a Bare clona el 1632 que, ultra clcrncnt-, habitual, com

l'Is heraldio, o el retrat de l'autor, inc lou, constituint una cxtruc tura

de retaule, un 'o, columnes salomòniques perfectament ente,es <Iue
caldra tenir molt en compte c¡uan es laci un estudi monogràfic sobre la

utilitzac ió elaquest trpus de columna al nostre art. Una nova i dec idida

aplkacio daqu 'q tipus de columna la tenim en un altre llibre, ,111-

thcnuca lulcs Paul! conlrOlcr\llS catbolicis, sortit d'impremtes barceloni

nes el 1634, I del mau-ix autor Anionio Pere> <Iu' ara convta com ar

qucbisbc dc Tarragona. Un parell de Iull« ml' endavant s'hi inclou l'I

retrat, !et pel mau-r-, gra\ador Olivet, ek llego de .orral I \rellano,
<IUl' l', el prlllll'r relle'\, de l'art de clavquc> al gra\ at pl'r<IUl' segut'l'
l'i retrat (IUl' f'l'u claquc t jurista laI' al 1631. R 'cordem «Ul' aqul'st
personatge i l' arquebisbe 0\. l'l'rel ha-, ien na-« ut al pobk de anto 1 )0-
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mingo de Silos, cosa que podria explicar aquest fet. L'altre gravador
és Josep Vallés, actiu a Saragossa, on es publicà, el 1630, la Primera par
te de los Anales de Araaón, de Bartolomé Leonardo de Argensola, la por
tada del qual queda ben resolta amb figures al.legòriques i molts ele
ments heràldics. També aquests són nombrosos a la portada del
Sumario del proceso curatoris don [osepb Berenqari¡ de Bardaxí, publicat el

1645, que presenta una original entronització de nostra Senyora del

Olivar. Finalment, el 1653 s'hi publicà el Exemple de sacerdotes ... San

Feltpe Neri, de Miguel A. Francès de Urrutigoyti que, a les primeres
pàgines, presenta un retrat de sant Felip Neri, signat per aquest
gravador.

Antonio Pérez,
Authentica Fules MaLthaei cornroversiis,

Ramon Olivet (gravador),
Barcelona, 1632

ELS GRAVADORS CORTESANS A LA SEGONA MEITAT DEL XVII El grup de gra
vadors actius als àmbits cortesans es presenta encara força viu i amb fi

gures ben destacades al llarg de la segona meitat d'aquest segle. De

baixa qualitat, però curiosa com a única obra que en coneixem, és l' es

cut del duc d' Arcos signat per un gravador anomenat Navarro, que fi

gura als primers fulls de la Historia de las auerras ci vi les de Francia, d'En

rico Caterino Davila, publicada a Madrid el 1651. Per un altre motiu

cal esmentar de manera destacada el retrat del senyor Alarcón que,

després de la portada, figura als Comentarios de los hechos del señor Alar

cón, d'Antonio Suarez de Alarcón, que es publicà a Madrid el 1655.

Planteja un problema interessant perquè, al peu d'aquest retrat hi

consta Ex Titiani Archetvpo , i si això fos cert, tindríem informació d'una

obra desconeguda d'aquest gran pintor venecià. Com a gravador el

signa Pedro Perret i, en aquest cas també cal recordar que aquest artis

ta havia mort l'any 1639, de manera que aquesta làmina degué ésser

feta alguns anys abans de la impressió del llibre.
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1653. Encara és bastan t tosca, i és més interessant el retrat de Francisco

Manso de Zúñiga, arquebisbe de Burgos, que s'hi afegeix. Un intens

caràcter pictòric presenta la portadella de la Cadena mística carmelitana,
de fra Joseph del Espíritu Santo, que ja és del 1678. L'any següent està

datat el medalló amb el retrat de l'arquebisbe de Toledo, Baltasar de

Moscoso y Sandoval, que figura al llibre que li fou dedicat per fra Anto

nio de Jesús Maria i s'edità el 1680. Un altre retrat, en aquest cas del

dramaturg Pedro Calderón de la Barca als 81 anys, està inclòs a la por
tadella d'una edició de les seves ... Comedias ... , de l'any 1682, i d'a

quest mateix any és la publicació del Catalogo historial de los condes de Fer

nan Núñez, de Luis Salazar y Castro, on, després de la portada, un

gravat a tota pàgina amb l'escut dels Fernan Núñcz està signat per ell.

Contemporanis seus són Marcos Orozco i Diego de Obregón que,
com Forstman, dibuixen ells mateixos els seus gravats. Del'primer és

el que illustra la portadella dels l.ibros que escribio ... Fr. Luis de Granada,
amb el retrat d'aquest escriptor que signa el 1674. També a Madrid,
signà, l'any 1677, la portadella dels Anales eclesiàsticos J seculares ... de

Sevilla, que es publicà en aquesta ciutat el mateix any. Queda perfecta
ment resolta amb la utilització exclusiva d'elements decoratius. D. de

Obregón es decanta cap a solucions properes a les pictòriques d'aquell
temps, quan grava la figura de santa Rosa, el 1669, incorporada als

fulls preliminars del llibre Rosa laureada de Santa Maria ...

,
de fra]acinto

Parra, que es publicava a Madrid el 1670. En canvi s'ajusta perfecta
ment a les normes habituals del gravat, al gran tema heràldic amb l' es

cut de Juan Manuel Fernandez Pacheco, marquès de Villena, que va

inclòs després de la portada del llibre Retrato del buen vasallo ... ,
de

Francisco Pinel y Monroy que es publicà el 1677 . També presenten un

intens sentit pictòric els personatges inclosos a la portada de la Theolo

gia mystica, sciencia J sabidurio de Dios, de fra Agustín de San Ildefonso

que dibuixà i gravà el gran pintor Claudio Coello el 1683.

ELS GRAVADORS D'ALTRES CE TRES A LA SEGONA MEITAT DEL XVII Els lli

bres que hem examinat en aquesta Biblioteca donen poques referèn

cies de l'activitat dels gravadors de la perifèria peninsular i algun plan
teja problemes de difícil solució com el d'aclarir l'autor de

l' excellent retrat d'aire francès de l'infant Joan Josep d'Àustria, que

figura a les pàgines preliminars de l'obra de Francisco Febro Brem un-

AgustÍn de San Ildcfonso,
Tbcoloq¡a mystlca, scíencía)' sabuluria de Dios,

Claudio Coello (dibuix i gra\at),
Madrid, 1683

Francisco de los Santos,
Descripcion del Real

monosterio de San Lorenzo

de El Escorial,
Pedro de Villafranca (gravador),

Madrid, 1698
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dall puhlic ada a aragos a l,I 1673, I/¡ torta Jl' lo lieclio de [) TI [uon de
111\1f/u cn ci Pnncipodo de Culll/llñu. :\1(. arcaúvant t'S la port.ula dvl
ïnalc, Je ïraqon , dl' Dil'go josl'P Dormer

, llibn. (IUl' l' publica a .1r.1

go sa el 1697. [.1 portada e-ra igllada pn [uan Rcncdo , li (IU,)I lu nua

fill a 1l0U l' cutv, atl',a 1.1 l'\ a l'sl)l'cialitl,ll io III tl IlW hcraldir . BJr

(l'lona hi queda mol t mal rcprc-cmada pl'r un Certamen 'l liolasucurn

(IUl' ,'hi publkà el 1670, mentre (IUl' \e\ dia ho l' t.} rru S dI crctamcnt

amb la portada dl'llIibrl' anònim obre la l'¡J¡J (kl \ l ncrahl« Fcrnand»
de .ontrcra-, puhlu ai 1'.111: 1692. [a gra\·.} J. ,\luldl'r 'l'gOl) UI) dis

Sl'll: de l.uca de \'aldes (Iue inc lou un nu-dallo amb ,I retrat ch-l \ cnc

rabie entre dilcrcnt» l)lT onatges .11·1 'g(')rils. \ laltre extrem de la
� �

Península no obre-pas a l'Is niv l'li de l'art popular l,I e:ra\at <IUt' il-Iu-,

tra la portada dl' la \IlCI¡J rccopilacion de !VSjlJl(()\ •.• dc C;ll/plí/Coa, (IUl' l'

publica. a a Tolosa l'I 1696 i <Iue l'slà !'oignat I)l'r Pet rus dl' l arrea.

Le edi ion del e8!e \ J III

l'I grJ\at aplic ai a la d·lustraliú dl'ls llibres til1gut' un cvtraordinan

dl'sl'J1\olupan1l'nt l,Is an:s del sl'gk .\:\'111 arreu d'Europa. l'om a mos

tra dl'1 <IUl' l' co",('n en en a<lul'!'ota Biblioteca, en corm nu m algulls
dclx quc sh: podi-n admirar, tot recordant que, per arrodonir el 1'.1110-
rama, caldrra tenir prl'Sl'llts l,I, <IUl' !)l'rtall: vil , a(lul ta l'!)()ca din-:
ek¡_" (on dl' Ie bibliou-quc-, dl' k� laculrat-; e!t \kdillna I de I )rl't, (Illl'
-cran comentats ml's l'llda\ ant.

\mb l,I seket ionat- pode-m Ior nc t rcs apartat, amb c arac tcr ixti

(IUl' ba-tant propil'S d1l1s dl' la tònica genl'ral (IUl' corr '''pon a aquella
l'pota. l 'l'sl)l'rit barroc pnd haxtant« dels c-lcnu-nt-, l'''lglts per una in

u-n a ('''pn .si\ uat n'!Jg!osa I l', decanta tap a oluc Ions dl' mc- uav i

tat, (ap a pianu-jamcm-, d't'kgJllcia i rcfinamcnt , (IUt' lS rnanilcstarun
tant en l'art re Iie:iús (om vn l'I dl' caràc u-r prola, I aL\O pot apn't iar-x '

d'una marura l mblant l'lll'ls gra\ats <Iul' il-Iuxtrcn llibrc-, publicats a

1-1".111<,'.1, tom U) l,Is (llll' s' cduarc n a (l'ntrl's italian-, o als situat als ano

menat Països Bal\.os.

IIIIIRI \\\11 GR \\ \ 1\, Ili Ill\ I R ()\ (I II{I" 11IR()1'11I

/\ ks u-rrv-. (k I rança ,
I IÚ continua otupallt un lloc rol' a dl -tac olt, 1)('

ro molt .1\ iat er.} upl'rat l'l'Is tallers cstahlcrt-, a París. Força t ornplcx
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en la composició, gue ocupa nombrosos elements al·legòrics i heràl

dics, és el gravat a doble pàgina gue figura a l' edició de les Opera omnia,
de Oesiderii Erasmi, que es publicà a Lió el 1703. El dibuixà Hille
brand van der Aa et 1742) i el gravà Jan van Vianen, ambdós holande

sos, cosa que ens demostra la relació que devia haver-hi entre els dos
nuclis. Més abundants són les mostres del gue es feia a París, on es pu
blicà, el 1711, un llibre, a gran foli, d'Anselmi Banduri dedicat al Jm

perium Orientale, la portada del qual presenta una composició on les

al·legories emmarquen una interessant vista de Constantinoble, que
està signada per Sebastien Leclerc el Vell Ct 1714), autor del dibuix, i

per Philippe Simonneau com a gravador. Força interessant des del

punt de vista arqueològic és el llibre d'autor anònim que es titula Ex

plicatioti de divers monuments sinpuliers, publicat a París el 1738 i que
presenta intercalats al text nombrosos gravats de sarcòfags i altres pe
ces escultòriques d'època romana, de gran valor documental, que sols
estan signats pel gravador M. Baquoy et 1747). D'un altre gènere ben

diferent és el titulat Memoires d'ortillerie, de Pierre Surirey de Saint

Remy, que també es publicava a París el 1745. Presenta una portadella
força informativa de l'artilleria d'aguell temps, sense oblidar-se
d'incloure-hi elements mitològics, segons un dibuix minuciós d'An
toine Dieu, correctament interpretat pel gravador Pierre Lepautre
et 1744). El llibre queda enriquit per la inclusió del retrat del seu au

tor, excelIent exemple dels gustos i de la moda de l'època, signat pel
pintor Jacint Rigau i pel gravador N. E. Edelinck. Finalment, un espe
rit de refinada elegància i de composició equilibrada queda ben palès a

la portadella del Dictionriaire raisonné universel d'Histoite Naturel (París,
1768) amb les figures d'Adam i Eva al paradís, envoltats de tota mena

d'animals que omplen un espai on la llum, que guasi podríem qualifi
car de celestial, té un actiu protagonisme. Està gravada, segons un di

buix de De Seve, per B.L. Prevost.

Una mentalitat diferent reflecteixen els gravats que provenen dels

nuclis italians, on l'orientació religiosa té una forta preeminència, i les

connexions amb els corrents estilístics que dominaven la creació pic
tòrica, més apreciables. N'és una prova el gravat que figura a les pàgi
nes preliminars, amb l'aparició de sant Pere a sant Gaietà del llibre Vi

ta de San Gaetano, del P. Gaetano Ma Magenis, que es publicà a Venècia

el 1726. A la ciutat de Verona hi fou publicada, el 1729, 1'Opera Om-

Anselmi Banduri, lmperium Orientale,
Sebastien Leclers el vell (dibuix)

i Philippe Simonneau (gravat),
Paris, 1711
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força representatiu de l'època el gravat del venecià Giuliano Zuliani

que ilIustra la portadella del llibre de Dominici Vallarsii, Sancti Eusebi

Hieronymï ... operum, que es publicà a Venècia el 1766. Finalment, un

bon exemple de les facultats de Giambattista Tiepolo les tenim al di

buix que féu per al gravat al.legòric de Francesco Bartolozzi, que
illustra la portadella d'una Biblia Sacra publicada a Bassano el 1774. És
curiós que el mateix gravat encara fou aprofitat per a una altra edició
de la mateixa Bíblia que es féu en aquella població l'any 1794.

Finalment, el grup de publicacions procedents de centres situats a

Holanda és més reduït, segurament com a indici d'unes relacions cul

rurals menys intenses amb aquell país. Un exemple interessant és el

que presenta una edició dels Ar8onauticon, de C. Valeri i Flacci, a càrrec

de Petrus Burmannus, feta a Leyden el 1724. Ultra una portada amb

elements al.legòrics, davant del prefaci inclou un gran retrat de l' eru

dit Pieter Burman el Vell, signat pel pintor H. Van der My, pel dibui

xant Jak Oubraken i pel gravador J. Luchtmans. Una altra mostra d' a

quest interès per l'antiguitat clàssica el tenim a l'edició que Petrus

Werselingio féu de Vetera romanorum iuneraria ... Antonini AU8usti ltine

rarium ... publicada a Amsterdam el1735. Alguns aspectes del caràcter
del llibre són alIudits als elements al.legòrics incorporats a la porta
della, que està signada per L.F.D.B. inv. i gravada per P. Tanie.

ELS GRAVADORS DEL SEGLE XVIII ALS TERRITORIS HISPÀNICS

Dins d'aquests territoris podem separar dos períodes perfectament
delimitats per l'establiment de l'Acadèmia de San Fernando l'any
1752, i, tant en l'un com en l'altre, queda clarament marcat el predo
mini del nucli centrat a Madrid, amb alguns gravadors força actius.

Evidentment, les conclusions a les quals podem arribar sols han de

considerar-se dades indicadores d'una orientació general.

EL NUCLI CENTRAT A MADRID Hem d'encapçalar els nostres comenta

ris entorn del focus situat a Madrid amb la constatació que encara hi

era actiu Marcos Orozco, el qual ho fa constar quan signa el gravat que

correspon a la portada de la Historia de la conquista ... provincias de Yuca

tan; de Juan de ViIlagutierre Sotornayor, impresa e11701. Està resolta

amb una àmplia orla de temes decoratius entorn d'un sector ocupat
per les columnes del Plus Ultra, l'escut reial i un detallat vaixell. Un

Biblio Sacra,
Giambattista Tièpolo

(dibuix)
i Francesco Bartolozzi

(gra\'at),
Bassano, 1774
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publicà a Múrcia aquell mateix any. És interessant fer-ne la compa
ració amb l'esplèndid medalló que figura a la portadella del llibre

Difensa de la primacia de las Espoiias que gaza la iglesia de Toledo, que es

publicà a Madrid el 1726. Està ocupat per una escena tan pròpia de

la iconografia d'aquella ciutat com ho és la imposició de la casulla a

sant Ildefons, però el que és més destacable és l'emmarcament, pre
sidit per alIepories de l'Església i de Castella i animat per una mu

nió d'alegres i dinàmiques figures infantils. El disseny correspon a

l'arquitecte Narciso Torné , autor de remarcables obres en aquella
catedral, i el gravat va signat per Diego Torné , que el data a Toledo

l'any 1726.
Una bona i variada representació de l'art del gravador Juan Bernabé

Palomino ct 1777) la tenim en alguns llibres d'aquesta Biblioteca.

Queda iniciada pel gravat amb moltes al·legories que complementen
la visió d'una batalla entre cristians i musulmans, que signa a Madrid el

1724, i també hi ha la intervenció, com a autor de la composició, del

seu oncle Antonio A. Palomino, pintor del rei. Pertany al llibre Patri

mania serophico de Tierra Santa ... de fra Francisco de San Juan del Puer

to, que es publicà a Madrid aquell any 1724. D'un caràcter ben dife

rent i poc habitual és el gravat que representa el martiri de sant Serapi,
segons un dibuix del mercedari Gregorio Barambio, que il-Iustra el lli

bre de fra Antonio Ambrosio de Harda, El nuevo macabea ... San Serapio,
publicat a Madrid el 1727 . D'una orientació més actualitzada és el gra
vat que ocupa la portadella d'una interessant Relación del viaje a la Amé

rica meridional ... de jorge juan, que s'edità a Madrid l'any 1748. La sig
natura ens recorda que l'únic autor de la làmina és J .B. Palomino,
gravador del rei, que hi combina al.legories de la navegació amb la re

presentació de l'esfera terrestre i s'oblida de moltes solucions que
eren habituals a Ièpoca barroca. Finalment, en un gravat seu, potser
perquè és de caràcter religiós, hi són apreciables menys plantejaments
renovadors. Està dedicat a la glorificació de santa Teresa i figura a les

Cartas de Santa Teresa dejesús con notas de juan de Palaío«y Mendoza, obis

po de Osma, que es publicaren a Madrid el 1752.

ELS GRAVADORS D'ALTRES CENTRES PENINSULARS Les realitzacions dels

gravadors actius a la perifèria peninsular demostren una gran varietat

d'orientacions estètiques. Escassament renovador se'ns presenta fra
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cicle sobre ... Francisci Xaverii epistolarum, d'Horacio Tursellino que
s'havia publicat a Roma el 1596. Alludeix a les activitats evangelitza
dores d'aquest sant i també representa una positiva aportació al catà

leg d'aquest gravador. Cal recordar que aquests dos gravats foren rea

litzats segons dissenys de Joseph Camaron
,

al qual possiblement
correspon el mèrit de les innovacions que presenten. Un ressò llunyà
de les qualitats de Moles s'aprecia al gravat que signa Francesc Boix a

Barcelona i ocupa la portadella del llibre dedicat a la Vida deJra [oseph
Gasch, de fra Francesc Xavier Elias, que fou publicat a Barcelona el

1765. Finalment, com a curiositat esmentem un gravat que fou incor

porat en un manuscrit de la nostra Biblioteca. És de grans dimensions,
està dedicat al venerable Palafox i el signa fra Francesc Llodrà, a Vic el

1762, un religiós franciscà del qual se'n coneixen algunes obres a Bar

celona d'aquests anys 1761 i 1762, i altres que el situen posteriorment
a Mallorca. Com a conclusió d'aquest apartat i com a referència del

que es feia a Saragossa, hem d'esmentar el gravat amb temes al·legò
rics que ocupa la portadella dels Estatutos de la Real Academia de San

Luis, que signa Mateo Conzàlez i que es publicà en aquella ciutat

l'any 1793.

EL FOCUS CORTESÀ A LA SEGONA MEITAT DEL SEGLE XVIII Alguns dels lli

bres integrats als fons d'aquesta Biblioteca ens permeten comentar les

tendències dominants al focus madrileny, bàsicament marcades per
les orientacions estètiques establertes per l'Acadèmia de San Fernan

do que s 'hi establí el 1752. Com és general a J' època, hi queda més re

duïda la temàtica religiosa i més àmplia la iconografia de tema profà.
Encara segueixen plantejaments tradicionals, matisats, però, pels

criteris de major sobrietat propis d'aquests períodes finals de l'època
barroca, els elements gràfics incorporats a llibres com la Prodiqiosa
vida ... B. P. Francisco Caracciolo, escrit per Eusebio Quintana i publicat a

Madrid el 1769. Ocupa la portadella un gravat a plana sencera, amb el

Francesc Xavier Elias, Vida Fr. [oseph Gasch,
Francesc Boix (gravador),

Barcelona, 1765
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sant en oració i assistit per àngels, que està signat per J. Moreno Teja
da. Alguns aspectes singulars poden remarcar-se, en l'emmarcament i

en l'actitud del protagonista, al retrat de l'erudit Ambrosio de Mora

les, signat per Gil, que figura a la portadella del llibre d'Enrique Fló

rez, Via¡« de Ambrosia de Morales, que es publicà a Madrid el 1765. Un

esperit semblant, d'ordenada regularitat, presideix la composició dels

elements heràldics i les alIusions a les acti vitats militars que ocupen
un gravat de J. Minguet situat a la portadella del llibre Avisos bistoricosJ

politicos del capi tan Greqorio Menéndez Valdés ... a su nieto, que es publicà a

Madrid l'any 1774. Aquesta tendència simplificadora també podem
apreciar-la al Manual compendio de el reaio patronato indiana, d'Antonio

J. de Ribadeneira, publicat a Madrid el 1755, el qual mostra davant del

pròleg un gravat glorificador de Ferran VI que està signat per Carolus

Casanova delinea vit et sculpsit Matriri anna 1755. Els elements al·legòrics
també són els que dominen a la portada de la Flora Espaiiola ,

de Joseph
Quer, publicada a Madrid per Joaquín Ibarra el 1762. Està signada, pel
que fa al dibuix, per Isidro Carnicero, però no hi consta el gravador.
Possiblement sigui Lorenzo Marin que, als fulls següents, signa un es

cut d'Espanya i alguns encapçalaments de capítol. També deu ser ell

l'artista que féu els nombrosos gravats de les plantes que són estudia

des al llibre.

Una plena renovació dels esquemes pel que fa a la temàtica i a la dis

tribució dels gravats dins del context de l'obra, l'observem en els que
foren incorporats a les pàgines de la modèlica edició de La coru uracion

de Catilina J Ja auerra de YuaL/rta, de Cavo Salustio Crispo, que féu

J. Ibarra a Madrid l'any 1772. Un decidit respecte a la realitat històri

ca i un propòsit d'apartar-se de grandiloqüències retòriques, és la tò

nica dominant als gravats que, per a aquesta publicació, foren fets per
M.S. Carmona segons dissenys de M.S. Maella. I com a colofó d'a

quests comentaris entorn de les tendències estètiques dominants en

aquest segle XVIII, creiem que és prou clara la renúncia a l'afectació i

una recerca de la individualitat al retrat del comte de Trastàmara que

figura a la dedicatòria d'un llibre tan clàssic en els plantejaments cal-li

gràfics com el Arte de escribir por reqlosJ con muestras, de Torcuato Torio

de la Riva, que es publicà a Madrid el 1798. Com a dibuixant hi consta

Carrafa i com a gravador el barceloní Blai Ametller, que fou un dels

més destacats gravadors d'aquesta època.

Cayo Salustio Crispo, La cotiiurocion de Cotilína
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solien unes solucions noves, el tenim a la portada del llibre del metge
portuguès Antoni Lodovici, publicat a Lisboa el 1540. Es decora amb

un emmarcament arquitectònic que presenta Hermes als brancals i su

pera els esquemes on predominaven els grotescs. En certa forma

anuncia el repertori ornamental que serà sistematitzat per artistes, es

pecialment italians, que donaren vida al focus de Fontainebleau els

anys centrals d'aquest segle, del qual n'és una mostra el llibre amb es

crits del polifacètic Gerolamo Cardano (1501-1576) publicat a Basilea

vers 1550, que concentra la decoració, amb roleus i un bestiari fantàs

tic en un tema rectangular que emmarca el retrat, de perfil i d'arrels

clàssiques, d'aquell autor, com a complement. Una altra demostració

de la fàcil inventiva d'aquells artistes de Fontainebleau i, alhora, de la

permanent autoritat del metge grec Claudi Galè, mort a Roma o Pèr

gam vers l'any 200, és el llibre amb obres seves publicat a París el

1549. A més d'aquells temes, variats i d'un fort relleu, reserva un me

dalló central, ovalat, amb el tema de la Samaritana.

Evidentment, no podia mancar en aquesta sèrie una representació
de les obres escrites pel metge flamenc Andreas Vesal (1514-1564) i

concretament una edició de la Anatomia, feta a Venècia ja entrada la se

gona meitat d'aquest segle XVI, que inclou a la portada una sèrie de re

quadres de temes relacionats amb la medicina, signats pel gravador
Francesco Valegi, nascut a Bolonya. Una altra Anatomia, publicada a

Anvers el 1572, segueix un esquema arquitectònic al frontispici amb

figur�s, masculina i femenina, als brancals i nombrosos gravats de

tema anatòmic als fulls interiors, que demostren l'acurada observació

directa de les diferents parts del cos humà i la sòlida base que aleshores

adquirí aquesta ciència.

La sèrie queda completada amb alguns llibres més, de caràcter ben

divers. Un d'aquests, publicat a Venècia el 1573, està dedicat a l'Art

Gimnàstica i recull evidentment tradicions clàssiques entorn dels exer

cicis gimnàstics i les lluites atlètiques. Inclou nombrosos gravats, anò

nims, que mostren les modalitats d'aquestes pràctiques, de progressi u

desenvolupament al món modern, i també demostren punts de vista

molt renovadors en la representació del nu. Un altre és l'Operam medi

cinalium de Pedro Miguel de Heredia, metge de Felip II, publicada a

Lió el 1573, que a la contraportada ostenta un esplèndid gravat en un

medalló de forma ovalada amb el retrat d'aquell metge, signat pel gra-

Recull d'obres d'Arnau de Vi lanova, Lió, 1520
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F. Cars (gravador),
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vador F. Cars. D'un caire ben divers és la Historia peneralis plantorum ,

també publicada a Lió el 1586, en el frontispici de la qual apreciem
una complexa evolució del repertori establert a Fontainebleau al tema

que el presideix, animat per múltiples allusions a la Medicina, a la

Farmàcia o a la Saviesa. Nombroses i realistes interpretacions de plan
tes a les pàgines dels seus dos volums ens demostren la persistència de

coneixements establerts a l'època grega o romana i transmesos a Eu

ropa pels tractadistes islàmics. Finalment, aquesta preocupació per in

crementar el valor informatiu dels llibres mitjançant la imatge, l'apre
ciem en els gravats inclosos en una portada interior de Les oeuvres de

clvirurpie, de Jacques Guillemeau (París, 1598), on se'ns presenten sis

tipus d'operacions quirúrgiques, d'un alt interès documental.

La renovació que es produi al segle XVII

De la renovació de conceptes que es produí els anys del segle XVII en

tot el referent a la il. lustració del llibre en tenim alguns exemples. Per

començar advertirem que des d'ara serà normal que els gravadors sig
nin els seus treballs i de vegades hi afegeixen la data, de manera que la

informació és més completa. Així mateix, són nombrosos els llibres

sobre plantes d'aplicació a la medicina o els que estan dedicats a mos

trar detalls anatòmics, trets del natural, com oportunament consta a la

signatura del gravat, de manera que l'esperit de Caravaggio a la pintu
ra també apareix aquí. Hem d'esmentar un parell de publicacions del

metge barceloní Joan Francesc Rossell que, el 1623, fou elegit conse

ller en cap de Barcelona. El 1627 publicà una obra sobre Causis morbo

rum, i el1632 una altra sobre el Verdadero conocimiento de la peste. Coin

cideixen en el fet que decoren el frontispici amb un escut de Barce

lona, a dos colors, signat pel gravador Jean de Combes, nascut a

França i d'una àmplia activitat a Madrid entre 1620 i 1638. Menys co

negut és el gravador P. Rodríguez que signa un arnpulIós escut del

duc de Villahermosa, al qual està dedicat un llibre de Tomas Longas
sobre CurationeJebris malipnae, publicat a Saragossa el 1689.

Com veiem, el que es publicava al nostre país era una representació
ben migrada davant el que es feia a altres centres europeus, cap als

quals anava dirigida, segons sembla, l'atenció dels nostres metges. Un

exemple el tenim a l' Stirpium Histonae, de Remberti Dodonaei, publi-
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tala \11\l'r"'l'11616,l'nl'l'Iu,)I,aml' duna c plllldid,)pOrLHI,),.lllo
nirna, amb lL's IIgun'''' d' -\dam, dl alomó

,
dl' Tl'olr,) I i dl' 1 )io lori

dl' , tal apreciar 1.1 quant irat dl' gr.1\.1h (IUl' n'pn cntvn Itdllmlllt Il'

plante amb COITl't ll' t r iu-ri-, hot.1nit . Una linia 'l'mhlant I)l'ro .ipli
cada .11, an i mal ... rcllc« tvi '\ l,I con ti ngu I dl' 1.1 111\1 ()TI,lnl <1 ili ra I, /11, d' LI
li" Aldrovancli , en cliv c-r m volum ... I puhlicada a I ranklurt l'I 161

I a portada, d'l"pl'rit manicri ... ta, inclou nornhrovo-, clcrncru
, ,lI Iu

... i u, o al IL-g()ric ...
,

i l' tà ... ignada pn J oh . Tal lcr l'I 160 l
, l m,l (IUl' l,li te

nil' en comptl' n"I)l'lll' a l 't. til que hi domina, I)l'rlv, rame-m dikn'n
ciat del qUl' corrl"pon al Irorui pit i (kl ... Comem ans obre 111/,o,r<1I(\,
obra dc l-raru i-«o v'alk- ..

, n1l'lgl' (kl re: I-clip II (IUl' l" puhlit,l a .1

pol, el 1621. [ ... ta 'lgn.1d.1 pl'r icolau-, Pcrrc , iai -vu c '(Iul'ma anlui
ux tonic ,'hi inclouen IL' ligurt" dE culapi, d'I hpoc raic i tk (Jak.

La ,ol Ut io dl' ... ituar .11 Iront i pici algun requadre amb l"ll'I1l" (k
carat ter mcdic

,
irnilar a la (IUl' hem \ i ... t en algun altre llibre, l', la (Iu,'

Iou adoptada al (,ah'nl l ibrorum, pub] ic at a \ ('n(\ ia l'I 16 5. I n l an \ i l',

torna al -olcrnnc l'''lul'ma arquitcc toni; pn l·mf'a ... irvar la portada (kl
llibre In ïtcdico, d' \ntonio Mcrindoli, (IUl' l', publica l'I 1 33. -\1,
brancals hi ha figure, al-Iu-iv e a la .\1editina i, cntrc c-l u-rne l'UII)

dari ...
, Iluural'l dl' 1.1 salamandra cntrcrnio duncs Ilanu» [ l conjunt l'b �

ta 'Ignat P'" J. goml'r (IUl' fa l'I dibuix i P'" Roi/l' torn, gra\ ador.
Un parell dl' llibre recorden la figura del nll'tgl' mJlagul'n; [uan

Galkgo dl' la \l'rna, (IUl' ho f()u (kl, rei: Fe-lip III i 1l'llp 1\ . 1:1 primc-r

Opera ph) i/CO medica, <IUl' l', publica a 1 ió el 1634, pn"c'ntJ .11.1 portada
un grJ\ at , qUl' l·,ta ,ignJt pn I. pirJin'\, i planteja una al.lt-goria cle la

sa\ ic-,a. l 'ahrc , <¡Ul' l', titula Recte u( dOH/IIOI/(l' mc-Ien-I! I Cfa ïlcthodu«,
fou publica; a Parr-, e-l 1639. \1 m xlalló hnàldic (IUl' centra el gra\ at ,

l'emmarcament cnc ara rccorda c] rl'l)l'rto!ï ci, hll1tainl'hkau; al U)'

tats, Ito .. flgun' .. al·kg(">ri(lul·" dl' la Rl'ligio i la Ju u. ia ,
dl' propol'l IOn..

propl'n'''' al rnanicri .. mc, complementen l,I gr,)\ at (IUl' "Ign.; Joan
Pil art.

Completa el blo 'l orrl"p0!ll'nt J aClu,· .. t 'l'git- un bon t onjunt dl' n'

trat-, ..olucio <IUl' aft-gl'i'\ \ alor .. complementari ... al (onlingull' trill,l
n1l'nt profl· .... ional (IUl' puguIn tenir l'I .. lIibrl" I)l'r .1 I.l hi .. tori.l dl' I.l
'\kclllin.l. Qua .. i ..c'mpn·l'" limitl'n .lI hu .. t i (Iu"(kn l'll1ll1artah Iwr un

n1l'dallo ()\ .llat (k dI 'o('n; di\ n ... CIUl' h.lhilU.lln1l'nl Ol Up.l una pagina
l·nel'l'a. LI dl' Joal1l1l' I kurni l' a 1.1 contraportada dl' Iv 0I'Cfa ()/IInl,1
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El Bran moment del món hispànic durant el seqle XVIII

publicat a Lió el 1658 i està signat per la gravadora Claudia Brunand,

que treballà en aquesta ciutat entre 1654 i 1673. El del metge portu
guès Zacutus ens concreta que estava fet l'any 1642, quan tenia 66

anys, i ocupa la contraportada de la seva obra De medicorum principum
historia, publicada també a Lió el 1667. És un bon exemple de la tècnica

de Claude A udran (1 597 - 1 675) que, després de treballar a París, s' es

tablí a Lió. El retrat de Francisco Henríquez de Villacorta, metge de

Felip IV, està datat el 1669 i signat per Andres de Smide, a la contra

portada d'un llibre seu que es publicà a Lió el 1670. A la ciutat italiana

de Parma fou publicat, el 1687, la Medicina Theorica Practica, escrita per

Pornpeius Sacco, el retrat del qual, signat pel dibuixant Maurus Odus i

el gravador Francesco Domenico Francia (1657-1735), ocupa, com és

habitual, la contraportada d'aquest llibre. Finalment hem de subratllar

les elevades qualitats de captació d'una personalitat que són apreciables
al retrat de Franciscus Deleboe Sylvius, que gravà el pintor i gravador
Jacques L. Durant, nascut a Orleans el 1622 i que el 1670 treballava a

Ginebra. Com és habitual, queda situat a la contraportada de la seva

Opera medica que es publicà a Ginebra el 1698.

Segons les referències que ens donen els llibres conservats en aquesta
Facultat de Medicina, els anys del segle XVIII marquen una fase molt

destacada en el progrés dels estudis mèdics i una bona oportunitat per
als gravadors de col-laborar a les publicacions que en resultaren. Hem

de destacar les nombroses realitzacions que es localitzen a Madrid. Ja a

l'any 1726 un magnífic gravat al.legòric anima les pàgines inicials de

l'edició del Diccionario de la lenquo castellana, publicat per la Real Aca

demia Española el 1726. El dibuix el féu Antonio Palomino i el passà a

gravat el seu nebot J uan Bernabè Palomino (1692-1777), el qual és

també l'autor del retrat de Juan B. Legendre, primer cirurgià del rei

Felip V, que figura al llibre Exercitationes anatomicas, de Blas Bcau

mont, publicat a Madrid l'any 1728.

Un cas interessant és el que podem observar al llibre Anatomia aalé
nica moderna, publicat a Madrid el 1733, l'autor del qual és Manuel de

Pon-as. Està ilIustrat amb nombrosos gravats fets per F. Martínez

de Irala. H i destaca el retrat d'aquell autor, excelIent, dins de l' acos-
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J uan Rancé, Tratada teorico-pràctico de moteria médica
,

Francesc Boix (gravador),
Barcelona, 1773

TRATADO
7!fHJ}EOlR.JlC()=jplRAC7rllCO _;

DE MATEH,IAMEDICA" _

Qye explica los medicament os natur-aíes o
simples, assí como las preparaciones chi:

r-

� mica�ygalel1icas, las mas u5uales_¡ sus

�
doscs, SLl rriocio de obra1; los casos

"\'" clonde convienen_¡'y sus fornIu:
,

las: con un suplemento

i'
el: ]0 1.Lltimo,

((� 1w J COMPUESTO

1)}: � PARAELU80DELOSREALESCOLEGIOS�t,1 PorDONIuAN RANCE,

/1,. .¿jPzúnez -1Y,u8ante Cónsu!toz, de/os Ex�.zc�s; ,i\l4I�i.1\�Cath.e8zatzco oe elReal Coir¡gzo Be Czzugza
I tr de Bazce!ont¿yIJoctozenMe¿)¿c¿Jza
\! ; oe la Univezs i8ad deNont¡oeliez,
,�, l ' DEDICADO, '

� 1 A§U JMfAGIES1fAJDo

Pharmacopoeia Matritensis,
Juan de la Cruz (gravador),

Madrid, 1762

JHAJ'R1TI ASP¡:;;CTrr8 C1CClDEN1:'IJ,JS.
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anatòmics de diferents autors. Aquesta faceta del treball dels grava
dors, com la dels que transcrivien les singularitats botàniques o zoolò

giques, sorprèn per 1'exactitud de la seva observació i mereixeria una

anàlisi detinguda. Més exemples, de variada qualitat, ens presenten al

tres publicacions, com la Adversaria anatomica omnia, que es va publicar
a Pàdua el 1719 i va ser escrita per J .B. Morgagni, el retrat del qual se

situa a la contraportada i, com una figura al·1cgòrica que s'hi inclou, és

obra del gravador de Bolonya F. Francia. Més destacable és la monu

mental edició, a gran foli, feta a Lió el 1725 de les Opera omnia anatomi

ca et cinrureu:a d' Andrea Vesal, que encara mantenia el seu prestigi. Hi

hem de remarcar el gravat de la portadella, a tota plana, que repro
dueix un monumental amfiteatre amb nombrosa concurrència que se

gueix el procés de dissecció d'un cadàver femení. El signà el gravador
holandès Jan Wandelaar (1690- 1759), autor també de nombroses là

mines als dos volums de la publicació. Altres aspectes d'aquests am

bients de recerca ens són mostrats pel gravat que illustra el frontispici
de les Tabulae Anatomicae, de Bartoloméi Eustachii, publicat a Roma el

1728. El gravat, de P.L. Gherrius, ens transcriu l'animada discussió

suscitada per la dissecció d'un cadàver. De qualitat inferior són les

nombroses làmines que ilIustren l'obra de Philippo Verheyen, Corpo
ris Humani Anatomiae, publicada a Nàpols el 1734, que inclou a la con

traportada un retrat d'aquest metge, gravat per F. Sessoni. Finalment,
és destacable el llibre de Pietro Tarin, Adversaria anatomica, que es pu
blicà a París el 1750, perquè inclou la policromia en alguns dels gra
vats que l' illustren, obra de J. Robert, el qual els signa alhora que as

senyala que els ha dibuixat del natural. Veiem doncs que, a més

d'atendre la fidelitat lineal de les imatges reproduïdes, ha semblat ne

cessari afegir-hi la policromia per millorar-ne la informació.
Un altre grup d'aquests llibres s'orienta cap a l'exposició de temes

mèdics o quirúrgics que, per una raó o altra, inclouen la imatge gràfi
ca, com succeeix al Methodus studii medici, del científic holandès de

molt alt prestigi Herrnann Boernhaave (1668-1738), publicat a Ams

terdam el 1751 . A la contraportada hi ha un gravat al.legòric de la Me

dicina, signat per F. van Maris com a dibuixant i gravat per J. Wande

laar, que ja hem esmentat. A Pàdua fou publicat, e11751, el Medicinae

compendium, de Johan de Gorter, que a la contraportada inclou el seu

retrat, original del gravador venecià F. Zucchi (1692-1764). Con-

EDITIO ROMANA ALTBRA.

Bartolomèi Eustachii,
Tabulae Anatomicae,

P.L. Gherrius

(gravador),
Roma, 1728
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És prou conegut l'interès que, des del món de la medicina, s'ha

prestat a l'estudi de la zoologia i de la botànica. N'hem esmentat al

guns exemples i potser s'incrementà al llarg d'aquests anys del segle
XVIII, com podem apreciar a diferents obres existents en aquesta Bi

blioteca de la Facultat de Medicina. Ja és prou explícit el títol Theatrum

universale omnium animalium, de Heinrici Ruysch, publicat a Amster

dam el 1718. A la contraportada del primer volum hi ha un esplèndid
gravat allusiu al contingut del llibre, signat per J. Wandelaar, i a les

pàgines interiors centenars de gravats amb diferents animals. Una am

plíssima aportació de materials gràfics s'observa als diversos volums
de les Memoires pour servir a l'histotre des insectes de M. de Reaumur, pu
blicats a París des del 1734. Molts estan signats per Simonneau, que
fou dibuixant i gravador de l'Acadèmia de Ciències, i són admirables

per la rigorosa transcripció de la realitat que demostren. Un qualifica
tiu semblant podria aplicar-se als cinc volums de la Flore medicale de

F.P. Chaumeton, publicats a París des del 1814. Afegeixen l'interès

de la policromia aplicada a la nombrosa representació de plantes
realitzada per diferents gravadors.

D'interès divers són dues obres que tingueren molta transcendèn

cia. Una és el Tractatus de aure humana, d'Antoni Maria Valsal va (1666-
1723), que realitzà estudis fonamentals sobre l'anatomia de l'oïda.

Fou publicada a Venècia el 1740 i presenta a la contraportada un com

plex frontispici que inclou el retrat d'aquell autor signat pel venecià F.

Zucchi. L'altra és la Opera omnia de Fredericus Ruysch, que es publicà
a Amsterdam el 1734. Un cop més hi trobem una contraportada amb

complexa composició al.legòrica signada per C. Huyberts. A la porta
da ostenta, com bastants llibres més dels que hem comentat, el segell,
amb un ull posat al palmell de la mà, que simbolitza la acció clarivident

i que demostra la seva pertinença a la biblioteca del Reial ColIepi de

Cirurgia de Barcelona. Un parell de fulls més endavant, podem ad

mirar un magistral retrat de F. Ruvsch que signà J. Wandelaar on

adverteix que l'havia fet ad vivum.

Hem de cloure aquests comentaris amb una referència a les publi
cacions periòdiques que, des d'aquest segle, seran ja habituals i impul
sades per diferents corporacions científiques. És interessant el que po
dem observar a les contraportades dels volums, publicats a París,
corresponents als anys 1718, 1719 i 1720 de l'Histoire de 1'Academie Ro-
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d'atenció per part d'altres branques universitàries. En canvi, pen
sem en la possibilitat que el repertori gràfic que complementa aques
tes publicacions científiques pogues determinar algun ressò en les
orientacions que dominaven aquells segles en el terreny de les arts

plàstiques als nostres àmbits.

Dins d'aquest conjunt i en la línia d'aconseguir un dels objectius de la

present publicació, hem de fer uns comentaris entorn de l'interès que,
respecte a la inclusió de la imatge gràfica com a element integrat al

contingut global del llibre, presenten bastants dels llibres que perta
nyen al fons de la Facultat de Dret. Una detinguda revisió ha permès
de fer-hi una selecció d'una cinquantena d'exemples que ens poden
permetre complementar el que ja s'ha dit respecte als llibres que, per
un motiu semblant, han estat seleccionats a la seu central de la Biblio
teca de la Universitat i a la de la Facultat de Medicina.

Elfons antic
a la Biblioteca
de la Facultat

de Dret

Llibres del segle XVI

Pel que fa als llibres publicats al segle XVI que per raons estètiques
s'han seleccionat entre els que es conserven en aquesta Biblioteca, cal

destacar-ne un, publicat a Barcelona que, com es habitual en aquella
època, concentra la decoració a la portada. Es titula Anciquiores barchi

nonensium [eqes, està datat el 1544 i presenta un frontispici on des

taquen uns medallons amb els símbols del Tetramorfs als angles, uns

elaborats ternes amb grotescs als costats, i uns complexos motius or

namentals, organitzats segons un eix de simetria, que tanquen a dalt i a

baix el requadre amb les dades pròpies del llibre. Als fulls interiors

destaca una pàgina on subsisteixen elements característics de l'època
medieval, com el tipus de lletra, els emmarcaments, la disposició de

les caplletres o el caràcter popular del gravat amb la reunió de juristes
que l'encapçala. Ben diferents ja són el tipus de gra\'at i la composició
del frontispici que presenten dos llibres publicats a Saragossa l'any
1585 i el 1587. Estan dedicats a recollir els furs i els costums del regne

d'Aragó i, tant en l'un com en l'altre, la decoració està resolta amb el

mateix gravat que presenta una hàbil disposició d'un parell d'àngels
sostenidors dels tres escuts d'aquell regne.

Recull dels furs i costums del regne d'Aragó.
Un parell d'àngels sostenen

els tres escuts d'aquell regne.
Saragossa, 1585 i 1587
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�1e� nombro-o ... son el� llibres puhlicatx a Fran a 0.1 Itàlia, cjue en�

dcrno ... tren la In-qiicnt cornunicacio entre eentre- t ultural-. de qUl'

aleshores gaudi.1 r urop.1. Un daqucvtv, qUl' l", titula 'spcculum Prmci

pum, lou imprè-, a Par¡ ... l'an: I:; 30 i al veu Irontixp« i plTscnla una n'u

nió d'clement. plenament rcnaivcnuvtcv, COI11 Il'� c apric iosc ... c olurn

I1l'S dels c osiatx, l,Is mcdallon- del angk� cjue conncc ien directament

amb el, retrats das its l'n\ ol tats de llorer o l,I ... tcrnc-. cie regusl arqui
tec tonic que compk-mcntcn 1.1 c ornposicio. Mes abundants i di\ er os

son els ilibrc-, irnprcxox alio, que aquest sl'gk es un gran centre edito

rial europeu. 1 n aCjul'sl.1 hibliotcca cn- el recorden .1lguns llibres, com

l'I ClUC e-ta datat el 1530 i l'm demostra la pcrvivtcnt autoritat dl'l� co

mcntari ... del juri ... consuh Bartolo de <"'as ...olcrrato (1313-1357) que
cvcrci una forta inllucnc ia sobre la cicnc ia jurrdica catalana. r , intc

rcvxant el Sl'U Irom ixpic I pels clements decoratius que inc lou ,
din- del

repertori dels grotl'St s, I)l'ro ho es moli ml's encara perqul' s 'hi situa

com a tema ha-« la rcprcscntac io d'una dasse univ -r sitaria, amb el

proil'ssor Bartolus In cathedra i els alumnes prenent notes asseguts en

banc- clue rccordcn eb de l'anomenada «Catcdra de Irav I uis dl'

Il,('>I1» a !J l.lniv crxitat de alarnanca. [ I mau-ix frontispici ¡;)U aprofi
tat , l'li:; 32, per a un altre llibre amb els Coment aris J' tnHc/m l rct mux,
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amb l'única variant que aquest nom fou posat sota la càtedra del pro
fessor, lloc que, a l'anterior, estava reservat al nom de Bartolus.

Un caràcter ben diferent i força més evolucionat presenta el fron

tispici corresponent a un volum que inclou diferents tractats d' Hippo
Iyti de Marsiliis i està datat el 1543. Hi està accentuat el caràcter arqui
tectònic com a emmarcament d'un parell d'escenes que alludeixen al

triomf de la saviesa i a l'esmentat Hippolit presidint una discussió aca

dèmica. També és remarcable la solució adoptada al frontispici de l'o
bra de Baldo di Perusio, un dels més destacats comentaristes del dret

romà dins del segle XIV, publicada a Lió el 1559. Està presidit per un

medalló circular amb un lleó rampant envoltat per una agrupació de

temes pertanyents al repertori desenvolupat pels artistes de l'Escola

de Fontainebleau, dels anys 1540 i següents. La qualitat del disseny és

excel-Ient i la composició, apartant-se del concepte bàsic correspo
nent a la portada d'un llibre, ofereix una solució que tindrà interes

sants derivacions. Finalment, un exemple demostratiu de la successiva

utilització d'un mateix gravat com a frontispici de diferents llibres im

presos a Lió el tenim en l'esplèndida composició que segueix l'estil de

l'esmentada Escola de Fontainebleau i està animada per figures im

pregnades de l'esperit del manierisme. La primera correspon a una

obra de Franciscus Duareni, impresa el 1554 i que successivament s'u

tilitzà als frontispicis de dues obres del jurisconsult francès Andrea Ti

raqueau Ct París 1558) De nobilitote et iure primi8eniorum, publicada el

1566, i De utroque retractu municipoli ...

,
del 1571. Cal afegir com a fet

que demostra la gran difusió de l'esmentat repertori de Fontaine

bleau, el tema que decora l'edició feta a Torí l'any 1574 d'uns Consil¡

Q_yaestiones, de Bartolo de Sassoferrato.

Un altre destacat centre d'impressors està situat a Venècia i, segons
les mostres del seu treball existents a la biblioteca d'aquesta Facultat,
presenta diferències de concepte amb les solucions desenrotllades a

Lió. Aquí, a Venècia, les portades, a més dels corresponents elements

tipogràfics, queden resoltes molt sovint amb l'aplicació a la part baixa

d'un tema rectangular que està determinat, habitualment, per una di

versa aplicació d'aquells temes de Fontainebleau que inclouen figures,
alguna de les quals al-Iudeix a la Justícia. Emmarquen un medalló ova

lat que recull ternes d'alta originalitat i singular simbolisme, com el

drac amb corona i entremig de flames que figura en una edició de Co-
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cions adoptades a dos llibres més. El primer, que es titula Recopilocion
de todas las ordinaciones ... , fou publicat a Saragossa el 1628 i el presideix
a la portada un elaborat medalló amb un lleó rampant que està signat
per J osephus Vall es, gravador que també és l'autor del que figura a l' e

dició dels Anales de Araaón, per Argensola. Del segon, datat l'any
1634, n'és autor Gaspar de Hermosilla; estudia temes jurídics i té a la

portada un elaborat tema heràldic que signa un desconegut gravador
fra Thomas de los Arecs. Un tema similar desenrotllat amb esperit
barroc per un desconegut gravador De la Fonte, emmarca l'escut de

Tarazona que presideix la portada d'unes Ordinaciones reales de la ciudad

de Tarazotia , publicat a Saragossa el 1685.

Una excelIent mostra del cultiu del gravat per argenters barcelonins

la tenim en dos llibres. El primer és una llustracion a la Canstitucion VIl ... ,

escrit per Lluís de Valencia, catedràtic de la Universitat de Barcelona, i

publicat el 1674. Al frontispici segueix un clar esquema arquitectònic,
amb un entaulament sobre columnes salomòniques, les figures allepò

riques del Sol i de la Justícia als brancals i altres temes heràldics que
constitueixen una original composició signada per Maties Jener. El se

gon, Decisiones ... ,
escrit per Bonaventura de Tristany i publicat a Barce

lona el 1688, presenta a la contraportada una complexa composició de

dicada a Ramon de Penyafort i signada per Bonaventura Fornaguera.
Es anònim l'autor d'un esplèndid escut de Diego Felipez de Guz

man, envoltat per banderes que deuen al-Iudir a les seves victòries con

tra els turcs, que inclou en una publicació (Barcelona, 1687) del jurista
barceloní Miquel de Calderó sobre ... Concilii Cathaloniae decisiones.

Finalment, cal remarcar l'interès del gravat que signa Francesc Gazan,
el més notable dels que treballaven a Barcelona el darrer terç d'aquell
segle XVII, i figura al frontispici de les Constituciones synodales diocesis ae
rundensis ... , escrit per Miquel Pontich i publicat a Girona el 1691. S'hi

interpreta lliurement l'important quadre a l'oli, encara anònim que,
des del 1675, es conserva a l'església de sant Feliu i que alludeix a un

miracle, anomenat «de les mosques», que s'atribuí a sant Narcís.

EDICIONS A DIFERENTS CIUTATS D'EUROPA

Les relacions que els cercles jurídics catalans matenien amb destacats

centres europeus ens sembla que estan perfectament demostrades

pels llibres que aquí eren consultats pels nostres juristes. N'hem selec-

Miquel Pontich,
Conscuuciones synodales diocesis aefl1ndensis ...

,

Francesc Gazan (gravador),
Girona, 1691

Medalló amb lleó rampant
Ordinaciones de la imperial

ciudad de Zara8oza,
Josephus Valies

(gravador), 1675

GERVND�: SumptibusHIERONYMI PALOL
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llibre, perquè inclou les figures de Ptolemeu i d'Euclides als costats

d'una esfera armil-Iar. Un darrer exemple daquestcs incorporacions
de requadres gravats a les portades el tenim a la del Theatrum veritat.is et

justitiae, de Juan B. de Luca, publicat a Lió el 1697. Hi figura el tema

de la salamandra coronada entremig del foc, interpretat pel gravador
Le Suem l' Aisne, nascut a Rouen el 1669 i mort a París el 1750, que és

prou conegut per la seva tasca d'il·lustrador de llibres d'[sop o d'Eras

me. Possiblement és també l'autor del retrat d'aquest cardenal Luca,

que figura a la contraportada d'aquest volum, amb l'esguard dirigit
cap a l'espectador i assegut a la seva taula de treball, com una referèn

cia a les seves activitats literàries.

El realisme d'aquests retrats queda confirmat en alguns exemples
més, que convindria estudiar relacionant-los amb els que efectuaven

coetàniament els pintors. Podem aportar-ne tres mostres, de solu

cions ben diverses, però coincidents en aquell caràcter. Un d'ells, el

de Francisco Peña, degà del Tribunal de la Rota, fou realitzat, el 1648,

pel gravador Joseph Creuter, que aquells anys treballava a Roma. Fou

inclòs a la contraportada, a plana sencera, del llibre Decisiones Sacrae

Rotae Romanae publicat a Venècia aquell mateix any. Un altre ens pre
senta el protagonista, el bisbe Alexander Sperello , sedent, escrivint

llibres ostentosament exhibits, al costat d'una finestra oberta cap al

paisatge. Està signat Baronius, que correspon a Jean Baron, gravador

Retrat de Francisco Pcña,
degà del Tribunal

de la Rota

Decisiones Sacrae
Rotae Romanae,
joseph Greutcr

(gravador),
Roma, 1648

oECISIONES
SACRiE ROTi.E

ROMANi.E,
CoramReu. �P.D.

FRANCISCO PENIA HISPANOEJVSDEM ROT AC OLIM DEC�NO CELEBERRIMOEx Ongtnaltbus íummo fhidío , & diligenua depromp:a,;
.Jdilou Argllmrnm � S/�m1n4rijJJ IU Jnd;cilJ/fJ lompluifiimiJ:

INGENIO, AC OPERA

PAVLI RVBEI re ROMANI.
ET IN ROMANA CVRIA ADVOCAT/,

Ac �llnC primò commuru òmnium voto in lucem editz .

Curn Pnudc:gio Ponci6cio ad, :mnl:l.s vigint; vbique Tcrrarum , & Sercniffimx
RClpubJ¡ca: Venet13.rum....

V ENE TU S, ..4plld ¡,mw, (5]ja.., M.OC.XLvm.
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tuint una ambiciosa composició gravada per Vicent Galceran el 1766

segons dibuix de J. Camarón.

D'esperit més rústic, però força interessant per la progressiva in

corporació del País Basc als centres impulsors de la creativitat artística

peninsular, és la portada del llibre El Fuero, privilegios,jranquezasJ liber

tades de Jas caballeros ... , publicat a Bilbao al 1762, que silIustra amb

una portada composta per frondosos temes de fullatges i atributs mili

tars que emmarquen l'escut del Senyoriu de Biscaia, signada a Bilbao

per Braulio Conzàlez. Una altra interpretació perifèrica la tenim a la

portada dels Discursos Ínstoricos ... ciudad de Murcia, de Francisco Casca

les, imprès a Múrcia el 1775, on s'hi acumulen les rocalles decorati

ves, les inscripcions, un escut i un retrat, en un conjunt signat pel pre
vere Fernando Martin en aquella ciutat. També hem d'assignar un

major valor documental, que no pas estètic, als gra\'ats inclosos a la

Coleccion de memorias J noticias ... d'Antonio Martínez Salazar, imprès a

Madrid el 1764. Amb la preocupació de marcar el lloc que correspon
als membres de diferents tribunals, s'hi inclouen alguns gravats, que

signa Moreno, com el del Consell, el de la Sala de MilJ Q!;¡inientas, en la

Consulta Real o de los Señores Alcaldes. També creiem que domina una

preocupació iconogràfica als gravats que acompanyen la Cronica de los

reJes de Castilla ,
de Pedro López de Ayala, editada a Madrid el 1779,

com el retrat del rei Pere, de Castella i Lleó, signat per A. Carnicero,

que el dibuixà, i J. J. Fabregat que el gravà.
Una interpretació més refinada s'observa en alguns gravats que

marquen el progressiu predomini dels nuclis artístics de Barcelona i

Madrid des de la segona meitat d'aquest segle XVIII. La delicada sensi

bilitat de Francesc Tramulles, perfectament interpretada per P. Mo

les, queda ben palesa als gravats que illustren les Reales Cédulas ... cuer

pas de comercio del Principado de Cataluña, publicat a Barcelona el 1763.

Hi destacaríem l'escut dels tres cossos de comerç de Barcelona que es

troba al final del llibre. Per diverses raons hem d'esmentar els que sols

ocupen un sector del frontispici, de l'edició de El Fuero Vie¡« de Costi

lla ... (Madrid, 1771), amb un tema al.legòric signat per Cruz; del

frontispici i pàgines interiors del Codiqo de las costumbres maritimas de

Barcelona, d'Antoni de Capmany i Montpalau, amb text català i caste

llà que inclou gravats segons dibuixos de L. Paret i P. P. Montanya,
fets per B. Amatller i P. Moles, publicat a Madrid el 1791; l' encapça-
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lament del capítol primer del llibre Observaciones pràcticas sobre los recur

sos dejuerza, del comte de la Cañada (Madrid, 1793), amb un gravat
al.legòric signat per V. López en el dibuix i J.G. Navia pel gravat, o,

finalment, del gravat amb Neptú i al.legories marítimes, fet per
F. Selma segons dibuix d'A. Carnicero, que decora el frontispici del

volum primer de les Ordenanzas aenerales de la Armada Naval ...

, publica
des a Madrid el 1793.

LLIBRES EDITATS EN ALTRES PAisos

Si hem de jutjar els fets a través dels llibres conservats en aquesta Bi

blioteca de la Facultat de Dret, hauríem d'arribar a la conclusió que es

reduí molt la importació de llibres sobre temes jurídics, publicats en

altres països europeus aquests anys del segle XVIII. Entre els exemples
que podem esmentar, cal recordar el gravat que omple la contraporta
da del llibre Theatrum veritatis et [ustitiae ... ,

de J. Bta. de Luca, publicat
a Venècia el 1726. Reprodueix el sepulcre d'aquest autor a l'església
dels napolitans o de l'Esperit Sant, a Roma, signat pel gravador Petrus

Sanctus Bartolus. Els altres exemples ens mostren algunes variants

que presenta el gènere del retrat, com el de Benet XIV gravat a Roma

per J.B. Sintes i inclòs a Servoruin dei beatificatione ... que es publicà el

1747; el del rei Joan V de Portugal, fet pel mateix gravador J .B. Sin

tes, autor també d'altres gravats d'un alt interès informatiu, que estan

inclosos en un llibre publicat a Roma, el 1749, sobre les canonitza

cions de Fidel de Sigmaringen, Camil de Lelis i altres. Hem de conce

dir un valor reduït, quant a la fidelitat de la imatge, al retrat del juris
consult de Tolosa Jaume Cuiàs, inclòs en una edició de les seves obres

feta a Venècia el 1758. És un gravat que signa F. Zucchi, gravador ve

necià (t 1764) actiu en aquesta ciutat i a Dresde, que també és l'autor

del retrat del dominic Fulgenci Cuniliati que figura a la contraportada
del seu llibre Universae Tbeoíooiae Mora/is ... , publicat a Venècia

el 1777.

Evidentment, els llibres esmentats, i altres d'un considerable inte

rès des de diferents punts de vista que ni tan sols podem enunciar, jus
tifiquen l'atenció concedida a aquest sector ben destacat dins del patri

moni de la Universitat de Barcelona.
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ven els anys d'aquest segle XIX, Barcelona impulsava amb molta energia
un desenvolupament industrial que també es manifestà en el terreny de

l'edició de llibres, publicats fonamentalment en castellà, però amb un

sector que estan escrits en català, el qual assolirà una progressiva im

portància quan es consolidin i es desenvolupin els criteris culturals que
donaren vida al moviment de la Renaixença. Tots aquests llibres, i al

tres publicats arreu, incrementaren gradualment els seus fons.

A les pàgines precedents hem intentat establir un esquema que re

flecteixi les orientacions bàsiques que poden deduir-se de les solucions

diverses de la relació que s'estableix entre la lletra impresa i els gravats
que, situats a diferents llocs del llibre, habitualment l'acompanyen.
Com ja queda establert des de les pàgines inicials, l'anàlisi ha quedat re

duïda a una part dels fons bibliogràfics existents a la nostra Biblioteca, i

ara podem afegir que, per poder respectar les característiques que des

d'un principi s'han previst per a aquesta publicació, aquella anàlisi que
da limitada als que foren impresos a diferents països europeus, des de la

difusió de la impremta a la segona meitat del segle xv fins a les esplèndi
des realitzacions de les darreries del segle XVIII, és a dir, els que estan

integrats al fons antic de la Biblioteca.

Aquest fons és força abundant, com repetidament s'ha recordat, pe

rò, lògicament, són molt més copiosos els que corresponen als llibres

ingressats des dels inicis del segle XIX fins als nostres dies. I si per la

quantitat només, l'estudi d'aquestes publicacions multiplica els proble
mes i obliga a un replantejament de la metodologia que caldria seguir,
les dificultats creixen quan considerem l'ampliació de les tècniques apli
cades a la illustració i la multiplicació de les modalitats bibliogràfiques
que consideren necessari incorporar la imatge a les seves pàgines.

La intensa industrialització que es produeix a Europa durant els anys
de la segona meitat del segle XIX, amb la corresponent mecanització,
provocà una transformació radical de les activitats relacionades amb les

arts gràfiques. La producció de llibres es quantifica, es converteix en un

objecte industrial i aquest fet provoca, per reacció, que sorgeixi la ne

cessitat d'emprendre edicions que, amb la colIaboració de nombrosos

artistes, presenten interessants solucions dins el que podem considerar

com a veritable ilIustració dels llibres, que així representen una nota

ble aportació a la millora del nivell estètic de les publicacions. Hem de

recordar que també a Catalunya hi hagué els anys del segle XIX i els que
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segueixen fins als nostres dies, nombrosos representants dels que veri

tablement podríem considerar artistes especialitzats en la il lustració
de llibres aplicant-hi qualsevol de les tècniques que, des dels anys del

segle XIX, presenten un considerable desenvolupament, des de la xilo

grafia a la litografia, de la calcografia al fotogravat i la tecnologia actual.
Són molt destacats els artistes que han col-laborat amb una àmplia dedi

cació als treballs orientats cap a la decoració dels llibres.
El gravat calcogràfic exigia habitualment la collaboració de dife

rents artistes. En algun cas eren tres els qui hi intervenien: el pintor
que creava la composició, el dibuixant que en traduïa els valors dins la

gamma de grisos i el gravador que, amb punts i ratlles, recollia aquells
valors a la planxa metàllica que s'utilitzava posteriorment per a la im

pressió. Habitualment eren dos, el dibuixant i el gravador, i excepcio
nalment ac¡uest era qui, tot sol, realitzava el gravat. Aquest procés
quedà simplificat amb la litografia c¡ue permetia a l'artista treballar di

rectament sobre la pedra.
El tradicional gravat sobre fusta, la xilografia, fou millorat aquest

segle XIX gràcies a la difusió de la tècnica anomenada' 'de testa", és a

dir, fent les incisions en direcció perpendicular a la fibra de la fusta,
cosa que permetia un treball molt més fi i minuciós. Els resultats foren

molt interessants i caldria fer-ne un estudi monogràfic, que també

hauria d'estendre' s a les realitzacions aconseguides pels litògrafs o per

qualsevol de les tècniques que han multiplicat les possibilitats de les

arts gràfiques els nostres dies.

Seria una síntesi d'un alt interès c¡ue podria fer-se perfectament
amb les realitzacions gràfiques de tota mena que s'han recollit i catalo

gat fins al dia present, a la Biblioteca de la Universitat, i les conclusions

de la qual podrien complementar els resultats d'alguns treballs de F.

Fontbona i de Pilar Vélez. Però, l'extensió mínima d'aquesta síntesi

sobrepassaria de molt els límits c¡ue podien tenir uns capítols comple
mentaris del c¡ue ja queda comentat a les pàgines precedents respecte a

la illustració dels llibres fins a les darreries del segle XVIII. Aquest con

junt és el més pròpiament específic daquesta Biblioteca, perquè el

que correspon a les publicacions des del 1800 ençà, pot trobar-se tam

bé, bàsicament, en altres biblioteques de la nostra ciutat. Malgrat tot,
no hi ha dubte que presenta prou singularitats per fer-lo objecte d'una

altra publicació universitària en el futur.
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