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Els antics posseïdors del 
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de la UB 



El fons procedeix majoritàriament dels convents desamortitzats de  la 

província de Barcelona: 
 

  2.220 manuscrits 
 

  975 incunables (en 772 edicions) 
 

  120.000 exemplars impresos entre el 1501 i el 1820 
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Introducció 



- generalment les còpies es van col·locar sense tenir en 

compte la seva procedència 

 

- dispersió dels diversos volums d’una mateixa edició 
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Introducció 



Des de l’inici de la catalogació en línia (1986), la informació relativa a les 

procedències es va indicar al camp d’exemplar del registre bibliogràfic, 

en forma de text lliure 

 

  A partir del 2009 s’inicia una nova etapa: 
 

   - transcripció de la marca de propietat, acompanyada per la 

     seva datació al camp d’exemplar  
 

   - creació de registres d’autoritat  per a cada antic posseïdor 
 

   - entrada secundària per posseïdor al catàleg en línia 
 

   - Inauguració de la base de dades Antics posseïdors 
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El tractament de les procedències: breu resum 

retrospectiu 



Totes les entitats es recullen a la base de dades 

 

                En el cas de les persones, s’aplica una selecció, basada en: 
 

  - el seu paper en la història cultural i social 
 

  - nombre rellevant de còpies amb la seva marca de propietat 
 

  - pertinença a grups específics, com ara les dones 
 

  - singularitat de la marca de propietat 

 

Marina Ruiz Fargas 

Els antics posseïdors del CRAI Biblioteca de Reserva de la UB 

 

Jornada d’ex-libris i col·leccionisme. Facultat de Biblioteconomia i Documentació. 8 de juny del 2016 

El tractament de les procedències: breu resum 

retrospectiu 
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El tractament de les procedències: breu resum 

retrospectiu 

Exemples de persones rellevants pel seu paper en la història cultural i 

social: 

- Bernardo Aldrete, humanista 

malagueny, segle XVII [XVII-8598] 

 

 
 

 - Federico da Montefeltro, condottiero, 

senyor d’Urbino, segle XV [Inc. 209-1] 
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El tractament de les procedències: breu resum 

retrospectiu 

Exemple de persona amb un nombre 

elevat de còpies amb la seva marca de 

propietat: 

- Baltasar Gandullo, rector parroquial 

de Vilanova de Cubelles, segle XVIII  

[B-59/7/9] 
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El tractament de les procedències: breu resum 

retrospectiu 

Exemples de persones seleccionades per la seva 

pertinença a un col·lectiu determinat: 

- Juliana Morell, humanista barcelonina, 

segles XVI-XVII [XVI-802] 

 

 

 
 

 - Manuel de Pazos y Montenegro,           

ermità de l’ermita de Sant Marc de 

Manresa, segle XVIII [B-77/4/5] 
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El tractament de les procedències: breu resum 

retrospectiu 

Exemple de persona seleccionada per la 

singularitat de la seva marca de propietat: 

- Vicenç Desclapés, probablement 

estudiant, segle XVIII [B-18/6/1] 
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(basada en aproximadament el 34 % del total de còpies de la col·lecció) 
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Instantània dels antics posseïdors 
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Com treballem els antics posseïdors? 

Nota d’ús manuscrita de 

Nicolau Nadal, agustí calçat,  

datada el 1768 [M-4077-1] 
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Com treballem els antics posseïdors? 

Josep Bori i Santinyà, 

metge i frare del convent de 

Santa Caterina de 

Barcelona,  

segles XVII-XVIII   

 

[B-54/1/1; XVII-6983] 
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Com treballem els antics posseïdors? 

Col·lecció de Mariano Téllez-Girón y Beaufort 

Spontin, XII duc  d’Osuna, adquirida per 

l’estat el 1886 



Simón Fernández Cuervo, 

estudiant, documentat el 1736 

 

 [C-216-7-34] 
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Com treballem els antics posseïdors? 
Els registres d’autoritat 



Joan Margarit i de Pau, bisbe 

i més tard cardenal, segle XV 

 

 [Ms 582] 
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Com treballem els antics posseïdors? 
Els registres d’autoritat 



Real Colegio de Trinitarios 

Calzados (Roma) 

 

[XVII-9217] 
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Com treballem els antics posseïdors? 
Els registres d’autoritat 



 
Convent de Sant Francesc  

de Paula de Barcelona 

 

[B-57-3-11] 
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Com treballem els antics posseïdors? 
Els registres d’autoritat 
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Com treballem els antics posseïdors? 
Identificació del convent segons el llom 

Convent del Carme 
Convent de 

Sant Josep 

Convent de la 

Santiíssima 

Trinitat 
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Com treballem els antics posseïdors? 
Els registres d’autoritat al catàleg d’autoritats 

 
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/ 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/autoritats/
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Com treballem els antics posseïdors? 

Sèneca. Opera. Nàpols : Mathias Moravus, 1475 (Inc. 4), procedent de la biblioteca de 

Pere Miquel Carbonell, bibliòfil i grafòman, segles XV-XVI 

Com treballem els antics posseïdors? 
 Notes relatives a l’exemplar al registre bibliogràfic 
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Com treballem els antics posseïdors? 
La seva presència als índexs del catàleg 



http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/home.htm 
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La base de dades Antics posseïdors 
 

http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/home.htm
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             Exemple d’entrada personal: 

                       Giuseppe Renato Imperiali 

 

             Exemple d’entrada corporativa: 

                       Convent de Santa Caterina de Barcelona 

La base de dades Antics posseïdors 
 

http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&o1=query&o2=exact&x1=POS&k1=imperiali,+giuseppe+renato,+1651-1737
http://www.bib.ub.edu/cgi-bin/awecgi?db=pos&o1=query&o2=exact&x1=POS&k1=convent+de+santa+caterina+%28barcelona,+catalunya%29
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La base de dades Antics posseïdors 
La cerca:  http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/cerca.htm 
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http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/cerca.htm
http://www.bib.ub.edu/fileadmin/posseidors/cerca.htm
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Participació a projectes internacionals 

             Material Evidence in Incunabula: 

                       http://data.cerl.org/mei/_search 

 

CERL Thesaurus: 

                       https://thesaurus.cerl.org 
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http://data.cerl.org/mei/_search
https://thesaurus.cerl.org/
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Conclusions 

Necessitats i límits: 
 

    - major presència a Internet 
 

    - projectes cooperatius amb altres biblioteques catalanes 
 

    - la base de dades no recull totes les autoritats personals 
 

    - descripció d’enquadernacions i escuts d’armes 

 

Però: 
 

    - participem en el projecte MEI i som presents al CERL Thesaurus 

    - aviat publicarem una galeria Pinterest amb imatges de segells i 

      ex-libris no identificats 
 

    - en treballar les procedències s’intensifica el valor de la col·lecció 

      des del punt de vista de la seva difusió i investigació  
 

    - i pot resultar divertit … 
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Gràcies! 


