
 

  

Curs 

El Llibre Antic: 

   del llibre manuscrit al llibre imprès 

13, 14 i 15 de setembre 2017 

 

Docents i temes: 

 

- Estructura material del llibre antic 

- Mites, llegendes i sorpreses entorn del 

mercat i col·leccionisme dels llibres 

antics. 

Dr. Manuel José Pedraza García. 

Catedràtic de l'Àrea de Biblioteconomia i 

Documentació de la Universitat de 

Saragossa. 

Sinopsi: El llibre imprès és la conseqüència d'una 

estructura heretada del manuscrit que va 

evolucionant al llarg del temps. El nou llibre és 

elaborat amb noves tècniques, eines i recursos que 

interfereixen en la mateixa essència de l'objecte 

llibre. El propòsit d'aquesta intervenció és aprofundir 

en aquestes tècniques, eines i recursos per 

comprendre l'estructura material del nou llibre: les 

herències del manuscrit i les noves aportacions. 

- Evolució de la tècnica constructiva en 

l'enquadernació europea. 

Sra. Carmen Peña Calleja. 

Restauradora de Document Gràfic en el 

Ministeri de Cultura (Espanya). 

Sinopsi: Alhora que el cos del llibre evoluciona, 

l'enquadernació es va adaptant amb importants  

 

 

 

 

 

 

modificacions. Amb aquestes es dóna resposta a les 

noves necessitats estructurals, així com a les 

diferents demandes d'una societat en contínua 

construcció al llarg de la història. Aquesta ponència 

pretén aproximar-nos a una revisió cronològica de la 

tècnica constructiva de l'enquadernació, amb la qual 

ampliar la perspectiva del coneixement del llibre. El 

seu estudi resulta imprescindible per entendre els 

canvis formals i estètics, ajuda a interpretar la 

informació material, així com apreciar aquestes 

peces en la seva complexa totalitat. 

- La Biblioteca Pública Episcopal del 

Seminari de Barcelona –BPEB–: Història 

i fons. 

Dr. Josep Maria Martí Bonet. 

Delegat Diocesà del Patrimoni Cultural de 

l’Arquebisbat de Barcelona. 

- Visita a la Biblioteca Pública Episcopal 

del Seminari de Barcelona –BPEB–. 

D. Daniel Gil Solés. 

Bibliotecari. Coordinador tècnic de la BPEB. 

Inma Guzmán Fernández i Helena Fàbregas 

Rebato. 

Bibliotecàries, BPEB. 

 

 



 

  

 

 

- Com trobar l’“empremta” (Fingerprint 

Scheme Source Codes) en un imprès 

antic: mecanisme bàsic per a la seva 

identificació. Taller pràctic. 

Taller teòric i pràctic 

Sra. Isabel de Colmenares Brunet 

Gestió i difusió del Patrimoni Eclesiàstic. 

Sinopsi: L’“empremta” és un sistema establert per l’Institut 

de Recherche et d'Histoire de Testes per facilitar la 

identificació dels llibres encara que estiguin incomplets. 

Permet identificar tots els exemplars pertanyents a una 

mateixa edició i distingir les diferents edicions d'una obra. 

És una eina útil tant per a la catalogació com per a la 

història d'un text a través de les seves successives 

edicions. 

En el taller pràctic, on es practicarà aquest sistema, 

comptarà amb exemplars cedits per gentilesa de la 

Biblioteca Balmes (Barcelona). 

- Evolució de les filigranes papereres a 

través del temps. 

- Datar i identificar impresos, manuscrits, 

enquadernacions i gravats per mitjà del 

paper. 

Taller teòric i pràctic 

Directora del Taller de Restauració de 

Document Gràfic del Monestir de Sant Pere 

de les Puel·les.  

Sinopsi: Els canvis que es produeixen en la 

producció llibrera també es reflecteixen en el tipus de 

paper utilitzat. A través d'aquestes sessions 

s'aprendrà a identificar i datar les obres sobre la base 

del tipus de paper utilitzat. Inclou una sessió pràctica  

 

 

 

 

 

 

 

 

en la qual els participants aprendran a reproduir 

filigranes i datar-les. La sessió pràctica es combinarà 

amb la del taller de cal·ligrafia de manera que els 

assistents es puguin dividir en dos grups, no 

superant cada grup el nombre de 15 alumnes. 

- De la cal·ligrafia medieval a la cal·ligrafia 

renaixentista. 

Gna. Conxa Adell i Cardellach,  

Monestir de Sant Pere de les Puel·les. 

Sinopsi: Serà un taller de cal·ligrafia en el qual 

s'experimentarà el pas de l'escriptura manuscrita a la 

impresa. Es comptarà amb plomes, negres i papers 

antics. 

- "A casa de...": la propaganda del llibre al 

món modern (s. XV-XVIII). 

Dr. Pedro Rueda Ramírez. Facultat de 

Biblioteconomia i Documentació. Universitat 

de Barcelona. 

Sinopsi: Els llibres impresos van ser donats a 

conèixer als llibreters i lectors utilitzant mitjans variats 

de propaganda. En la difusió de notícies sobre els 

nous títols impresos van jugar un paper essencial els 

mercaders de llibres, que van utilitzar el conegut "es 

trobarà a la casa de" en les portades seguides del 

nom del negoci. A més d'utilitzar-se una infinitat de 

mitjans impresos per donar a conèixer les novetats: 

llistes, memòries i catàlegs, així com nombrosos 

prospectes i, amb el desenvolupament de la premsa 

periòdica, anuncis de novetats, però també cartells 

en els murs que anuncien impresos. Aquest conjunt 

de materials publicitaris van facilitar la difusió 

primerenca de les notícies sobre llibres, oferint una 

rica informació al públic lector interessat en les 

novetats. 

 


