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Presentació

Els plaers de mirar. Tresors del fons bibliogràfic de la Universitat de Barcelona és un espai per
delectar-se en la contemplació de llibres antics i entrar així en el món poc conegut del que durant
molts segles va ser el màxim vehicle del saber: el llibre.
La mostra, de caràcter temporal, ha estat organitzada pel Museu d’Història de Catalunya i la
Universitat de Barcelona, que conserva, estudia i difon un ric fons bibliogràfic patrimonial del
qual s’han extret les obres seleccionades per l’exposició: la Biblioteca de Reserva del Centre de
Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació (CRAI).
De fet, la gènesi del projecte expositiu es troba en la publicació del llibre Els tresors de la
Universitat de Barcelona. Fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva, publicat per la mateixa
UB el 2016. El llibre consisteix en una selecció de 65 llibres especials de la col·lecció que recull
les principals matèries impartides a la Universitat i on cada peça triada queda comentada per un
membre de la comunitat universitària especialista en el tema. Arran de la visibilitat que va tenir
el llibre, es va decidir portar a terme aquesta exposició, ja que permet, des d’una altra
perspectiva, donar a conèixer el fons fora del marc acadèmic a un públic més general.
L’exposició recull 40 dels llibres inclosos en la publicació. Després de mostrar un manuscrit, un
incunable i un imprès, el recorregut principal de l’exposició s’organitza en set àmbits temàtics
amb obres d’aquestes tres tipologies: ‘El cel i la terra’; ‘El poder de la paraula’; ‘El progrés i la
tècnica’; ‘El relat de la memòria’; ‘Espiritualitat i pensament’; i ‘Mons llunyans’. Dos llibres de
cada àmbit presenten aspectes destacats o curiosos del llibre, com ara la il·lustració, els seus
antics posseïdors, la mutilació de l’exemplar i l'escriptura, entre altres. I, a més, cinc d'aquests
àmbits disposen d'un dispositiu per poder visualitzar altres imatges representatives dels llibres
exposats.
Paral·lelament a aquest itinerari principal, s’exhibeixen tres vitrines didàctiques per mostrar la
materialitat del llibre antic: els suports del llibre, l’escriptura (manuscrita i impresa) i a
l’enquadernació. Més enllà de peces i les seves cartel·les, en aquestes vitrines es visualitzen
també diferents vídeos que il·lustren la temàtica de la vitrina.
I, finalment, també s’hi inclou un espai dedicat al Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació (CRAI), concretament a la Biblioteca de Reserva i al Taller de Restauració. El fons
bibliogràfic que hi trobem és un testimoni preciós de la nostra història. Va néixer a la primera
meitat del segle XIX arran del desmantellament de les biblioteques conventuals i es consolidà
l’any 1881 amb la incorporació al fons de la col·lecció de la Universitat de Cervera. En aquest
sentit, l’exposició és una oportunitat excel·lent per donar a conèixer la cultura escrita i els hàbits
lectors de diferents moments i procedències i, d’una manera més general, per donar veu al ric i
poc conegut univers del llibre antic i de les biblioteques històriques.
L’exposició temporal Els plaers de mirar. Tresors del fons bibliogràfic de la Universitat de
Barcelona és fruit del conveni signat l’any 2016 entre la Universitat de Barcelona i el Museu
d’Història de Catalunya, segons el qual les dues entitats es comprometen a organitzar una
exposició anual sobre el patrimoni cultural de la UB als espais del Museu fins a 2019. Així, l’any
2016 es va celebrar la mostra Tresors del coneixement. ‘Arbor Scientiae’ i enguany es presenta
Els plaers de mirar, la segona d’aquesta sèrie de mostres acordades.
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Textos de l’exposició
Què és un manuscrit, un incunable i un imprès?
El llibre antic es classifica en tres grans grups: manuscrits, incunables i impresos.
Els manuscrits són els llibres escrits a mà. L’aplicació de tinta sobre una superfície llisa dona lloc
a una manifestació de text única.
Els incunables són els representants del primer període de la impremta, de l’any 1450 al 1500
inclosos. El terme incunable prové del mot llatí incunabula, que significa ‘bressol’.
A partir de l’any 1501, els llibres sortits de la impremta seran sempre impresos, denominació a
la qual es pot afegir qualsevol distintiu per concretar-los: el segle, l’origen, la temàtica, etc.
Textos de l’itinerari temàtic. De què parlen els llibres antics?
El cel i la terra
La necessitat de l’ésser humà de comprendre el món que l’envolta el duu a observar i estudiar
la naturalesa i els fenòmens naturals. Aquest interès es fa palès de manera notòria durant l’edat
moderna, en què es produeixen avenços científics constants, basats en l’observació i
l’experiència com a principals fonts de coneixement. Uns avenços que la invenció de la impremta
va contribuir de manera decisiva a difondre i compartir.
Els llibres que es mostren en aquest àmbit reflecteixen la voluntat de transmetre el coneixement
de la realitat des de diverses perspectives, com ara l’astronomia, la botànica, la geologia o la
cartografia.
El poder de la paraula
Les paraules poden crear, recrear, modificar o fins i tot destruir una realitat, d’aquí la seva força.
Paraula escrita, parlada, llegida, cantada, revelada... En totes les seves formes, és el resultat d’un
desig de comunicació de vivències pròpies o d’altri, inherent a la condició humana.
L’aparició de l’escriptura va permetre a l’ésser humà no només conservar i transmetre el
coneixement al llarg del temps i arreu del món, sinó donar-li recursos per comprendre i
interpretar la realitat i, sobretot, per enriquir-la com a persones individuals i socials.
El progrés i la tècnica
Els llibres d’aquest àmbit són un clar exponent de l’evolució científica que es produeix al llarg de
tota l’edat moderna. Aquest període històric transita des del món medieval fins a arribar al segle
de les llums, la raó i la ciència.
L’experimentació i verificació empírica i el desenvolupament de les matemàtiques i la precisió
en els càlculs van determinar el sorgiment d’una nova ciència, a la qual contribuïren
decisivament factors com ara les grans expedicions marítimes o la invenció de la impremta. El
progrés científic generava un progrés tecnològic i, per tant, un progrés en les condicions de vida
de la humanitat.
El relat de la memòria
La història, com a ciència, serveix tant per conèixer el llegat de les diferents civilitzacions com
per entendre com l’ésser humà ha anat adaptant aquesta herència a la construcció de la seva
pròpia identitat i idiosincràsia.
3

La història es pot narrar de múltiples maneres, i aquesta és la seva veritable riquesa. En aquest
espai veurem com es mostren els fets d’una època gràcies a les narracions escrites per
historiadors, coetanis o no, i per reis amb voluntat de perpetuar-se. La quotidianitat, però,
també hi és ben present amb artistes que il·lustren la vida als carrers de la seva ciutat o bé en
receptaris que ens parlen de què es menjava i en quin context.
Espiritualitat i pensament
Entre els segles XIV i XVI s’estén per Europa l’humanisme, un moviment cultural que, recuperant
la tradició clàssica, defensava la fe en l’home i en un nou esperit científic en equilibri amb la seva
dimensió espiritual. D’altra banda, l’hegemonia de l’Església, durant la llarga edat mitjana,
continuava impregnant fortament la vida i les accions de les persones de la societat occidental.
Llei i ordre
En el transcurs de la història, la societat s’ha anat dotant de sistemes normatius a mesura que
creixia en complexitat i que es consolidaven els diversos organismes que s’hi establien. Aquests
sistemes, formats per lleis, normes i regles, guien el comportament i el funcionament dels
individus i les institucions.
Com a exemple d’aquests textos, trobem, entre d’altres, una regla monàstica de gran fortuna,
un dels textos canònics per excel·lència, l’aprovació pontifícia dels Estatuts de la Universitat de
Cervera i el marc legal del Consell de Cent de la ciutat de Barcelona a finals del segle XIV.
Mons llunyans
Els nombrosos llibres sobre terres llunyanes de l’època moderna són un indicador de l’interès
d’Europa per espais i societats remots. L’atractiu d’aquests territoris llunyans era producte de
diverses motivacions: comercials, polítiques, evangelitzadores o científiques. Així mateix, hi
havia un plaer per l’exotisme que donà llum a múltiples llibres de viatges.
Els llibres que s’exposen en aquest àmbit, datats des de finals del segle XV fins al segle XVIII,
ofereixen una mostra diversificada d’aquesta producció editorial.
Textos de l’itinerari didàctic. Al voltant del llibre antic
Els suports documentals
La humanitat ha creat llibres de formes i suports molt diversos, en funció de la disponibilitat dels
materials al territori, dels recursos tecnològics de cada època i dels usos a què es destinaven els
escrits. Si en l’antiguitat el rotlle de papir va ser el llibre per excel·lència en el món occidental, a
l’edat mitjana va ser substituït pel còdex de pergamí, obtingut de pells d’animals de peülla. Cap
al segle XIII es va adoptar el paper, fabricat amb draps usats de lli i cànem, el qual
progressivament va substituir el pergamí en la burocràcia, els negocis i les impremtes.
La humanitat ha creat llibres de formes i suports molt diversos, en funció de la disponibilitat dels
materials al territori, dels recursos tecnològics de cada època i dels usos a què es destinaven els
escrits. En l’antiguitat el rotlle de papir va ser el llibre per excel·lència en el món occidental. El
papir s’obtenia d’una planta que creixia a les vores del Nil. Un cop elaborat, s’hi podia escriure
amb facilitat, normalment per una sola cara, i solia adoptar la forma de rotlle. Era lleuger i barat,
i es va fer servir tant a l’antic Egipte com a Grècia i Roma.
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A l’edat mitjana el papir va ser substituït pel còdex de pergamí, obtingut de pells d’animals de
peülla. Per obtenir el pergamí s’usaven, sobretot, pells de vaca, vedella, ovella o cabra, que se
sotmetien a un procés d’adobament molt complex per convertir-les en un suport flexible i
durador, amb una superfície llisa que permetia escriure per les dues cares. El cantó carn (dermis
o cara interna) era el més usat per a l’escriptura perquè és més clar i absorbent. I el cantó pèl o
flor (epidermis o cara externa) és més fosc, més resistent i més impermeable, per la qual cosa
s’utilitzava per protegir els documents.
Cap al segle XIII es va adoptar el paper, fabricat amb draps usats de lli i cànem, el qual
progressivament va substituir el pergamí en la burocràcia, els negocis i les impremtes. El full de
paper s’obté per mitjà d’una forma constituïda per una fina trama de filferros o verjures, damunt
de la qual es pot cosir una peça metàl·lica anomenada filigrana, que identifica la producció de
cada molí paperer.
L’escriptura
El fet d’escriure ha canviat molt al llarg del temps i en les diverses cultures. Els signes s’han traçat
a mà i amb tota mena d’instruments, o s’han estampat mecànicament. També hi ha hagut
moltes maneres d’escriure, que han evolucionat i s’han difós, s’han imposat o han conviscut,
segons les èpoques i les cultures. La majoria de les escriptures europees han evolucionat a partir
de models llatins i, tot i que el nombre de signes i el seu traçat han sofert canvis importants,
aquesta relació és ben visible encara en els nostres textos impresos.
La majoria dels documents han estat escrits amb tinta. Les tintes estan constituïdes per tres
elements bàsics: pigments, dissolvents i aglutinants. El pigment del color negre s’obtenia des de
l’antiguitat de cremar carbó vegetal, i més tard de combinar tanins procedents de nous de gala
amb sulfats. Com a dissolvents, que fan de vehicle líquid, s’ha usat l’aigua però també el vi, la
cervesa o l’alcohol. Per a les tintes d’impremta, el dissolvent sol ser un greix. Finalment,
l’aglutinant, que té la funció de fixar els pigments damunt el suport, sol provenir de la goma
aràbiga o de les coles animals.
Per escriure, a l’antiguitat s’utilitzà el càlam de canya i a partir de l’edat mitjana es fa servir la
ploma d’au. No és fins al segle xix que apareixen els portaplomes i els plomins metàl·lics que,
per fi, permeten escriure sense necessitat d’estar constantment fent punta a l’estri. Tots aquests
instruments són esmolats d’un extrem i tenen un tall que té la funció de retenir la tinta.
La base del sistema d’impressió posat a punt per Gutenberg als volts de 1450 es basa en la
combinació de tipus —petites peces metàl·liques que incorporen una lletra o signe en relleu—
per obtenir paraules, línies i textos. Per un sistema de fosa, s’obtenien múltiples tipus idèntics
de cada signe, que es disposaven ordenats en unes caixes i que el caixista prenia i col·locava
damunt el componedor fins a obtenir una línia. Amb aquestes línies i amb els lingots de diverses
dimensions es componien les pàgines, que formaven un bloc metàl·lic compacte per anar a la
premsa, on s’entintava i s’imprimia damunt els fulls.
L’enquadernació
Enquadernar consisteix a cosir els diferents fulls que formen una obra escrita per formar un bloc,
i recobrir-los de diversos materials per protegir-los. Les primeres enquadernacions unien els fulls
amb un cosit molt simple i es folraven amb pell animal. L’evolució dels materials i l’aparició
d’obres més extenses van obligar a evolucionar el sistema de protecció amb materials i
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tècniques més complexes. Els cosits evolucionen i inclouen elements nous (nervis i trencafiles),
que donen més resistència i faciliten la manipulació.
La restauració
El Taller de Restauració del CRAI de la Universitat de Barcelona neix l’any 1998 amb quatre
finalitats: restaurar el patrimoni bibliogràfic/documental propi de la Universitat, vetllar per la
conservació preventiva dels fons de les biblioteques, participar en la formació de futurs
restauradors i desenvolupar tècniques i materials en la restauració. Fins avui han passat per les
seves instal·lacions més de dos-cents alumnes i becaris, que han conegut les tècniques que
s’apliquen al Taller.
CRAI Biblioteca de Reserva
La Biblioteca de Reserva forma part del CRAI (Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la
Investigació de la Universitat de Barcelona). Les tasques més importants que du a terme són:
recerca, difusió, docència, catalogació, conservació, exposicions i altres projectes.
La Biblioteca de Reserva compta amb un fons de 2.150 manuscrits, 1.240 incunables i 128.500
llibres impresos, a més de 8.157 gravats i 890 pergamins. Disposa del portal BiPaDi (bipadi.ub.es)
per consultar els documents digitalitzats.

Un patrimoni que cal preservar i difondre. El fons bibliogràfic patrimonial de la Universitat
de Barcelona
El fons bibliogràfic patrimonial de la Universitat de Barcelona és un testimoni preciós de la nostra
història. Les biblioteques conventuals, tant pels fons propis com per les col·leccions de
particulars que van enriquir-les, constitueixen un reflex clar de la cultura escrita i dels hàbits
lectors de diferents moments i procedències. En aquest sentit, aquesta exposició és una
oportunitat excel·lent per donar-lo a conèixer al públic i, d’una manera més general, per donar
veu al ric i poc conegut univers del llibre antic i de les biblioteques històriques. És, doncs, la
nostra responsabilitat descriure’l, conservar-lo i difondre’l com es mereix.
Com que la mostra és una selecció de 40 llibres dels 65 presents a la publicació Els tresors de la
Universitat de Barcelona. Fons bibliogràfic del CRAI Biblioteca de Reserva, presentem una tria
d’imatges de les obres que no hi han tingut cabuda i exhibim un exemplar de la publicació.
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Elements singulars de la mostra
A continuació es presenta una selecció d’algunes de les peces més singulars que es poden veure
a l’exposició. A tall d’exemple, s’ha triat una obra de cada àmbit temàtic i tres peces procedents
de les vitrines didàctiques.

Homenatge als il·lustradors al llibre de Leonhart Fuchs De historia stirpium commentarii
insignes, maximis impensis et vigiliis elaborati...
Llibre imprès. Publicat a Basileae: in officina Isingriniana, 1542. Antics propietaris: Joseph
Puig (s. XVIII) i família Salvador (s. XVII-XVIII). Àmbit ‘El cel i la terra’
És un tractat de botànica mèdica que recull 345 plantes amb
la seva descripció i ús terapèutic, totes il·lustrades i amb el
nom en llatí i alemany. El rigor que les caracteritza marca un
nou model de representació botànica, fins al punt que
esdevenen imatges copiades múltiples vegades fins al segle
XIX. L’obra inclou, a més, prop de cent referències a plantes
exòtiques dels nous territoris americans, fins aquell moment
mai descrites.
Destaca la importància que l’autor atorga a les imatges en
gravat xilogràfic a partir de models reals queda palesa en la
incorporació del retrat dels tres artistes que hi intervenen,
amb els seus noms i cognoms. Aquest reconeixement és un
homenatge excepcional als tres mestres, atès que en la gran
majoria d’obres il·lustrades la menció dels seus responsables
o bé apareix en caràcters minúsculs o bé arriben a no figurar.

La mutilació d’un incunable de luxe a l’obra Opera de Publi Virgili Maró.
Incunable sobre vitel·la. Publicat a Venetiis [Venècia]: Vindelinus de Spira, 1470. Antics
propietaris: germans Josep i Pere Joan Finestres i de Monsalvo (s. XVII-XVIII). Prové de la
Universitat de Cervera. Àmbit ‘El poder de la paraula’
Recopilació de l’obra poètica de l’autor clàssic romà Virgili. Es compon de Les bucòliques, poema
pastoral, Les Geòrgiques, en lloança a la vida rural, i l’Eneida, poema èpic dedicat a Enees. A
Espanya només se’n conserva un altre exemplar a la Biblioteca del Escorial.
Els folis corresponents al principi de Les
bucòliques i a cada un dels quatre llibres de
Les Geòrgiques i els dotze de l’Eneida
presentaven orles envoltant el text. De
totes aquestes, només se’n conserven
dues, que corresponen a l’inici del quart i
del novè llibre de l’Eneida. En totes dues
destaca l’escut d’armes amb el toisó d’or
de Felip I, el Bell, de Castella.
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Mals presagis al llibre Misce·lània científica il·lustrada de Josep Bolló.
Manuscrit sobre paper. Publicat a Catalunya, segle XVIII. Prové de la Biblioteca Mariana del
convent de Sant Francesc d’Assís de Barcelona. Àmbit ‘El progres i la tècnica’
Recopilació de diversos tractats d’aritmètica, arquitectura, geometria, astronomia i tres dibuixos
a color destacables: el primer d’un cometa vist el 25 de desembre de 1705 i dos amb
representacions de la guerra de Successió a la ciutat de Barcelona. A continuació hi ha una
col·lecció de gravats i, al final, un estudi sobre ortografia castellana.
La il·lustració del full 122 representa la caiguda del cometa
amb una llegenda interessant: «Signum magnum aparuit in
celo. Señal del cel que ab grandíssim estruendo aparegué als
25 de desembre, dia de Nadal de l’añy 1705 a las 5 horas de
la tarda. Fou cosa molt orrorosa, així per trobar-se lo emisferi
ben clar y ceré com per lo gran rimbombo y resplandor que
féu. Y segons havem observat se pot dir que era presagi de las
misèrias y calamitats que ha patit y pateix tot lo regne de
España y més en particular lo principat de Cathalunya fins lo
present añy de 1717.»

Miniatura absent al Libre dels feyts, la història de Jaume I, rei de Catalunya-Aragó
Manuscrit sobre pergamí. Publicat a Poblet, any 1343. Antics propietaris: Pere Pau Bolet (s.
XVI), Joaquim Llàtzer Bolet (s. XVII) i Josep Jeroni Besora (s. XVII). Prové del monestir de Poblet
i del convent de Sant Josep de Barcelona. Àmbit ‘El relat de la memòria’
El Llibre dels fets, també anomenat Crònica de Jaume I, és la peça més emblemàtica de la
col·lecció de la Biblioteca de Reserva, ja que és la còpia més antiga en català conservada del relat
del rei conqueridor. Conté una miniatura i onze caplletres historiades amb la figura del rei en
diferents posicions, il·luminades amb orles decorades amb motius animals i vegetals.
A part de la miniatura amb la representació
del banquet reial durant el qual es decidí la
conquesta de Mallorca, hi havia una altra
miniatura al full 65 en què quedava
representada una terrassa d’Alcanyís on es
va acordar la conquesta de València. Els
rastres que han quedat al full anterior i la
miniatura que es troba a la còpia del
manuscrit del 1619, de factura molt més
simple, en són els testimonis més evidents.

Els testimonis dels antics posseïdors del llibre Opera philosophica; Epistolae ... de Luci
Anneu Sèneca i altres. Sub domino Blasio Romero ... est impressum hoc opus in ciuitate
Neapolis [Nàpols]: Mathias Moravus, 1075 [i.e. 1475].
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Incunable sobre paper. Antic propietari: Pere Miquel Carbonell (s. XV). Prové de la Biblioteca
Mariana del convent de Sant Francesc d’Assís de Barcelona. Àmbit ‘Espiritualitat i
pensament’
Edició prínceps de les obres de Sèneca a cura del monjo de Poblet Blai Romeu i impreses a
Nàpols. És un exemple magnífic dels primers impresos italians d’autors clàssics, característics
pels tipus romans utilitzats. La decoració del primer full, així com les inicials al llarg del text, són
manuscrites i miniades per encàrrec del seu primer propietari, l’escrivà reial Pere Miquel
Carbonell, l’escut del qual es troba al peu de l’orla.
Al final del llibre trobem tres notes
manuscrites de Pere Miquel Carbonell. A més
d’indicar l’any en què va adquirir el llibre
(1477), ens explica que ha pagat més diners
per enquadernar-lo i il·luminar-lo que no pas
per comprar-lo. A continuació, una inscripció
del 1511 fa referència a la gran decepció que
ha tingut en veure l’estat de deixadesa en què
es troba a la biblioteca del convent de Sant
Francesc d’Assís de Barcelona, al qual en va
fer donació l’any 1486, tal com indica la carta
manuscrita adjunta al principi de l’obra.

Desig d’ostentació a l’obra de Climent XII Bula confirmando la erección y privilegios
concedidos por el Rey Felipe V a la Universidad de Cervera, dada en el año 1730.
Manuscrit sobre pergamí. Publicat a Roma, 1730. Prové de la Universitat de Cervera. Àmbit
‘Llei i ordre’
Document que representava l’aprovació pontifícia de la Universitat de Cervera i dels seus
estatuts, la unió i l’agregació de les altres universitats catalanes, traslladades a Cervera, i la
concessió de privilegis a la mateixa Universitat.
L’origen cancelleresc pontifici amb tota la seva
pompositat es revela en tots els elements del
manuscrit: l’enquadernació de vellut carmesí amb
cantoneres, fermalls, els escuts de Climent XII i
d’Espanya de plata i el segell de plom propi de les
butlles; l’escriptura bul·làtica o littera Sancti Petri
d’una extrema estilització, per poder lluir un estil
cal·ligràfic propi i per impedir possibles falsificacions,
i les grans inicials en forma de fullatge amb un
poderós efecte decoratiu i de lectura especialment
difícil.
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Obrir i descobrir al llibre de Johann Nicolai. Johannis Nicolai... libri IV De sepulchris
hebraeorum. Lugduni Batavorum [Leiden]: apud Henricum Teering ..., 1706.
Llibre imprès. Prové del convent de Santa Caterina de Barcelona per donació de Tomàs Ripoll.
Àmbit ‘Mons llunyans’
És un estudi històric dels ritus funeraris, principalment jueus, comparats amb altres pràctiques
paganes. L’anàlisi es fa bàsicament a partir del testimoni i autoritat dels textos sagrats i dels
comentaris rabínics. També inclou altres pràctiques funeràries de tots els continents.
És un exemple de llibre amb elements mòbils,
antecedent dels llibres pop-up. En aquest cas,
a part de gravats xilogràfics i calcogràfics, el
llibre ofereix tres il·lustracions amb pestanya
per revelar l’interior de les cambres
mortuòries.

Filigrana en un full de paper del molí de Ramon Romaní de Capellades, d’entre 1780-1830
El full de paper s’obté per mitjà d’una forma constituïda per una fina trama de filferros o
verjures, damunt de la qual es pot cosir una peça metàl·lica anomenada filigrana, que identifica
la producció de cada molí paperer. El paper exposat mostra la marca d’un escut amb tres estels,
amb corona i el nom Ramon Romaní.

Pàgina composada i impresa
La composició d’una pàgina respon a uns requeriments estètics i funcionals i requereix molta
perícia: cal establir un equilibri entre les zones entintades i les blanques que no s’imprimeixen,
assegurar que els tipus de cada línia tinguin la mateixa dimensió o cos, ajustar o justificar
perfectament la longitud de les línies, i evitar errades de tot tipus.

Cobertes
Cobertes de fusta folrades de pell gofrada amb decoracions renaixentistes. Restes de tanques
metàl·liques
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Activitats relacionades

Visites comentades a l’exposició
A càrrec de Neus Verger, responsable del CRAI Biblioteca de Reserva de la UB.
•
•

Dimecres, 13 de desembre de 2017, a les 18:30 h.
Dimecres, 24 de gener de 2018, a les 18:30 h.

Per gaudir de la visita, de caràcter gratuït, cal inscriure’s prèviament a l’activitat al correu
mhcvisites.cultura@gencat.cat

Visita al Taller de Restauració del CRAI, a la Universitat de Barcelona
A càrrec de personal del Taller de Restauració. La visita té lloc a les instal·lacions de la Universitat
de Barcelona (Baldiri Reixac, 2, Barcelona). Es farà una explicació de com es restauren els llibres i
de l'espai del Taller. L'explicació anirà a càrrec dels propis restauradors i es mostraran peces
originals tant restaurades com en procés de restauració. Té una durada de 1 hora i poden
participar un màxim de 15 persones per sessió.
•
•
•

Dijous, 23 de novembre de 2017, a les 12 h.
Dijous, 11 de gener de 2018, a les 12 h.
Dijous, 25 de gener de 2018, a les 12 h.

Per gaudir de la visita, de caràcter gratuït, cal inscriure’s prèviament a l’activitat al correu
mhcvisites.cultura@gencat.cat

Taller de cal·ligrafia històrica
L’objectiu és donar a conèixer la importància de la cal·ligrafia i el seu procés constructiu en
l’elaboració dels manuscrits. Es treballarà la tècnica de la textura quadrata (gòtica), amb una
adequació als diferents grups d’edat. Tots els participants s’enduran la pràctica realitzada, i els
materials escriptoris utilitzats.
L’activitat, a càrrec de Josep Àngel Borràs, té lloc al Taller de l’historiador, un espai del Museu
proper a l’exposició, i està adreçada a adults i a infants (a partir de 9 anys). Té una durada de 2
hores i poden participar un màxim de 15 persones per sessió.
•

Diumenge, 28 de gener de 2018, a les 11.30 h.

Per gaudir de la visita, de caràcter gratuït, cal inscriure’s prèviament a l’activitat al correu
mhcvisites.cultura@gencat.cat
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Crèdits
EXPOSICIÓ
Organització
Generalitat de Catalunya
Departament de Cultura
Agència Catalana del Patrimoni Cultural
Museu d’Història de Catalunya
Universitat de Barcelona
Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni
CRAI. Centre de Recursos per a l’Aprenentatge i la Investigació
PROJECTE MUSEOGRÀFIC
Idea
Vicerectorat d’Arts, Cultura i Patrimoni, Universitat de Barcelona (VR-ACP, UB)
Directora
Margarida Sala (MHC)
Coordinació
Raquel Castellà (MHC)
Comissariat i documentació
Neus Verger (CRAI Biblioteca de Reserva, UB)
Pilar Mateo (VR-ACP, UB)
Conservació preventiva
Carol Ribera (MHC)
Suport museogràfic i a la documentació
Mònica Baró (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB)
Montserrat Florensa (Taller de Restauració, CRAI UB)
Pedro Rueda (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB)
Jesús Gascón (Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB)
Assumpta Pujol (CRAI UB)
Tana Andrades (Taller de Restauració, CRAI UB)
Domènec Palau (Taller de Restauració, CRAI UB)
Arcàngela Regis (Lauren Press)
Correcció lingüística i traduccions
Serveis Lingüístics, UB
Traductorum
DISSENY MUSEOGRÀFIC
Projecte museogràfic
Mostra Comunicació
Disseny gràfic i imatge gràfica
Mòdul Museografia i producció
Mostra Comunicació
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DIFUSIÓ I ACTIVITATS
Comunicació i premsa
Gisela Pau, Irene de Pedro, Vicenç Prats, Daniel Solé (MHC)
Oriol Silvestre (VR-ACP, UB)
Jordi Sopena (Comunicació UB)
Servei educatiu
Griselda Aixelà, Francesc Cardona i Vanessa Vicente (MHC)
Josep Àngel Borràs
CRAI UB
PRODUCCIÓ I MUNTATGE
Producció
Mòdul Museografia i producció
Mostra Comunicació
Muntatge, il·luminació i manteniment
Pere Jobal, Ricard Lozano, Carles Martín, Joan Ruiz, Vicenç Soler (MHC)
Embalatges i transport
TTI, S.A.
Assegurances
Nationale Suisse
Suport tècnic
Josep Adelantado, Elisabet Aleman, Ramon Díaz, Lluís Fortuny, Magda Garcia, Joana Garcia,
Núria Garcia, Jennifer Gómez, Lluís Picó, Vicenç Prats, Isabel Ruiz, Juanjo Sandoica, Martí Soler,
Núria Torres (MHC)
Fotografies
CRAI CEDI. Centre de Digitalització de la Universitat de Barcelona
AUDIOVISUALS
Muntatge i realització
Edició de vídeos externs: Servei d’Audiovisuals, UB
Creació de la presentació virtual sobre el CRAI: Clara Navarrete, Anna González i Germán Díaz
(CRAI Universitat de Barcelona)
Creació del vídeo sobre el Taller de Restauració CRAI: Josep Gabernet i Joan Aznar (Facultat de
Biblioteconomia i Documentació, UB)
Miragrup
Entitats de procedència de vídeos externs
Getty Museum
Victoria & Albert Museum
Museu Plantin Moretus
Université Paris Diderot
Préstecs
CRAI Biblioteca de Reserva de la Universitat de Barcelona
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Taller de Restauració del CRAI UB i de la Facultat de Biblioteconomia i Documentació, UB
Lauren Press: composició i impressió de la vitrina d’escriptura

Agraïments
Isabel Astals, Gemma Caballer, Emma Domínguez, Irene Ibern, Joan Miquel, Teresa Palacín i
Marina Ruiz (CRAI Biblioteca de Reserva, Universitat de Barcelona)
Laura Miró (CRAI Universitat de Barcelona)
David Martínez i David Bernal (CRAI CEDI, Universitat de Barcelona)

I també, al personal de museus, biblioteques i arxius, així com a tots els deganats i les unitats de
la Universitat de Barcelona que amb la seva col·laboració han contribuït a l’exposició.
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Informació de visita
Dates:
Del 17 de novembre de 2017 al 25 de febrer de 2018
Horari:
De dimarts a dissabte, de 10 a 19h (dimecres fins les 20h)
Diumenge, festius i els dies 24 i 31 de desembre, de 10 a 14.30h
Dilluns, 25 i 26 de desembre i 1 i 6 de gener, tancat
Preu:
Entrada gratuïta a l’exposició Els plaers de mirar. Visita lliure
Consulta els preus d’entrada al museu i la resta d’exposicions temporals, així com les
reduccions i gratuïtats a http://www.mhcat.cat/la_visita/localitzacio_horaris_i_tarifes/tarifes
Lloc:
Al vestíbul del Museu d’Història de Catalunya (Plaça de Pau Vila, 3, Barcelona)

Transports i vies d'accés:
• Autobusos V17, H14, D20, V15, V13, 39, 45, 51, 59 i 120
• Metro L4 (groga) Barceloneta

Més informació al web i les xarxes socials:
Pots consultar tota la informació relativa a l’exposició a l’espai dedicat a la mostra dins del web
del Museu: http://www.mhcat.cat/exposicions/exposicions_en_curs/els_plaers_de_mirar
I també pots seguir tota l’actualitat relacionada amb l’exposició a les xarxes socials del museu
seguint el nostre perfil @mhistoriacat i cercant l’etiqueta #ElsPlaersDeMirarMHC
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Museu d’Història de Catalunya
Plaça de Pau Vila 3, Barcelona
93 225 47 00
www.mhcat.cat

Premsa:
mhc.premsa@gencat.cat

@mhistoriacat
#mhistoriacat

Universitat de Barcelona
Plaça de Pau Vila 3, Barcelona
93 420 11 00
www.ub.edu

Premsa:
comunicacio@ub.edu
premsa@ub.edu
93 402 02 19

#ElsPlaersDeMirarMHC
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