
   

                                                            

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Identificació 
Context 
Contingut i estructura 
Condicions d’accés i ús 
Documentació relacionada 
Bibliografia 
Control de la descripció 
Llista de components 
 

 
 
IDENTIFICACIÓ 
 
Codi de referència 
CAT BC. Arxiu de la Biblioteca de Catalunya 
 
Títol 
Societat Catalana de Bibliòfils 
 
Data(es) 
1903-1918 
 
Nivell de descripció 
Sèrie 
 
 Volum i suport de la unitat de descripció 
1 capsa 
 
 
CONTEXT 
 
 Nom del productor 
Societat catalana de Bibliòfils 
 
Història de l’organisme / Notícia biogràfica 
Des del final del s XIX la bibliofília ha volgut ésser una manifestació d'artesania i d'art 
enfront del llibre industrial. Als Països Catalans, la moderna bibliofília arrenca de Marià 
Aguiló, editor de la Biblioteca Catalana i del Cançoner de les obretes en nostra llengua 
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materna més divulgades (1873-1900). El 1903 es va crear la Societat Catalana de 
Bibliofília que mantingué el caràcter arcaïtzant de les publicacions d’Aguiló, i va 
aparèixer també el Recull de textes catalans antics (1906-17), publicat pels Tres 
Companys Bibliòfils (Lluís Faraudo, Erasme de Janer i Ernest Moliné). Ramon Miquel i 
Planas, incorporà la bibliofília al moviment modernista. En les principals edicions de 
bibliòfils han col·laborat, com a il·lustradors, E&C. Ricart, Ramon de Capmany, 
Salvador Dalí, Joan Miró, Pablo Picasso i Antoni Tàpies. Com a relligador, Emili 
Brugalla, i com a impressors els tallers de "L'Avenç", de Joaquim Horta i d'Oliva de 
Vilanova, a Barcelona, de Bas a Igualada, i de Joan Sallent a Sabadell. Figures 
cabdals del col·leccionisme català han estat Marià Aguiló, Isidre Bonsoms, Pau Font de 
Rubinat, Eduard Toda, Ramon de Montaner, Ramon Miquel i Planas, Jaume Espona, 
Artur Sedó i Miquel Mateu (Informació procedent de la Gran Enciclopèdia Catalana). 
 
 Història arxivística 
Aquests documents formen part de l’arxiu administratiu de la Biblioteca de Catalunya.  
 
Dades sobre l’ingrés 
Van ser transferits a l’Arxiu des de la Unitat Gràfica el 2009. 
 
 
CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
Abast i contingut 
Una única capsa amb documentació administrativa i correspondència de la Societat 
Catalana de Bibliòfils entre 1903 i 1918. 
 
Informació sobre avaluació, tria i eliminació 
El fons és històric i és de conservació permanent, per tant, no està sotmès a avaluació, 
tria o eliminació. 
 
Increments 
No es preveuen increments 
 
 Sistema d’organització 
S’ha mantingut l’ordre que tenien els documents en origen. 
 

 
CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 

Condicions d’accés:  

L’accés és lliure i total, llevat dels casos en què, per necessitats de restauració o de 

dipòsit per a exposicions, els documents siguin exclosos de consulta. La documentació 

no està microfilmada ni digitalitzada, cosa que fa que, per ara, s’hagin de consultar els 

originals. 

 

Condicions de reproducció:  

La reproducció dels documents està subjecta al seu estat de conservació i a les 

condicions que marca la normativa vigent a la Biblioteca de Catalunya. 

 
Llengües i escriptures dels documents:  



   

                                                            

 

Estan escrits essencialment en català. 
  
Característiques físiques i requeriments tècnics 
Els documents estan en bon estat de conservació. 
  
Instruments de descripció 
El llistat de la sèrie és l’únic instrument de descripció complet. Es pot consultar també a 
l’inventari del fons de la Biblioteca de Catalunya. 
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscop
e=13&SORT=AZ/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&ext
ended=0&SUBKEY=Fons++Biblioteca+de+Catalunya/1%2C32000%2C32000%2CB/fra
meset&FF=XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&1%2C1%
2C/indexsort=- 
 
 
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 

Unitats de descripció relacionades:  
Ms. 4887-893 de la Biblioteca de Catalunya format per 2 capses que contenen quotes 
de socis, factures, targetes, llistats de llibres, comptabilitat, material de propaganda, 
etc. entre 1905 i 1917.   
 
 

BIBLIOGRAFIA: 
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XSocietat+Catalana+de+Bibli{u00F2}fils&search
scope=13&SORT=A/XSocietat+Catalana+de+Bibli{u00F2}fils&searchscope=13&SORT
=A&searchscope2=13&SUBKEY=Societat+Catalana+de+Bibli%C3%B2fils/1%2C14%2
C14%2CB/browse#anchor_2 
 
 
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ 
 
Autoria i fonts:  
La descripció ha estat realitzada per Montse Broggi Trias i Reis Fontanals 
 
Regles o convencions:  
NODAC, a nivell de fons 
 
Data de la descripció:  
Any 2009 

 
 
LLISTA DE COMPONENTS 

 
Societat Catalana de Bibliòfils, 1903-1918 – Arxiu Administratiu BC – (Capsa 
2863) 
1. - 1903-1918 – Actes, correspondència, Secretaria i Consell Directiu  

- 1903, abril, 11 - Notes manuscrites de la reunió constituent. 
- 1909, juliol - Carta del President de la Societat (Pau Font de Rubinat) al 
President del Consell de Ministres sobre les pèrdues bibliogràfiques i 
documentals durant la Setmana Tràgica. 

http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=Fons++Biblioteca+de+Catalunya/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=Fons++Biblioteca+de+Catalunya/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=Fons++Biblioteca+de+Catalunya/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=Fons++Biblioteca+de+Catalunya/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ/XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&extended=0&SUBKEY=Fons++Biblioteca+de+Catalunya/1%2C32000%2C32000%2CB/frameset&FF=XFons++Biblioteca+de+Catalunya&searchscope=13&SORT=AZ&1%2C1%2C/indexsort=-
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A&searchscope2=13&SUBKEY=Societat+Catalana+de+Bibli%C3%B2fils/1%2C14%2C14%2CB/browse#anchor_2
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A&searchscope2=13&SUBKEY=Societat+Catalana+de+Bibli%C3%B2fils/1%2C14%2C14%2CB/browse#anchor_2
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A&searchscope2=13&SUBKEY=Societat+Catalana+de+Bibli%C3%B2fils/1%2C14%2C14%2CB/browse#anchor_2
http://cataleg.bnc.cat/search~S13*cat?/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A/XSocietat+Catalana+de+Bibli%7bu00F2%7dfils&searchscope=13&SORT=A&searchscope2=13&SUBKEY=Societat+Catalana+de+Bibli%C3%B2fils/1%2C14%2C14%2CB/browse#anchor_2


   

                                                            

 

- 1908 -1910 - Correspondència de Lluis Carles Viada: cartes rebudes. 
- 1905-1918 Varia de Secretaria de la Societat. 
- 1917-1918 Renovació del Consell Directiu. 
- 1917-1918 -Constitució de “La Cámara del Libro”. 
- 1917 - Actes del Consell Directiu 
- 1908-1917 Comprovants de pagaments i rebuts a cobrar 

2. -1903 Control de quotes pagades 
3. -1905-1906 Cartes rebudes de Víctor Oliva, impressor de Vilanova i la Geltrú. 
4. - [s.d.] Revisió del llibre Regles d' amor  
5. - Impresos, sobres i papers de la societat.  

 
 


