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IDENTIFICACIÓ
Codi(s) de referència: BC. Recull Quima Jaume
Nivell de descripció: Recull
Acrònim: D-JSM02
Topogràfics del recull: AVR(23JAU) núm. correlatiu
Títol: Recull d’enregistraments sonors i audiovisuals no editats procedents del Fons
Quima Jaume
Dates de creació i agregació: 1995-2013
Volum i suport de la unitat de descripció: 0,10 metres lineals (1 capsa, 4
documents: 1 casset sonora, 1 disc d'àudio (CD-R), 2 videodiscs (DVD i DVD-RW))
CONTEXT
Nom del productor: Quima Jaume i altres.
Notícia biogràfica: Joaquima Jaume i Carbó, (Cadaqués, 1934-1993), més coneguda
com a Quima Jaume, fou poetessa i assagista. Es llicencià en filologia i exercí la
docència de llengua i literatura catalanes. Publicà diversos poemaris i obtingué el
Premi Carles Riba de poesia i el Premi Carles Rahola de periodisme.
Història arxivística: El recull fou recollit i custodiat pel productor fins que s’oferí en
donació a la Biblioteca de Catalunya.
Dades sobre l’ ingrés: 2016, mitjançant acord de donació amb la Biblioteca de
Catalunya.
CONTINGUT I ESTRUCTURA
Abast i contingut: Recull de 4 enregistraments, sonors i audiovisuals no editats
(còpia domèstica) en 1 casset sonora, 1 disc àudio i 2 videodiscs.
Sistema d’organització: cronològic per antiguitat.

Informació sobre avaluació, tria i eliminació: el recull és històric i de conservació
permanent i, per tant, no està sotmès a avaluació, tria i eliminació.
Increments: No es preveuen increments.
CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
Condicions d’accés: Accés lliure a la Sala de Reserva de la Biblioteca de Catalunya.
Condicions de reproducció: S’apliquen les condicions determinades per la Biblioteca
de Catalunya per a la reproducció de documents, amb els preus públics establerts.
Caldrà demanar una reproducció en suport alternatiu.
Llengües dels documents: Principalment català
Característiques físiques i requeriments tècnics: Calen reproductors adequats a
cada suport: vídeos DVD, cassets sonores, discs compactes (CD).
Instruments de descripció: els propis documents.
DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
Unitats de descripció relacionades: Les que es descriuen a la resta d’unitats i
seccions de la Biblioteca de Catalunya: Biblioteca i Manuscrits
https://www.bnc.cat/Fons-i-col-leccions/Cerca-Fons-i-col-leccions/Jaume-Quima
Existència i localització dels originals: Bàsicament arxius de televisions i ràdios.
Citació preferent: Els investigadors que vulguin citar aquests documents haurien
d’emprar la següent informació:
“AVR(23JAU)núm.caixa/núm.document; Biblioteca de Catalunya. Barcelona”
NOTES
No s’ha escoltat exhaustivament el contingut de cada document. La informació
proporcionada és part de la que consta als contenidors sobre l’emissió, les dates,
l’espai...etc.
CONTROL DE LA DESCRIPCIÓ
Autoria i data: Biblioteca de Catalunya, Unitat de Sonors i Audiovisuals, 2016.
Actualització: Pol Cruells, 2022
Fonts: els propis documents.
Regles o convencions: Aquest instrument de recerca s’ha elaborat seguint les
directrius marcades per la pròpia BC per a la descripció de fons personals, basades en
les següents:
Describing archives: a content standard (DACS). Chicago: Society of American
Archivists, 2004. (revisió del manual de Hensen, l’APPM).
Norma de Descripció Arxivística de Catalunya (NODAC). Barcelona: Generalitat de
Catalunya, Departament de Cultura, Subdirecció general d’Arxius i Associació
d’Arxivers de Catalunya, 2006

Llista de components

Any

Títol / Contingut

Descripció

Topogràfic

1989

1) Fragments reportatge de TV3 del lliurament a
Quima Jaume del Premi Carles Riba 1989 (39a
edició de la Nit de Santa Llúcia de les Lletres
Catalanes, Terrassa, desembre 1989)
[minuts 1:40 a 3:30]

1 DVD-RW
còpia: original
VHS?

AVR(23JAU)1/1

1 CASSET
(amb caràtula
de RNE en
Cataluña)

AVR(23JAU)1/2

1 CD-R àudio
25 minuts

AVR(23JAU)1/3

1 DVD-R

AVR(23JAU)1/4

1990

1993

2) Entrevista a Quima Jaume per M. Pau
Huguet dins el programa magazine “Com a
casa” de TV3 emès el 1990
[minuts 17:35 a 18:37 i 22:01 a 27:28]
Enregistrament programa “Al pas de la tarda”
de Radio 4. 1/2/1993 Inclou:
- Fragment amb comentaris sobre Quima
Jaume amb motiu de la seva mort. Per
Montserrat Minobis i Quim Soler
Recital (i entrevista) d’Assumpció Forcada i
Fina Palau amb el poema Portlligat sense tu de
Quima Jaume

2010

2013

Quima Jaume. Cadaqués ad libitum / Victòria
Palma
Enregistrament domèstic del programa “Femení
singulars” de Catalunya Ràdio emès el 1/3/2010
Quima Jaume i el seu món
Enregistrament domèstic del vídeo publicat amb
motiu de l’acte d’Homenatge a Quima Jaume, 9
d'octubre de 2013 organitzat pel PEN Català
amb la col·laboració de l’Institut Català de les
Dones

