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exposició que porta el títol En-
cuadernación y Bibliofilia en l’As-
sociació de Bibliòfils de Barcelona

es va poder visitar recentment a la institu-
ció Imprenta Municipal-Artes del Libro
de Madrid. El contingut està format per
una selecció de llibres amb enquaderna-
cions artístiques, que pertanyen a col·lec-
cions de membres de l’esmentada Asso-
ciació de Bibliòfils (ABB), fundada el
1944, que des de llavors ha portat a terme
la seva activitat per fomentar l’estima i la
difusió del llibre de qualitat, en els diver-
sos vessants. Els llibres d’aquesta classe
són apreciats no solament pel seu contin-
gut, literari o científic, és a dir, no sola-
ment pel text, sinó per la qualitat de l’edi-
ció (de la impressió, de la tipografia, de la
maquetació, de les il·lustracions, si n’hi ha,
etc.) i per altres aspectes. El bibliòfil gau-
deix dels llibres com a objectes amb quali-
tats artístiques, dins del que s’anomena les
arts del llibre. Una de les activitats de
l’ABB, potser la principal, ha estat l’edició
de llibres, de tiratge limitat, destinats als
socis, dins de la classe que s’anomenen
edicions de bibliofília. Alguns col·leccio-
nistes de llibres pretenen realçar la qualitat
inicial per mitjà d’enquadernacions d’art,
encarregades en cada cas a un especialista,
que contribueixen a augmentar la bellesa i
l’excel·lència del llibre. L’enquadernació
d’art, una branca o especialitat concreta
que forma part de les arts aplicades, sovint
és poc coneguda o apreciada, malgrat que
la conreen especialistes de prestigi recone-
gut àmpliament.

Contingut de l’exposició
A l’exposició hi figuren 114 peces, de les
quals 79 són llibres enquadernats, i la res-
ta, materials complementaris (dissenys i
plantilles dels projectes de les enquader-
nacions, il·lustracions dels llibres, imatges
de les cobertes originals, etcètera). Dels 79
llibres que es presenten, 26 són editats per
l’ABB, per als socis, i la resta són publicats
per altres editors.

Com he dit, tots els llibres formen part
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de les col·leccions de socis
de l’ABB, que els han ce-
dit temporalment per a
l’exposició. L’enquader-
nació de cada llibre és el
que s’ha volgut ressaltar, el
tema monogràfic de l’ex-
posició. Es tracta d’enqua-
dernacions d’art que han
estat projectades i executa-
des per conreadors
d’aquesta especialitat artís-
tica, certament minoritària,
practicada per un nombre
reduït d’artistes. Els que estan
més representats són els barcelonins
Emili Brugalla Tormo (Barcelona,
1901-1987) i el seu fill Santiago Bruga-
lla Aurignac (Barcelona, 1929), que
presenten 31 i 17 enquadernacions, res-

pectivament, i el madrileny Antolín Pa-
lomino Olalla (Fuentenebro, 1909 – Ma-
drid, 1995) amb 7; tots tres foren socis de
l’ABB. També hi participen 14 relligadors
més, entre els quals, pel nombre d’obres
exposades, són dignes d’esment els barce-
lonins Manuel Bueno Casadesús (1934),
Ramon Gómez Herrera (1938), Jordi de la
Rica (1931) i Josep Cambras Riu (1954).
D’algun títol de llibre, se’n presenta més
d’un exemplar, amb relligadures diferents.

Entre els llibres exposats hi ha algunes
singularitats. En l’àmbit dels editats per
l’ABB, hi figuren els tres primers, publi-
cats els anys 1945, 1946 i 1947: El capitán
veneno, amb il·lustracions de Josep Maria
Mallol Suazo, Cantar de los cantares, tra-
duït per Fray Luis de León, il·lustrat per

Josep Segrelles, i Expedición de los catala-
nes y aragoneses contra turcos y griegos,
amb xilografies de Teodoro Miciano.
D’època més propera, podem citar una
antologia poètica de Salvador Espriu, amb
una litografia de Josep Maria Subirachs
(1991); L’Atlàntida, il·lustrada i executada
per Miquel Plana (Olot, 1943-2012), figu-
ra contemporània destacada en les arts del
llibre i en l’execució total d’obres de bi-
bliofília (1992); L’ingenu amor, de Carles
Riba, il·lustrat per Josep Jassans (1996);
Preludios de mi lira, de Manuel de Caba-
nyes, amb il·lustracions d’Òscar Estruga;
Vint contes de Pere Calders, amb xilografies

Algunes mostres
dels llibres de
bibliòfil que es van
poder veure a
l’exposició que va
tenir lloc a Madrid
ARXIU

En total
l’exposició
va aplegar
114 peces

El bibliòfil gaudeix dels llibres com a objectes
amb qualitats artístiques. Madrid va oferir
la mostra ‘Encuadernación y Bibliofilia en
l’Associació de Bibliòfils de Barcelona’
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d’Enric Cluselles (2003); Dues tragèdies, de
Shakespeare, en traducció catalana de Magí
Morera i Galícia, amb gravats del valencià
Manuel Boix (2006), entre d’altres.

En el segon àmbit, d’enquadernacions
diverses però no editats per l’ABB, el llibre
més antic és un exemplar de la primera edi-
ció de Don Juan Tenorio (1844), amb una
enquadernació de Palomino (1975). Són
dignes d’esment alguns llibres de la col·lec-
ció La Cometa, de l’editorial Gustau Gili,
precursora, des del 1934, de la bibliofília ca-
talana moderna; algunes obres editades a

França pel gravador, arquitecte del llibre i
editor Lluís Jou (Barcelona, 1881 – Les
Baus de Provença, 1968), resident a França
des del 1906, on va adquirir un prestigi no-
table; una mostra de les edicions realitzades
a París per escriptors i artistes catalans exi-
liats de la Guerra Civil Espanyola, el llibre
Tot l’any, 12 estampes barcelonines de Ra-
fael Tasis, amb litografies d’Antoni Clavé;
algunes edicions de bibliòfil d’obres de
Camilo José Cela, fetes a partir del 1958
pel gravador i artífex de llibres de bibliò-
fil Jaume Pla Pallejà, del qual també es

mostra algun exemplar de Les Edicions
de la Rosa Vera, promogudes i il·lustra-
des per ell. També es mostren algunes
obres, que tenen per tema el llibre o l’en-
quadernació, de les quals són autors els ja
citats Emili Brugalla i Antolín Palomino,
ben representats a l’exposició com a en-
quadernadors d’art.

Ja m’he referit al fet que totes les peces
exposades pertanyen a col·leccions de
membres de l’ABB. Potser hauria d’haver
escrit, amb més precisió, que en formen
part o n’han format part. Perquè, a més
dels que pertanyen a socis vivents, actual-
ment un nombre apreciable de llibres
formen part de fons institucionals, per
decisió dels que en vida en foren els pro-
pietaris. L’entitat que ha fet l’aportació
més notable ha estat la Biblioteca de Ca-

talunya, amb 54 peces, entre
llibres i complements, de
les quals 30 procedeixen de
la col·lecció d’Emili i San-
tiago Brugalla, de les obres
que enquadernaven, no
per encàrrec de clients si-
nó per formar la seva
col·lecció, que, en cessar
per jubilació el darrer ti-
tular del taller, l’esmentat
Santiago, tot el fons
d’enquadernació (lli-
bres, estris, projectes, et-
cètera) es va incorporar
a la Biblioteca de Cata-
lunya, com a Llegat
Brugalla, per a gaudi
públic dels estudiosos i
dels admiradors
d’aquest art.
    La Biblioteca de Ca-
talunya ha rebut lle-
gats de llibres de bi-

bliòfil, procedents d’al-
tres autors, editors i col-

leccionistes, dels quals hi ha una repre-
sentació a l’exposició. Un altre expositor
destacat, amb 13 llibres, és la Universitat
de Deusto, que és la titular del fons bi-
bliogràfic de la Fundació Gondra Baran-
diarán, constituïda per preservar el patri-
moni cultural i bibliogràfic aplegat per
tres generacions d’aquesta família, de filan-
trops, bibliòfils i col·leccionistes de Bilbao,
socis de l’ABB. El representant de la tercera
generació, Guillermo Barandiarán, pocs
anys abans de morir, l’any 2012, va fer do-
nació a la Universitat de Deusto de la seva
biblioteca, que és una de les més impor-
tants del País Basc.
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El comissari de l’exposició, per designa-
ció de l’ABB, ha estat Aitor Quiney, estu-
diós i expert reconegut de l’enquadernació
com a art i bon coneixedor dels enquader-
nadors, dels col·leccionistes i dels contin-
guts de llurs col·leccions.

El conjunt exposat aplega una mostra
bastant selecta i representativa de l’enqua-
dernació d’art i dels principals artistes que
l’han conreat al nostre país durant el segle
XX i fins a l’actualitat. Certa-
ment, l’enquadernació d’art està
molt vinculada a la bibliofília.
En la major part de casos s’apli-
ca com a complement als llibres
selectes, per augmentar-ne les
qualitats estètiques. Els consu-
midors d’enquadernacions ar-
tístiques són els col·leccionistes
de llibres selectes, que tenen el
gust i els recursos econòmics per
proporcionar els llibres, del ti-
pus que ja són en si objectes
d’art; alhora, també són els im-
pulsors que en fan possible les
realitzacions i que es mantingui
viva una activitat artística singu-
lar, que progressa en iniciatives
innovadores. Enquadernació
(d’art) i bibliofília són dos mots
que tenen una etimologia i un
significat diferents, però que en
una classificació bibliogràfica
pertanyen a epígrafs bastant
semblants o propers.

Amb motiu de l’exposició,
s’ha publicat un catàleg que re-
produeix les obres exposades, les
fitxes corresponents, amb tres
articles introductoris que estan
signats per Aytor Quiney, Ger-
man Masid i Francesc X. Puig
Rovira.

El local on s’exposa
Voldria comentar també per
què aquesta exposició, organit-
zada per l’Associació de Bibliò-
fils de Barcelona, es va presen-
tar precisament a Madrid i ha
estat hostatjada per l’Imprenta
Municipal-Artes del Libro, en
un edifici singular que des del
1933 fou la seu dels tallers mu-
nicipals d’impremta i també de
relligadura. L’edifici, al carrer
de Concepción Jerónima, al
centre de la ciutat, fou construït
per a aquesta finalitat segons un
projecte de l’arquitecte madri-
leny Francisco Javier Ferrero Llusiá (Ma-
drid, 1891-1936), que va concebre una
construcció de planta baixa i dos pisos, en
una estructura de galeries al voltant d’un
pati central amb llum zenital; en cada pis
s’instal·laren les màquines de la impremta.
L’edifici és una mostra singular del racio-
nalisme arquitectònic madrileny, com
d’altres del mateix arquitecte, que ho era
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de l’Ajuntament de Madrid, per al qual va
projectar altres edificis públics.

Amb el pas dels anys, i amb l’evolució
de la tecnologia i dels procediments d’im-
pressió, l’edifici va quedar fora d’ús i es va
pensar en l’enderrocament. Un grup de
persones, que apreciaven les arts gràfiques
i la qualitat arquitectònica de l’edifici, van
promoure una campanya per evitar-ho,
convençuts del valor arquitectònic i que

l’edifici podria ser destinat a altres usos,
després de la rehabilitació corresponent;
afortunadament aconseguiren el seu pro-
pòsit i que continués vinculat a les arts del
llibre. La nova etapa va començar el 2011.

A la planta baixa s’hi instal·laren algu-
nes de les màquines de l’antiga impremta,
reparades degudament, que constitueixen
una exposició permanent de la impremta i
de la relligadura, destinada a preservar i

difondre la història de la im-
premta, del llibre i de les arts
que hi estan associades.
    La segona planta encara està
destinada a impremta munici-
pal artesana. La primera està de-
dicada i preparada per a exposi-
cions temporals que estiguin re-
lacionades amb l’art i la cultura
del llibre. És a dir, està dotada de
vitrines, tant verticals com ho-
ritzontals, concebudes amb les
dimensions i amb els elements
auxiliars adients per a l’exposi-
ció de llibres i per poder mostrar
els diversos aspectes que els
componen. No conec cap altra
sala que estigui preparada per a
aquesta funció. Si en una expo-
sició es volen presentar els llibres
oberts, normalment es topa
amb la dificultat de no tenir a
l’abast els elements per fer-ho en
bones condicions.
    En conèixer des de l’ABB
aquestes instal·lacions, en copsar
les possibilitats que oferien i en
rebre la invitació per emprar-les,
la junta en va acceptar de gust
l’oferiment i van anar definint
(entre diverses opcions) l’orien-
tació i el contingut de la referida
exposició.
    Hi va influir una altra cir-
cumstància; pocs dies després de
la inauguració de l’exposició, del
20 al 27 de setembre es va reunir
a Madrid el Congrés de l’Asso-
ciació Internacional de Bibliofí-
lia (AIB), a la qual l’ABB està
vinculada des de la fundació;
precisament en el congrés inter-
nacional, celebrat a Barcelona el
1963, es va donar a conèixer
l’aprovació per l’organisme in-
ternacional corresponent dels
estatuts fundacionals de l’AIB,
que en va permetre la seva
constitució definitiva. Des de
llavors, els congressos de l’AIB

s’han anat celebrant regularment en di-
verses ciutats del món. Ara, al cap de cin-
quanta dos anys, els congressistes reunits a
Madrid, entre les vistes programades, han
pogut veure l’exposició Encuadernación y
Bibliofilia, que va rebre un nombre consi-
derable de visitants, una bona part dels
quals es van mostrar molts interessats per
les arts del llibre. ❋

Les tècniques de
relligat són
variades, per
exemple el treball
en cuir, com a la
imatge / ARXIU

El comissari
va ser Aitor
Quiney, tot
un expert




