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Títol 

 
Les missions 

 
Resum proposta 

 
El CRAI Biblioteca de Reserva disposa d’un ric fons en relació a les 
missions, tant vinculat a la història d’Amèrica com d’Àsia. Pel que fa al 
primer àmbit, volem destacar els manuscrits 141, 142 i 1808 sobre 
missions caputxines a Amèrica. I respecte al segon, són especialment 
interessants –i estan poc treballats- els Manuscrits 1011-1014. 
 
Trobareu més informació sobre els nostres manuscrits a l'Inventario 
general de manuscritos de la Biblioteca Universitaria de Barcelona, de 
Francesc X. Miquel Rosell 

 
 

 
Títol 

 
Els textos prohibits 

 
Resum proposta 

 
Estudi sobre els llibres prohibits i "expurgats" presents als catàlegs dels 
convents indicant de quina tipologia eren, com es conservaven, com es 
tractaven, com es corregien, com (i si) es llegien, etc. 
 
Es tracta d’una recerca que es pot articular de diverses maneres i pot 
donar vida a diferents treballs. 
 

 
Professora de contacte: Dra. Ida Mauro (idamauro@ub.edu) 

 

http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/18347
http://diposit.ub.edu/dspace/handle/2445/18347
mailto:idamauro@ub.edu


  
 

 
 
Títol 

 
La primera reacció a la reforma protestant 

 
Resum proposta 

 
Aproximació a la primera reacció a la reforma protestant a través de la 
col·lecció d’obres del s. XVI relacionades amb aquesta temàtica i que 
trobareu dipositades al CRAI Biblioteca de Reserva. Podeu consultar la 
notícia al nostre Bloc sobre aquest tema: https://bit.ly/2O0yRiX. 

 
 

 
Títol 

 
La circulació de cultes en el mediterrani  

 
Resum proposta 

 
El treball permet investigar la circulació de cultes en el mediterrani 
durant l'edat moderna, amb particular atenció per la circulació (i 
adaptació) de cultes de religiosos italians morts en olor de santedat i no 
tots canonitzats, a través dels fons bibliogràfics dels monestirs 
localitzats al CRAI Biblioteca de Reserva. La recerca posaria de relleu 
els vincles amb les cases religioses italianes de les mateixes ordres, en 
particular amb aquelles dels territoris italians governats per la 
Monarquia Hispànica (Milà, Sicília, Sardenya i Nàpols). 
 
En el fons Reserva, per exemple, hi trobem una edició molt rara d'una 
biografia de la venerable napolitana Suor Orsola Benincasa i també hi 
ha edicions de biografies dels sants Gaietà i Rosalia, que van ser 
essencials per la difusió de llurs cultes a la Península 
 
Professora de contacte: Dra. Ida Mauro (idamauro@ub.edu) 

 

https://bit.ly/2O0yRiX
https://cataleg.ub.edu/record=b1838102%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1838102%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/search*cat/?searchtype=d&searcharg=Tiene&searchscope=3&SORT=D&extended=0&SUBMIT=Cerca
https://cataleg.ub.edu/search*cat/d?SEARCH=Rosalia&sortdropdown=-&searchscope=3
mailto:idamauro@ub.edu


  
 

 
 

 
Títol 

 
Els sermons 

 
Resum proposta 

 
El CRAI Biblioteca de Reserva disposa d’un ric fons de Sermons que 
pot esdevenir una font molt interessant per a l’estudi d’aspectes com la 
contrareforma, els contrastos entre el cànon moral i la pràctica popular,  
la història de les idees, l’art de l’oratòria, la polèmica al voltant de la 
llengua que s’havia d’utilitzar per la predicació, etc. 

 
 
 

 
Títol 

 
Les constitucions catalanes 

 
Resum proposta 

 
El CRAI Biblioteca de Reserva disposa d’un fons molt interessant per a 
tots aquells alumnes que es vulguin iniciar en la història del dret públic 
català o la història del funcionament de les institucions catalanes. Des 
del precedent del dret consuetudinari recollit pels usatges fins a les 
constitucions elaborades en corts, màxim exponent del pactisme entre 
els diferents braços i regulació de les relacions Rei-Regne.  
 
A destacar els incunables 724 –amb les constitucions i els capítols i 
privilegis- i l’incunable 688 –amb els usatges i compilació de 
constitucions i l’imprès referent a les Corts de 1701 i 1702-, aquesta obra 
pel que fa a les constitucions del XVI, les constitucions, capítols i actes 
de Cort de 1701-1702 i la defensa de les constitucions en el moment 
final de la Guerra de Successió. 

https://cataleg.ub.edu/record=b1849890%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1849891%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1849891%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1849808%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1849808%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1841403%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1848847%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1848847%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1841403%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1841403%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1883245%7ES3*cat
https://cataleg.ub.edu/record=b1883245%7ES3*cat


  
 

 
 
Títol 

 
La representació dels costums i les pràctiques socials  

 
Resum proposta 

 
Estudi a partir del fons de gravats sobre diversos temes, per exemple: 
 

• Les Máscaras reales: la rebuda de Carles III a través de 17 gravats 
(Top. A-ES-XVIII-SERIES - SERIE 4-Màscara reial. r. 2571-
2587)  

 
• La visió de la dona al darrer terç del segle XIX: humorisme 

gràfic a Historia de una mujer:  

 
• La imatge de la dona en la vida quotidiana durant l’Antic 

Règim, a través de la nostra col·lecció de gravats i de llibres 
il·lustrats. 

 
La col·lecció de gravats està formada per més de 8.000 làmines des del 
segle XVI al XIX, tant espanyols com estrangers, amb totes les tècniques 
de gravat representades. 
 
Professora de contacte: Dra. Mariela Fargas (marielafargas@ub.edu) 

http://cataleg.ub.edu/record=b2239623%7ES1*cat
https://crai.ub.edu/ca/recursos-d-informacio/patrimoni-bibliografic/gravats
mailto:marielafargas@ub.edu


  
 

 
 

 
Títol 

 
Polèmica entre jesuïtes i dominics per l’acceptació dels ritus 
xinesos   

 
Resum proposta 

 
El CRAI Biblioteca de Reserva disposa d’un fons important relacionat 
amb aquesta polèmica doctrinal que va iniciar-se quan els missioners 
jesuïtes van acceptar determinades pràctiques dels ritus xinesos. 

 
 
 

 
Títol 

 
La conflictivitat social 

 
Resum proposta 

 
El CRAI Biblioteca de Reserva conserva còpies de les al·legacions 
jurídiques en processos civils, en la seva majoria pertanyents als segles 
XVII i XVIII, que permeten estudiar les relacions socials i de poder entre 
institucions i entre famílies a través del conflicte. 
 
Professora de contacte: Dra. Mariela Fargas (marielafargas@ub.edu)  

 
 
 
 
 
 
 
 
Contacteu amb nosaltres si teniu qualsevol comentari o proposta: 
 
CRAI Biblioteca de Reserva 
Gran Via de les Corts Catalanes, 585 
08007 Barcelona 
Dins el CRAI Biblioteca de Lletres (primer pis) 
Tel.: 934 035 313 / 934 035 793 
Horari: de dilluns a divendres, de 8.30 a 20.30 h 
E-mail: bib.reserva@ub.edu 
 
 
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva 
https://blocbibreserva.ub.edu/ 
https://www.facebook.com/CRAIBibliotecadeReserva 
https://www.instagram.com/craireserva/ 
https://www.youtube.com/channel/UClOXIFx_pfuowOtBdOekmDw 
 

mailto:marielafargas@ub.edu
mailto:bib.reserva@ub.edu
http://crai.ub.edu/ca/coneix-el-crai/biblioteques/biblioteca-reserva
https://blocbibreserva.ub.edu/
https://www.facebook.com/CRAIBibliotecadeReserva
https://www.instagram.com/craireserva/
https://www.youtube.com/channel/UClOXIFx_pfuowOtBdOekmDw

