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Títol 

 
LA MÚSICA MANUSCRITA AL FONS DEL CRAI 
BIBLIOTECA DE RESERVA  

 
Resum proposta 

 
Elaboració d’un inventari dels manuscrits musicals del fons del 
CRAI Biblioteca de Reserva que incorpori uns termes descriptors 
musicals que, en funció de l’interès i coneixements musicals de 
l’alumne, siguin més o menys exhaustius.  
 
L’objectiu d’aquesta proposta, a banda de donar visibilitat a la 
riquesa documental del dit fons, és facilitar l'accés al fons musical 
manuscrit conservat al CRAI Biblioteca de Reserva.  
 
Professor de contacte: Dr. Oriol Brugarolas 
(oriolbrugarolas@ub.edu)  
 
A nivell metodològic, aquest TFM comptarà amb el suport de professorat de la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació especialitzat en fons antic i de 
personal del CRAI Biblioteca de Reserva. 
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Títol 

 
LA MÚSICA IMPRESA AL FONS DEL CRAI 
BIBLIOTECA DE RESERVA  

 
Resum proposta 

 
Elaboració d’un inventari de la música impresa (tant partitures 
com publicacions que continguin música impresa) que custodia el 
CRAI Biblioteca de Reserva que incorpori uns termes descriptors 
musicals que, en funció de l’interès i coneixements musicals de 
l’alumne, siguin més o menys exhaustius.  
 
L’objectiu d’aquesta proposta, a banda de donar visibilitat a la 
riquesa documental del dit fons, és facilitar l'accés al fons musical 
imprès conservat al CRAI Biblioteca de Reserva. 
 
Professor de contacte: Dr. Oriol Brugarolas 
(oriolbrugarolas@ub.edu)  
 
A nivell metodològic, aquest TFM comptarà amb el suport de professorat de la 
Facultat de Biblioteconomia i Documentació especialitzat en fons antic i de 
personal del CRAI Biblioteca de Reserva. 

 

 
 
 
 
 
 
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 
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