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Presentació
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu es defineix com a la capçalera del sistema bibliotecari valencià. Té com a funció principal la reunió, conservació i organització del
patrimoni bibliogràfic valencià. A aquesta tasca s’afigen, entre altres, la gestió, difusió
i posada al servei de la ciutadania de la bibliografia valenciana –a fi de convertir-se en
un centre de referència investigadora– i l’elaboració del Catàleg col·lectiu del patrimoni
bibliogràfic de la Comunitat Valenciana.
Actualment té la seu a l’antic monestir jerònim de Sant Miquel dels Reis, els murs del
qual alberguen una complexa realitat arquitectònica i històrica de gran valor i bellesa,
protegida amb la categoria de bé d’interés cultural des de l’any 2008.
Així doncs, l’objectiu d’aquesta guia didàctica és doble. D’una banda, conéixer l’origen,
funcions i fons bibliogràfics constituents de la Biblioteca Valenciana i, de l’altra, aproximar-se al saber històric d’aquest recinte monacal a través d’aspectes com la rutina de
les comunitats jerònimes, l’art renaixentista, la desamortització, els fundadors o la importància històrica del penal de Sant Miquel dels Reis. Sense oblidar, per descomptat,
l’objectiu de ser una activitat divertida i gratificant per als seus lectors.
Inicialment, la guia està dirigida a estudiants d’Història i Història de l’Art d’Educació Secundària, Batxillerat i cicles formatius, així com al públic adult en general. S’aconsella al
professorat que seleccione prèviament les activitats més adequades a cada curs i perfil.
Quant a la metodologia, s’han previst tant activitats individuals com en grup, les quals, a
més, ajuden a desenvolupar capacitats i inquietuds diferents. S’ha concebut cada apartat de manera que l’alumnat adquirisca coneixements històrics de caràcter general, que
s’apliquen de manera específica al contingut de l’edifici, i que es complementen amb
exercicis de distintes branques historiogràfiques, com ara, la iconografia, la paleografia
o els arxius orals.
Al final de la guia hi ha un solucionari amb les respostes correctes dels exercicis que les
requereixen, i també algunes notes –introduïdes per l’expressió Per a aprofundir…– que
permeten al lector adquirir més coneixements sobre la matèria tractada.
Que en gaudiu!
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Biblioteca

NICOLAU PRIMITIU

L

a Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu rep el seu nom de l’il·lustre historiador suecà que
va dedicar tota la seua vida a l’estudi, defensa i promoció de la cultura valenciana.

Nicolau Primitiu Gómez Serrano va nàixer a Sueca en 1877 però de xiquet es va traslladar a València junt amb la seua família. Son pare regentava un taller de fusteria i era “mestre de molins”, tasca
de què es va responsabilitzar des de jove Nicolau, el qual, després d’estudiar per a pèrit químic i
mecànic i completar la seua formació en l’Escola de Comerç i en la d’Artesans, va convertir el xicotet taller familiar en una gran empresa de projecció internacional –IMAD- i va fabricar les primeres
trilladores d’arròs que es van veure en el camp valencià.
Així mateix, va cultivar un gran interés per la cultura valenciana fins a la seua mort en 1971, impulsant des de diverses disciplines la seua recuperació: història, arqueologia, toponímia i lingüística.
Va pertànyer a societats com ara Acció Cultural Valenciana, Acció Bibliogràfica Valenciana, Centre
de Cultura Valenciana i Lo Rat Penat, la qual va presidir en dos ocasions i des d’on va impulsar cursos de llengua i cultura valenciana inclús durant els complexos anys de la dictadura franquista. Va
ser un dels firmants de les Normes del 32, acord ortogràfic aprovat a Castelló i base de la normativa actual de la llengua valenciana.
En 1955 va fundar l’Editorial Sicània i tres anys després va
crear la revista mensual homònima on es publicava - a pesar
de la censura i les multes conseqüents- poesia en valencià
i treballs per a la difusió de la història i cultura valenciana.
Nicolau Primitiu va compartir al llarg de la seua vida aquestes
inquietuds amb la passió pels llibres. Durant moltíssims anys
va arreplegar i va comprar qualsevol tipus de document escrit
en llengua valenciana o per autors valencians, o que tinguera
alguna relació amb València bé per l’edició o bé pel contingut.
Va col·leccionar còdexs, manuscrits, incunables, publicacions
periòdiques, fulls solts, fullets, edicions impreses dels segles
XVI al XVIII i monografies valencianes dels segles XIX i XX. Els
seus familiars i amics podien consultar aquests materials en
sa casa, encara que el seu somni sempre va ser restaurar un
palau, instal·lar allí la seua biblioteca i que estiguera al servei
de tots els ciutadans. Després de la seua mort -havia reunit
quasi 50.000 volums- els seus hereus van donar la biblioteca
al Poble Valencià, i és actualment el nucli fundacional de la
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Fotografia de Nicolau Primitiu.

Nicolau Primitiu i la guerra
civil, 1936-1939.
Llibret de mà de l’exposició homònima.
Biblioteca Valenciana Digital.

El terme ex-libris fa referència a la locució llatina de significat “d’entre els llibres de” i s’utilitza per
a designar aquells segells, estampes o etiquetes que es col·loquen habitualment en el revers de la
coberta o en la tapa d’un llibre Per a recordar el nom del propietari de l’exemplar o el de la biblioteca a la qual pertany. L’ex-libris combina ben sovint imatges simbòliques (antigament era freqüent
trobar l’escut heràldic) vinculades a aspectes biogràfics del seu amo com ara la professió, la procedència o les aficions, amb alguna llegenda o lema important en l’esdevindre de la seua existència.
Les tècniques per a la seua elaboració han anat evolucionant i són molt variades, des de les originals
anotacions manuscrites fins als actuals dissenys i impressions per ordinador, passant per nombroses
tècniques com la xilografia, la calcografia, la litografia, la serigrafia o el fotogravat.
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EXERCICI 1

Biblioteca

Observa l’ex-libris de Nicolau Primitiu
¿Quines grafies o objectes identifiques?
Relaciona aquests elements amb les notes
biogràfiques anteriors de Nicolau Primitiu
com, per exemple, la seua formació, el seu
ofici o les seues aficions.
¿A què es refereix amb el lema “Treballar,
persistir, esperar”?

Selecció d’ex-libris de la Biblioteca
Valenciana Nicolau Primitiu.
Biblioteca Valenciana Digital.

EXERCICI 2

Elabora el teu propi ex-libris. Prèviament fes una llista d’aquells aspectes que consideres que et
defineixen com a persona (estudis, professió, terra natal, aventures, aficions, inquietuds…) i elegeix un símbol per a representar-los. També pots incloure un lema.

L

CATÀLEG I FONS

a funció principal d’aquesta biblioteca és la custòdia, preservació i difusió del patrimoni
bibliogràfic, els fons de la qual poden consultar-se en línia en el Catàleg de la Biblioteca
Valenciana. Així mateix, és objectiu prioritari d’aquesta institució la promoció de la lectura i amb
aquesta finalitat des de l’any 2000 organitza tallers, recitals, jornades, representacions teatrals,
club de lectura, premis de creació literària i cicles d’escriptors. Aquests últims possibiliten al
ciutadà el diàleg amb autors de renom com Manuel Vicent, Carles Alberola, Eduardo Mendoza,
Laura Gallego, Isabel Clara-Simó, Ferran Torrent, Joan Pla, Pasqual Alapont, Rodolf Sirera, Salvador Larroca, Ángela Becerra o Ángeles Caso, entre molts altres.

EXERCICI 1
Accedeix al catàleg a través
de http://bv.gva.es i busca alguns títols d’aquests o altres
escriptors que t’interessen. En
obrir la fitxa, fixa’t en la localització dels exemplars. Alberga
la Biblioteca Valenciana llegats de personalitats il·lustres,
col·leccions o institucions vinculades a la cultura valenciana? Tria alguns noms, tafaneja
la web i esbrina qui són.
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Sant Miquel dels Reis

ELS MONJOS JERÒNIMS

L

’orde jerònima va nàixer en el segle XIV quan Gregori XI va concedir la butla papal a un
grup d’ermitans castellans perquè, seguint la regla de sant Agustí, s’organitzaren d’acord
amb l’espiritualitat de sant Jeroni. Així mateix -a exemple de santa Paula i santa Eustàquia- van
sorgir les comunitats de monges jerònimes, les quals també consagraven la seua vida en clausura a l’oració i la penitència.

ICONOGRAFIA DE SANT JERÒNI
Segons la tradició, sant Jeroni va nàixer a Estridón (Dalmàcia) cap a l’any 347 d.C. De jove va
viatjar a Roma on es va formar en gramàtica,
retòrica i filosofia. Com a penitència per la seua
excessiva sensualitat, orgull i terrible mal geni
es va retirar l’any 375 al desert de Calcis per a
dedicar-se exclusivament durant tres anys a la
lectura i a l’estudi. Posteriorment, va viatjar a
Antiòquia, on va ser ordenat sacerdot, i a Constantinoble, on va començar la traducció al llatí
dels textos dels pares grecs de l’església. Després
d’una nova estada a Roma, ciutat en què va exercir de guia espiritual per a un grup d’aristòcrates
romanes –entre elles les futures Santa Paula i
Santa Fabiola que li acompanyarien sempre en
els seus viatges-, es va instal·lar definitivament
en un monestir de fundació pròpia a Betlem, on
durant 15 anys va treballar en la traducció dels
textos de l’Antic Testament al llatí. Amb el temps,
aquesta nova versió de la Bíblia, coneguda com
la Vulgata, va aconseguir gran popularitat fins a
ser consagrada pel Concili de Trento com la versió oficial i indiscutible de l’autoritat de l’Església
catòlica. Sant Jeroni és considerat un dels pares
de l’Església llatina per la seua notable erudició,
el seu influx durador en la traducció i interpretació de les Sagrades Escriptures i per l’ús i difusió
del llatí en la història de l’Església.

El Greco, sant Jeroni, 1605-1610.
GgGn6qEC_-LW-A en Google Cultural
Institute a través de Wikimedia Commons.

Albrecht Dürer, sant Jeroni en
el seu estudi, 1514.

http://www.deutschefotothek.de/
obj30105649.html a través de
Wikimedia Commons.

La iconografia estudia l’origen i la formació de les imatges, així com la seua simbologia i identificació a través d’atributs. La seua aplicació implica una lectura crítica que permeta reconstruir
o analitzar (iconologia) els valors de les societats que les generen. Entre els seus camps d’acció
està la mitologia clàssica, la mitologia cristiana i les representacions seculars (paisatges, pintures
de gènere, fotografia, cartellisme, cine, còmic…)
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ELS MONJOS JERÒNIMS
EXERCICI 1
Fixa’t en les representacions de sant Jeroni. Localitza els atributs que es descriuen a continuació:
el rellotge d’arena, la calavera i les pedres per la seua vida com a penitent; el capel cardenalici pel
seu ofici com a secretari papal; la ploma i els llibres –entre ells La Vulgata- per ser doctor i pare de
l’Església, i el lleó per la llegenda que el vincula al socors d’aquest animal en les terres de Betlem.

EXERCICI 2
Observa les il·lustracions següents. Fixa’t en els seus autors i en els anys de realització. Analitza
la seua iconografia: què representen? Quins atributs s’utilitzen per a la seua identificació?
Quines diferències i similituds hi ha entre aquestes?

2

1

1

G. Geefs, El geni del mal, 1848.

2

Hieronymus Bosch, El carro de fenc, 1500.

3

Anònim, Códex Gigas, Dimoni, ca. 1230.

Fotografia de Luc Viatour a través de Wikimedia
Commons.

Webgallery of art a través de Wikimedia Commons.

Wikimedia Commons.

3
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Treballa –si és possible en grup- la iconografia del dimoni. Busca imatges pertanyents a pintures,
il·lustracions, còmics, cartells, pel·lícules, sèries, etc. en les quals aquesta figura siga la protagonista. Analitza els seus atributs i compara’ls. Ha canviat la seua iconografia al llarg del temps o
han conviscut diferents models iconogràfics? Es representen igual per a xiquets i adults? És distinta la imatge del dimoni creada per artistes femenines?

Sabies que…

?

Segons l’Apocalipsi de sant Joan el dimoni, denominat la serp, és “un drac
color de foc, amb set caps i deu banyes”. Les seues tropes diabòliques
són vençudes per les comandades
per l’arcàngel sant Miquel. Aquest
ésser fantàstic també està present
en la iconografia de sant Jordi, sant
Marcel de París i santa Margarida
d’Antiòquia.
Raimon Capuz, Escultura de sant
Miquel en la façana de sant Miquel
dels Reis, València, 1699.
Fotografía de Fernando Javier López Uhden.

VOCABULARI
BUTLA PAPAL: document pontifici concernent a assumptes de fe, amb el qual es concedeixen gràcies o privilegis o es tracten assumptes judicials i administratius
CONCILI DE TRENTO: concili ecumènic de l’Església catòlica en el segle XVI el fi principal
del qual era reafirmar el dogma catòlic i reforçar la unitat de la seua doctrina davant de
les reformes protestants.
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RUTINA

L

a comunitat jerònima es defineix pels seus vots de clausura, castedat, pobresa, silenci, obediència, humilitat i penitència. Habitualment els matins es dediquen al treball,
concebut no sols com un mitjà de supervivència sinó també com un mecanisme per a ajudar
el proïsme més necessitat, la societat i l’Església, i per a mantindre l’equilibri interior evitant
moments prolongats d’oci. Les vesprades es destinen als exercicis de la vida contemplativa i
intel·lectual, és a dir, a l’oració, la lectura o l’estudi. A més, en el curs del dia els monjos celebren
de mode cantat l’anomenada Litúrgia de les Hores, el conjunt d’oracions oficials diàries regulades per la religió catòlica, ortodoxa i anglicana.

“En açò pretén el monjo assemblar-se principalment a sant Jeroni: emprar-se de
dia i de nit en les contínues alabances de Déu, cantar els salms i celebrar amb singular
devoció els oficis divins” (Constitucions núm. 5)

EXERCICI 1
Llig el text i completa els espais en blanc.
05.00 ______
06.00 Prima
06.45 Desdejuni
07.00 Treball
____ Tèrcia
9.45 Treball
_____ Sexta

Dins de la Litúrgia de les Hores es diferencien les hores
majors (laudes i vespres) i les hores menors (prima, tèrcia, sexta, nona i completa). Durant els laudes es dóna
gràcies a Déu pel començament del dia mentre que les
vespres se celebren en caure la vesprada. Els termes prima, tèrcia, sexta i nona provenen del calendari romà i
marcaven el moment del dia cada tres hores. L’última
oració del dia, que se celebra amb tota la comunitat reunida per a agrair la jornada que s’acaba i demanar protecció durant el descans nocturn, s’anomena completes.

12.45 Descans
14.00 Menjar
15.00 ______
15.45 Temps d’estudi
19.00 ______
20.00 Recreació comú
20.30 Sopar
21.15 ______
10.15 Descans nocturn

Breviarium.
Ordo Cartusiensis. 1454.
Biblioteca Valenciana Nicolau
Primitiu.
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EL MONESTIR

E

l monestir de Sant Miquel dels Reis va començar a construir-se durant el Renaixement,
un importantíssim moviment cultural l’origen del qual es localitza a Itàlia cap al 1400 i es
difon des de llavors per la resta de països europeus (aconsegueix la seua plenitud en Espanya en els primers anys del segle XVI) i presenta en cada territori unes singularitats pròpies.
Els hòmens renaixentistes van perseguir la restauració de la cultura clàssica i els seus ideals en
les múltiples facetes (arts plàstiques, ciència, música…). L’art renaixentista es caracteritza principalment per la busca de la bellesa ideal ajustada a cànons dictats per la raó, per la representació de nous temes profans provinents de la mitologia clàssica i per la valoració de l’home com
el centre absolut de totes les coses i el fi últim de la creació (antropocentrisme).
A nivell arquitectònic el Renaixement considera belles aquelles construccions amb simplicitat
de línies, simetria, harmonia en les seues proporcions i utilització d’elements arquitectònics
d’època grecoromana.

EXERCICI 1

Observa les fotografies, es tracta d’una construcció senzilla, simètrica i harmoniosa?
Llig atentament les definicions dels elements arquitectònics següents i assenyala’ls en les fotografies

Sant Miquel dels Reis,
València.

Fotografies de Fernando Javier
López Uhden.
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COLUMNA CLÀSSICA
Formada per basa, fust i capitell comprén els ordres dòric, jònic i corinti, distingibles principalment
pel seu capitell. El capitell dòric es compon d’àbac (part superior amb forma quadrada a manera de
tauler), equí (peça intermèdia de forma circular i perfil convex) i collarí (peça inferior amb una motlura que rodeja el fust). El capitell jònic, adornat per volutes o espirals, es completa en l’equí amb la
decoració de gallets i dards, mentre que el corinti es rodeja amb fulles d’acant.
COLUMNA SALOMÒNICA
Columna amb basa i capitell, igual que els ordres clàssics, però el fust dels quals té forma helicoïdal
o tors.
ARC DE MIG PUNT
Element estructural en forma de semicercle perfecte que es recolza en columnes o pilastres.
CÚPULA
Element arquitectònic de forma semiesfèrica, a vegades recolzat sobre un element cilíndric denominat tambor, generalment perforat amb finestres per a permetre la il·luminació de l’interior.
VOLTA DE CANÓ
Volta amb forma de mig cilindre que es recolza en dos murs paral·lels.
ARCS FAIXONS
Arcs que reforcen la volta de canó a manera de faixa i la divideixen internament en trams

EXERCICI 2
El procés constructiu del monestir es va prolongar fins a principis del segle XIX, i gran part de les
seues estades es van projectar en estil barroc. Esbrina quines són les característiques principals
de l’arquitectura barroca i cita alguns exemples que es troben en el teu poble o ciutat.

Sabies que…

?

La columna salomònica no s’usava en l’antiguitat clàssica, sinó que va ser introduïda en el Barroc. El
seu nom procedeix de la descripció que fa la Bíblia de les dos columnes de fust retorçut, anomenades
Boaz i Jachin, que adornaven el vestíbul del Temple de Salomó a Jerusalem, i que simbolitzava la força i
l’estabilitat respectivament.
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ELS FUNDADORS

G

ermana de Foix era filla de Joan de
Foix, vescomte de Narbona, i María
d’Orleans, germana de Lluís XII. Des
de la seua infància va ser educada en
la cort amb la tutela del monarca francés. La seua funció política va consistir
en una sèrie d’aliances matrimonials
que la van unir a Ferran el Catòlic,
Juan de Brandenburg-Ansbach i Ferran d’Aragó, duc de Calàbria. Va exercir de virreina de València entre 1523
i 1538.

F

erran d’Aragó, fill primogènit del
rei napolità Frederic I, va rebre la
formació pròpia d’un príncep del
Renaixement i durant els seus anys
com a virrei de València va destacar
l’ambient cultural de la cort –situada
al Palau del Real- on s’organitzaven significatives activitats poètiques, escèniques i musicals. Després d’enviudar
de Germana de Foix, va contraure
matrimoni amb Mencía de Mendoza,
amb qui compartia el gust per la lectura i les col·leccions bibliogràfiques

Retrats dels ducs.

San Miguel de los Reyes: de Biblioteca Real a Biblioteca Valenciana. 2000.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Escuts dels ducs.

Fotografies de Fernando Javier López Uhden.

?

Sabies que…
El Cançoner d’Uppsala és una recopilació del
repertori poètic i musical de la cort del duc de
Calàbria, on van desenvolupar la seua creativitat il·lustres compositors hispans de la primera
meitat del segle XVI

Cançoner d’Uppsala. València: Biblioteca Valenciana. 2003.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
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LA DESAMORTITZACIÒ
“Atenent la necessitat i conveniència de disminuir el deute públic consolidat, i d’entregar a
l’interés individual la massa de béns arrels, que han vingut a ser propietat de la nació, a fi que
l’agricultura i el comerç traguen d’ells els avantatges que no podrien aconseguir-se completament en el seu actual estat […] he vingut a decretar el següent:
Article 1r.- Queden declarats en venda des d’ara tots els béns arrels de qualsevol classe, que
hagueren pertangut a les comunitats i corporacions religioses extingides, i els altres que hagen sigut adjudicats a la nació per qualsevol títol o motiu, i també els que d’ara en avant ho
foren des de l’acte de la seua adjudicació.
Article 2n.- S’exceptuen d’aquesta mesura general els edificis que el govern destine per al
servei públic o per a conservar monuments de les arts, o per a honrar la memòria de gestes
nacionals. El mateix govern publicarà la llista dels edificis que amb aquest objecte han de
quedar exclosos de la venda pública
Article 4t.- Que tots els mitjans rústics susceptibles de divisió, sense detriment del seu valor,
o sense greus dificultats per al seu habitatge, es distribuïsquen en el nombre més gran de
parts o sorts que es poguera.”
Article 10- El pagament del preu de rematada es farà d’un d’aquests dos modes: o en títols
de deute consolidat o en diners en efectiu”.
Juan Álvarez Mendizábal
Reial Decret del 19 de febrer de 1836

EXERCICI 1
Llig el text sobre la desamortització de Mendizábal i respon a les preguntes següents:
Quins són els objectius de la desamortització i com havien d’aconseguir-se? Quins béns podien
ser desamortitzats i subhastats? Es reservava el govern alguns edificis i amb quina finalitat?

José Gómez, Juan Álvarez y Mendizábal, 1845.
Biblioteca Nacional. Biblioteca Digital Hispánica.
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Sabies que…

Juan de Dios Álvarez Mendizábal era anomentat el Jueu per la premsa antiliberal
perquè segons pareix, quan era jove va
modificar el seu cognom matern Méndez
- la draperia familiar sítia a Cadis era coneguda com la Casa dels Cristians Nous- pel
de Mendizábal, a fi de no dificultar la seua
carrera política. Benito Pérez Galdós li va
dedicar un dels seus Episodios Nacionales.

Comunitats abans
de la desamortitzaciò.

Monestirs masculins
Monestirs femenins
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EXERCICI 2
Observa aquests mapes, en quins països
hi havia comunitats jerònimes? Com els
va afectar la desamortització de Mendizábal? Van córrer la mateixa sort els religiosos i les religioses de l’orde?
Esbrina els noms dels monestirs i convents jerònims ubicats en terres valencianes, es conserven? Hi ha alguna comunitat hui en actiu?

Comunitats després
de la desamortitzaciò.

Sant Miquel dels Reis

EXERCICI 3

4

2

3

1
Cartografia històrica de la ciutat de València 1704-1910. València: Ajuntament, 1985.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

Per a aprofundir…
Fixa’t en la imatge. Es tracta d’un fragment del famós plànol del pare Tosca, un sacerdot i científic
valencià, adscrit al moviment dels novatores -precursors del pensament il·lustrat-, popularment
conegut com “el capellà dels ratlletes”, que en 1704 va realitzar un plànol de la ciutat de València
en què arreplegava amb gran detall el traçat dels seus carrers, les places i els edificis. En el mapa
es poden observar molts recintes hui en dia desapareguts o transformats a causa de la desamortització de Mendizábal. Esbrina què hi havia en els espais assenyalats: 1. Convent del Carmen, 2.
Convent de Sant Agustí, 3. Convent de Sant Francesc i 4. Col·legi de Sant Pau Apòstol. Com es va
modificar l’espai públic amb les desamortitzacions? Creus que aquesta transformació urbanística
es va produir també en altres poblacions?
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LA BIBLIOTECA

E

ls murs del monestir de Sant Miquel dels Reis van albergar des del segle XVI fins a la
desamortització de Mendizábal la riquíssima biblioteca napolitana que el duc de Calàbria havia heretat d’Alfons V d’Aragó. Es tractava d’una col·lecció d’aproximadament 1.000 volums, la majoria còdexs renaixentistes de temàtica humanística que contenia obres de clàssics,
textos d’intel·lectuals vinculats a la cort, bíblies, llibres religiosos i escrits variats en llengua
romànica. En 1836 es va traslladar la col·lecció –alguns exemplars s’havien perdut anys abans
durant la Guerra de la Independència- als fons de la Universitat de València, llavors Biblioteca
Provincial, junt amb altres biblioteques desamortitzades procedents del convent dels carmelites descalços, agustins, franciscans, dominics, trinitaris descalços o l’orde de Montesa.

EXERCICI 1
En la biblioteca de l’orde jerònima es conservaven còdexs, incunables i llibres impresos, podries
classificar aquestes obres segons les dites tipologies? Ajuda’t de les notes següents:

CÒDEX
- Text manuscrit generalment anterior a l’aparició de
la impremta.
- Format per quaderns plegats, cosits i enquadernats.
Suport en pergamí, papir o
paper.
- Format en 1 o 2 columnes.
- No té portada.
- Està il·luminat, és a dir,
ornamentat amb filigranes
o figures pintades a mà. A
l’inici de cada capítol o paràgraf apareix una caplletra
(lletra majúscula més gran
normalment ornamentada).
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LLIBRE IMPRÉS

INCUNABLE

- Habitualment es daten
entre 1453 i 1500, primers
anys de la impremta a Europa.
- Suport de paper.
- Els primers no tenen portada ni colofó.
- Imiten el format del còdex
en la lletra gòtica (impresa amb tipus mòbils), en el
format en columnes, en les
abreviatures… L’impressor
solia deixar en blanc l’inici
del capítol o paràgraf a fi que
els il·luminadors dibuixaren
les caplletres, encara que a
vegades es realitzaven per
mitjà de gravats per a abaratir el cost de l’exemplar.

- Daten des del
fins als nostres segle XVI
dies.
- Suport de pap
er.
- Posseeixen p
ortada, privilegi, llicència, ap
colofó (en el lli rovacions i
s’han modifica bre modern
t algunes
dades).
- La decoració
per mitjà de tèsol fer-se
cniques de
gravat.

Sant Miquel dels Reis

1

2

3
2

4

5

6

1 - Bernat, sant. Opuscula. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Salvador Pallarés.
2 - Dioscòrides. Acerca de la materia medicinal y de los venenos mortiferos.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Orts-Bosch.
3 - Díaz, Manuel. Tractat de menescalia.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Nicolau Primitiu.
4 - Plini Segon, Gai. Comentaris a la Història Natural de Plini. Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
Biblioteca Carreres.
5 - Tomàs de Aquino, sant. Catena aurea, seu Continuum in quattor Evangelistas.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
6 - Fueros y Obseruancias del Reino de Aragon. Biblioteca Valenciana Digital. Col·lecció particular.

EXERCICI 2
Accedeix al catàleg de la pàgina web BIVALDI (Biblioteca Valenciana Digital), http://bivaldi.gva.
es, i data les obres anteriors. Per què creus que les biblioteques i arxius de rellevància digitalitzen
els seus fons?
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EXERCICI 3
Per a aprofundir…
Una de les fonts principals de la historiografia són els testimonis escrits (manuscrits i impresos)
la lectura i transcripció correctes dels quals és fonamental per a aconseguir una interpretació
versemblant dels fets històrics. La ciència que s’encarrega de desxifrar i estudiar les escriptures
antigues, així com de la seua evolució, datació i classificació s’anomena paleografia.

Villena, Isabel de. Vita Christi, vida e mort del nostre Redemptor Jesus. 1497
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Biblioteca Nicolau Primitiu.
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En cada etapa històrica s’ha utilitzat un tipus d’escriptura distinta (carolina, gòtica, humanística, processal, etc.) amb variants en les seues lletres, abreviatures, signes de puntuació…
Anima’t a transcriure el fragment marcat de la pàgina anterior de l’incunable Vita Christi,
vida e mort del nostre Redemptor Jesus d’Isabel de Villena de 1497.
Recorda que en fer la transcripció has de respectar l’ortografia original (excepte l’ús de majúscules i minúscules), desenvolupar les abreviatures, procurar un sistema de puntuació i
accentuació actual, separar o unir les paraules correctament i indicar entre claudàtors les
taques, ruptures o ratllades.

GRAFIES
ACTUALS

GRAFIA/ES
DEL XV

ABREVIATURES

d
r
s
v
z

Sabies que…

?

Sor Isabel de Villena està considerada una de
les primeres escriptores en llengua valenciana.
La seua renovadora Vita Christi –la seua única
obra conservada- ha sigut lloada per crítics i estudiosos de tots els temps i s’ha reivindicat com
un títol indispensable del Segle d’Or valencià. La
seua primera edició data de 1497, després de ser
trobat el manuscrit original per sor Aldonça de
Montsoriu, successora d’aquesta abadessa del
convent de la Santíssima Trinitat morta en 1490.

Sor Isabel de Villena lliurant el Vita Christi a les religioses de la Trinitat, segons
l’estampa que apareix en l’edició de 1513 del Vita Christi. 1513.
Llibret de mà de l’exposició Rois de Corella i el seu temps. Biblioteca Valenciana Digital.
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LA PRESÓ

E

l monestir és abandonat en 1835 després de la desamortització i es va iniciar llavors un
procés de deteriorament i espoli de l’immoble que durarà fins a la seua recent restauració en la dècada dels 90 del segle XX. En 1869 l’Estat decideix instal·lar-hi un presidi i
contempla inicialment un projecte de transformació en una presó de cel·les individuals per a la
qual cosa es va preveure el derrocament de tot l’edifici a excepció de l’església. Aquest projecte
no es va realitzar i només es van executar de nova planta els pavellons del pati nord i les dependències del cos de guàrdia, porteria i habitatges situats a l’entrada. El claustre sud va mantindre la seua arquitectura encara que amb notables transformacions. Hi havia també zones de
tallers en què els presos fabricaven tot tipus d’objectes per a la venda: mobles, espardenyes,
joguets, guitarres…La presó va ser ocupada en un principi per presos comuns però a partir de
1936 va ser destinada a penal polític per la II República durant els anys de la Guerra Civil i per
la dictadura del General Franco a partir de 1939. En 1962 el recinte passa a ser propietat de
l’Ajuntament i la Diputació de València, i es va clausurar el penal en 1966.

Fotos Damián. Presoners de la guerra
civil espanyola en la presó del Monestir de Sant Miquel dels Reis de València.
Després de 1939.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

JOSÉ CANO COLOMA (València, 1902-1982)
Fill i nét de regidors republicans, va ser triat diputat a Corts pel Partit Republicà Radical Socialista per la província de València en les eleccions de 1931 mentre exercia de regidor de
l’Ajuntament de València, del qual va ser alcalde entre març de 1936 i febrer de 1937. En
1938 va ser detingut a Barcelona pel Servei d’Informació Militar de la II República acusat de
col·laboració amb el bàndol nacional al donar socors a unes religioses, encara que se li va
alliberar poc després. Amb l’entrada de les tropes del General Franco a Barcelona al gener de
1939, va ser detingut, empresonat, jutjat i condemnat per auxili a la rebel·lió a 20 anys i 1 dia
de presó. A l’octubre de 1939 és conduït al Penal de Sant Miquel dels Reis en el qual roman
fins a octubre de 1941, i llavors va ser traslladat al penal del Port de Santa Maria (Cadis) i al
destacament penal d’Arrona (Guipúscoa). En la tardor de 1943 decideix escapar-se després de
ser acusat de maçó passant a la clandestinitat i vivint amb documentació falsa en unes quantes ciutats. Després de 7 anys en aquesta situació, se li inclou en una amnistia per a condemnats polítics i decideix entregar-se a la policia. Llavors es reobri el procés per les acusacions
de maçoneria i se li condemna a 12 anys i 1 dia de reclusió domiciliària. Un any després se li
commuta la pena per una sanció d’inhabilitació per a càrrecs polítics i sindicals, i es dedica, a
partir d’aqueix moment, a exercir la seua professió d’advocat.
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“I allí estava, a Sant Miquel dels Reis, perquè la pàtria
poguera viure tranquil·la... i un hàbil escalador tinguera
oportunitat d’ocupar la plaça vacant i l’habitatge espaiós i
gratuït.
Des de la torre a què vam ser traslladats, i a través del
finestral que dóna al nord, al cap de tres anys de no veure
els meus fills –al xicotet no el coneixia sinó per fotografia,
perquè va nàixer al febrer de 1938 quan jo estava a Barcelona
per les meues defenses i Catalunya aïllada de la resta de
l’Espanya lleial- se’m va presentar la beneïda ocasió de contemplar novament els majors i per primera vegada el xicotet,
amb uns magnífics prismàtics dels meus temps de mar, que un
dels nostres guardians va tindre la caritat d’entrar-me de
matuta i d’amagar, perquè no foren trobats en els escorcolls
que, de tant en tant, es feien en compliment del Reglament de
Presons.
En les dates i les hores convingudes per endavant, la meua
dona i els nostres tres fills entraven en un dels camps contigus al penal, a uns seixanta metres del mur, on els meus
xavals jugaven i corrien d’allò més –el camp no estava plantat- ben aliens que uns ulls carregats d’emoció se’ls menjaven a través dels prismàtics. Botaven i corrien que donava
glòria. Eren forts i àgils com a dimonis. Eren els meus fills!
Ni més menys que això!
Solien jugar una hora i, quan se n’anaven, jo somiava amb el
pròxim dia en què tornaren al mateix camp o algun contigu
sense collita. Van ser tornant de tant en tant espaiats per
temor d’una possible complicació. Per cert, que en la tercera
o quarta ocasió un d’ells se li va plantar davant sa mare:
“Mamà, per què en compte de portar-nos ací, que és molt lleig,
no ens portes als Vivers?”
Quanta raó tenies, fill meu! I, no obstant això, quan ara em
lliges, comprendràs fins a l’arrel la santa raó de ta mare,
hui tens fills i saps el que no podies saber”

Vientos contrarios: recuerdo autobiográfico de José
Cano Coloma. 1983.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.
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EXERCICI 1
Llig el resum biogràfic de José Cano Coloma i el fragment de la seua obra Vientos
contrarios, text en què relata part de les seues vivències mentre va estar empresonat en el Penal de Sant Miquel dels Reis, i respon a les preguntes següents:
-Data aproximadament el text i descriu breument en quin context històric succeïxen
els fets.
-Quan diu “perquè la pàtria poguera viure tranquil·la” A quina pàtria es refereix?
Utilitza una ironia?
-En la cita “estava a Barcelona per les meues defenses i Catalunya aïllada de la resta
de l’Espanya lleial” a quines defenses es refereix? Per què es trobaven els seus defesos i els tribunals aqueix any a Barcelona? A què al·ludeix amb el terme “Espanya
lleial”?

Sabies que…

?

José Cano Coloma, sent alcalde
de València, va evitar junt amb
altres persones que un grup
d’incontrolats cremara la imatge
de la Mare de Déu dels Desemparats, el 21 de juliol de 1936. A
la nit la imatge va ser portada a
l’Arxiu històric de l’Ajuntament
amagada en un camió de creïlles
i allí, oculta, va ser protegida tota
la Guerra Civil.

Fotos Damián. Presoners de la guerra
civil espanyola en la presó del
Monestir de Sant Miquel dels Reis de
València. Després de 1939.
Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu.

VOCABULARI
MAÇONERÍA: Societat secreta els participants de la qual s’organitzen en lògies amb el
precepte de fraternitat. Es defineix com una associació de caràcter iniciàtic, filantròpic,
filosòfic i simbòlic l’objectiu de la qual és impulsar el progrés moral i intel·lectual, i potenciar en els éssers humans la capacitat reflexiva i el diàleg.
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INTRODUCCIÓ ALS ARXIUS ORALS: PROPOSTA DE TREBALL
Acabes d’analitzar un testimoni de José Cano Coloma sobre el seu pas pel Penal de Sant Miquel.
Ell va tindre la voluntat de llegar les seues memòries perquè les generacions futures conegueren,
i no oblidaren, el seu passat. Ara bé, és habitual per diverses causes desconéixer informació sobre determinats fets o etapes històriques, ja que moltes persones no deixen un testimoni escrit
de les seues vivències. A fi d’evitar la pèrdua d’aquestes valuosíssimes fonts orals es creuen arxius orals per tot el món.

EXERCICI 2
En grup realitzeu un arxiu oral per a conservar la memòria històrica d’un tema que us interesse.
La metodologia és la següent:
1.

Organitzar equips de treball de 2 o 3 persones.

2. Cada equip tria un tema a documentar. Preferiblement han de ser matèries hui en
desús o quasi desaparegudes com, per exemple, els jocs infantils de fa dècades, antigues
receptes de cuina, la rutina dels treballs del camp, les festes antigues o com era l’escola dels
nostres iaios.
3. Elegir una persona que conega la matèria per a fer-li l’entrevista. Parleu amb ella prèviament del projecte d’aquesta manera li doneu temps per a recordar més dades i ordenarles mentalment. Així també podreu preparar-vos millor l’entrevista a fi d’augmentar la seua
utilitat i qualitat. Fixeu una data de mutu acord.
4. Preparar una fitxa de la persona entrevistada que incloga informació rellevant: nom
complet, edat, lloc de naixement, lloc o llocs de residència, nivell d’estudis, ofici, vida familiar etc. La fitxa ha d’omplir-se el dia de l’entrevista.
5. Preparar una llista de les preguntes –d’enunciat breu i resposta oberta- i recordeu
que l’objectiu és recopilar informació, per la qual cosa la persona entrevistada ha de parlar
el major temps possible. L’entrevistador només intervé Per a recordar alguna dada que
l’entrevistat haja oblidat mencionar o per a reconduir-ho al tema original si la conversació
es dispersa.
6.

L’entrevista es pot gravar en àudio, en vídeo o en ambdós.

7. Just abans de començar l’entrevista s’anoten les dades personals en una fitxa i el lloc,
la data, l’hora i els noms dels entrevistadors en un altre (fitxa tècnica).
8.

A l’inici de la gravació l’entrevistat ha de presentar-se breument.

9.

El treball que ha d’entregar-se és:

·
·
·

Fitxa amb les dades personals de l’entrevistat i fitxa tècnica de l’entrevista.
Gravació en àudio i/o vídeo.
Transcripció de l’entrevista (si es fa pública l’entrevistat ha d’autoritzar-ho per escrit).
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Solucionari
BIBLIOTECA ACTIVITATS
Nicolau Primitiu
Per a saber-ne més…
FERRER ESCRIVÀ, V; Nicolau Primitiu Gómez Serrano, Ed.
Denes, València, 1996 / RAMÍREZ ALEDÓN, G; Nicolau Primitiu y la Guerra Civil. 1936-1939: guia didàctica Educació
Secundària Obligatòria i Batxillerat, Biblioteca Valenciana DL,
Quart de Poblet, 2006 / GÒMEZ-SENENT MARTÍNEZ, C; Nicolau Primitiu Gómez Serrano: una aproximació bibliogràfica,
Conselleria de Cultura, Educació i Ciència, Carcaixent, 1996
/ GÓMEZ CASANY, R; Nicolau Primitiu Gómez Serrano (18771971): una aproximació a la seua vida, Conselleria de Cultura,
Educació i Ciència, Pobla LLarga, 1977/
Fons
Per a saber-ne més…
La Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu és una biblioteca
patrimonial entre les funcions de la qual es troba la custòdia,
preservació i difusió del patrimoni bibliogràfic valencià. Va ser
creada en 1985 com a centre superior bibliotecari de la Generalitat i depòsit bàsic de la Comunitat Valenciana, encara
que els seus orígens es remunten a la donació de la biblioteca
particular de Nicolau Primitiu Gómez Serrano per part dels
seus hereus en 1979. Els familiars d’aquest il·lustre valencià
van donar al Ministeri de Cultura la seua col·lecció de llibres
composta per incunables, rareses i llibres dels segles XVI, XVII
i XVIII, perquè s’instal·laren en una biblioteca amb el seu nom
en la ciutat de València. Al mateix temps els donants autoritzaven el ministeri a transmetre la propietat i administració de
l’esmentada biblioteca a un òrgan gestor de caràcter regional
si aquest arribava a constituir-se. Aquest fet es va materialitzar en 1985, any en què es disposa la normativa que regula
l’existència de la Biblioteca Valenciana i es defineixen els seus
fins i les funcions. Aquesta biblioteca resumeix els principis
bàsics d’una biblioteca nacional pel seu interés a arreplegar
i conservar totes aquelles obres d’autoria, temàtica o producció valenciana. A la seua aportació inicial se sumen altres
llegats i donacions d’il·lustres personalitats valencianes, les
compres realitzades per la mateixa institució i les publicacions procedents del depòsit legal des de l’any 1982. La seua
seu original va ser compartida amb l’edifici que alberga la Biblioteca Pública Provincial de València, l’antic Hospital dels
Innocents, després Hospital General, en el carrer homònim
número 13 de València, amb les conseqüents limitacions per
al seu creixement per disposar d’un espai escàs per a depositar els seus fons i per no poder oferir als investigadors més
que una sala per a la seua consulta. Per aquest motiu, les
autoritats valencianes van remenar la possibilitat d’ubicar-la
en el convent del Carme i en l’asil de Sant Joan Baptista, op-
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cions ambdós descartades en pro de la rehabilitació i el posterior trasllat dels fons al monestir de Sant Miquel dels Reis,
i va ser inaugurada en aquesta l’actual seu l’any 2000. Des de
llavors la Biblioteca Valenciana compta amb unes modernes
instal·lacions dotades dels avanços tecnològics i els recursos
humans necessaris per a optimitzar l’atenció a l’usuari. Així
mateix, ha experimentat un notable creixement en el volum
dels seus fons que ha passat dels tres-cents mil, l’any 2000, a
més d’un milió, en l’actualitat. Fonamental ha sigut també la
informatització del catàleg i la seua fàcil disposició a l’usuari
a través d’Internet, així com l’adquisició de programes de gestió bibliotecària que han permés informatitzar correctament
les tasques de catalogació, gestió d’usuaris, préstecs, estadístiques, elaboració de teixells i codis de barres o gestió de les
publicacions seriades, entre altres usos. Igualment destacable és la creació i posada en marxa de la seua pàgina web i de
BIVALDI (Biblioteca Valenciana Digital), element aquest últim
fonamental en la difusió del patrimoni bibliogràfic valencià
per permetre a usuaris de tot el món la consulta en línia de
les obres literàries i científiques més rellevants, tant aquelles
conservades en la biblioteca i altres entitats de la Comunitat
Valenciana com les pertanyents a altres institucions bibliotecàries com l’Hispanic Society, l’abadia de Montserrat o la
Biblioteca Nacional d’Espanya. Els seus múltiples documents
es cataloguen, analitzen i investiguen en diversos fons. Heus
ací una breu ressenya de cada un d’aquests.
El departament conegut com a Fons Modern s’encarrega
de totes les monografies impreses des de l’any 1801 fins a
l’actualitat. Al contrari, Fons Antic està constituït per tots els
llibres impresos anteriors a l’any 1801 de confecció tècnica
íntegrament manual. Comprén impresos de caràcter legal,
religiós, laic i real. També comprén fullets dels segles XVI,
XVII i XVIII – excel·lents testimonis de la vida quotidiana com,
per exemple, sermons, nadales o refranys- i abundants obres
de l’anomenada literatura de cordell, documents de matís
popular molt valorats per la seua escassetat que ens relaten
festes, fets naturals extraordinaris, miracles, etc. Investigadors de nombroses disciplines utilitzen aquests fons per als
seus estudis. L’Hemeroteca comprén totes les publicacions
periòdiques i seriades des de finals del segle XIX: diaris, revistes, anuaris i llibres de festes. Els tècnics de manuscrits
i arxius personals treballen amb tots aquells materials que
no han sigut mai editats. Comprén tant manuscrits, és a dir,
qualsevol document escrit a mà o mecanografiat com arxius
de caràcter institucional o personal. El seu valor és incalculable per tractar-se de materials únics i irrepetibles que ajuden
els investigadors a conéixer millor, per exemple, determinades èpoques històriques o els pensaments i vivències dels
intel·lectuals que han llegat els seus arxius. Finalment, Fons
Gràfic és el responsable de tots els materials gràfics des del
segle XVI fins als nostres dies. Comprén gravats i dibuixos,

fotografies, cartells, targetes postals, mapes, plànols i material efímer com, per exemple, etiquetes, exlibris, bitllets de
tómbola, programacions de mà o croms. A més, la Biblioteca Valenciana compta amb un laboratori de restauració que
fixa les condicions per a la conservació dels distints tipus de
documents i realitza inspeccions periòdiques de temperatura i humitat en els depòsits i sales de consulta. També és el
responsable de supervisar tot el material que ingressa en la
biblioteca a fi de garantir que està en correctes condicions
abans de depositar-se en el seu fons corresponent. Així mateix, les restauracions per a recuperar el material danyat o
deteriorat i els controls de desinfecció i desinsectació també
són funcions dels treballadors d’aquest departament.

SANT MIQUEL DELS REIS ACTIVITATS
ELS MONJOS JERÒNIMS
Exercici 1
Sant Jeroni, en la seua visió com a doctor i pare de l’Església,
és un dels sants més representats en l’art occidental. Des
del Renaixement, els artistes el mostren com un humanista
erudit –rodejat de llibres i alié a la vida mundana-, faceta
intel·lectual que s’intensifica en les creacions barroques, i
durant aquesta època es va transformar l’escenari de l’estudi
ple de manuscrits i llibres per un ambient molt més auster.
La seua figura és pròdigament exalçada a partir del Concili
de Trento (1545-1563) ja que la seua traducció al llatí de la
Bíblia (La Vulgata), es convertirà en la versió oficial dels textos
sagrats per a l’Església catòlica davant de la lliure interpretació que d’aquests defenien els protestants. En aquests anys
César Baronio, en els seus Annales ecclesiastici, va depurar la
seua biografia considerant que la pintoresca història del lleó
arreplegada i popularitzada en la Legenda dorada (un lleó ferit se li va acostar a Betlem i, com a agraïment a ser curat, va
viure des de llavors en el monestir amb la funció de custodiar el burret quan anava a per la llenya) havia d’atribuir-se
a un cert Gerásimo, qui vivia en les riberes del Jordà, ja que
aquests animals mai han habitat les terres de Betlem. Així
doncs, aquest felí desapareix de la seua biografia encara que
es mantindrà com a atribut del sant fins a l’actualitat, i simbolitza la vida solitària i agrest durant els seus anys de penitència en el desert. Així mateix, el capel cardenalici és reconegut
com un anacronisme (aquestes vestidures no van ser adoptades fins al segle XIII) però es manté en la seua iconografia
per motius didàctics, ja que possibilitaven al llec reconéixer
en l’hàbit de sant Jeroni la seua proximitat al Papa i la seua
gran dignitat. La ploma, els llibres i de vegades la maqueta
d’una església l’identifiquen –igual que sant Agustí, sant Ambrosi i sant Gregori Magne- com a Pare de l’Església. D’altra
banda, en les cartes destinades a Santa Eustòquia es localitza
la font d’altres atributs emblemàtics de la seua iconografia
com a penitent: la pedra amb què colpeja el seu pit (“Mentres vaig viure en aquella immensa soledat, permanentment
abrasat pels rajos del sol […] Recorde haver cridat durant dies
i nits, colpejant el meu pit sense parar fins que el Senyor em
concedia quelcom de tranquil·litat”) i el rellotge d’arena i la

calavera en què basa les seues meditacions sobre la mort i el
Juí Final (“Ja siga que bega, que menge o que dorma, sempre
em pareix sentir la terrible trompeta ressonant en les meues
oïdes dient: Alceu-vos, morts, i veniu al Juí
Exercici 2
La iconografia del dimoni –Diable, Llucifer, Satanàs, Leviatan,
Mefistòfil, Beelzebub, Mammon, Astaroth, Asmodeu, Belial
o Belfegor, entre altres noms- no serà definida en l’art cristià fins a l’època altmedieval. Encara que lògicament la seua
concepció és anterior, en els seus inicis el cristianisme recorrerà a la iconografia i imatgeria clàssica per a representar-lo.
Així doncs, és freqüent trobar imatges del dimoni amb atributs de déus pagans com, per exemple, les potes de cabra
del déu grec Pan o l’abundant borrissol facial de la divinitat
egípcia Bes. Les mencions de la demonologia i el concepte
del mal són molt limitades en la Bíblia –en comparació amb
l’abundant presència i personificació d’aquestes forces existents en les cultures orientals- considerant-se de vegades
Satan com un fill de Iahvé encarregat d’informar-li de les
conductes humanes i, qui a causa del seu excés de zel, es
converteix en un diable (un calumniador); com un bell àngel caigut a causa del seu orgull i desig d’igualar Déu (sant
Agustí); o com un àngel el desig sexual del qual per les dones
li proporciona el càstig i l’allunyament del seu creador (Llibre d’Henoc). La seua iconografia es basa en les Escriptures
(Apocalipsi), els textos apòcrifs i en diverses argumentacions
teològiques i textos de la literatures monàstica (l’asceta sol
enfrontar-se al dimoni que el tempta amb diverses formes).
Aproximadament fins a l’any 1000 manté la seua forma antropomorfa, encara que alada, des d’aproximadament el
segle XIII són ales de quiròpter per influència oriental i es
representa igual que els àngels però amb la túnica blava (tonalitat corresponent a l’aire inferior) en compte de roja per
ser considerats éssers menys eteris, i va adquirir progressivament altres trets distintius com la nuesa, el color fosc de
la pell (vinculat a les tenebres) o inclús atributs estereotipats
negroides o jueus, que reflecteixen la seua naturalesa imperfecta o el seu caràcter maligne. A partir del segle XI es culmina un procés en què, influenciada la teologia per les idees
platòniques, la lletjor, deformitat i bestialitat seran els seus
distintius. Comença llavors a manifestar-se la seua figura amb
banyes, arpes, peüngles i urpes, i s’utilitzaven diversos colors
com el negre (la foscor), el roig (sang i foc) i el gris (malaltia i mort). A vegades el seu cabell s’eriça com les flames de
l’infern o va acompanyat d’un xiquet, l’Anticrist.
Durant l’Edat Mitjana sol aparéixer en escenes de temptacions i en representacions de l’infern. Aquestes últimes es
tractaven habitualment de Boques de l’Infern (un monstre
de trets mamífers o reptilians per la boca del qual entren els
condemnats), cercles de foc (delimitats per roques o motius
geomètrics i en el centre dels quals està el diable assentat o
encadenat a una columna i rodejat dels condemnats) o, especialment a partir de la crisi iconoclasta, del juí final (cossos
nus descendeixen a l’infern on reben tot tipus de turments
físics). Amb el sorgiment dels moviments protestants és freqüent representar, a manera de farsa, els fidels catòlics o
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protestants amb atributs demoníacs, així com trobar el dimoni en forma de boc acompanyat de bruixes en un sabbath
o aquelarre, ja que l’Europa catòlica veia en els actes de la
bruixa una conspiració del diable per a destruir la cristiandat.
A principis del XVI el dimoni començarà a ser bell, i es va
equiparar sovint la seua bellesa, vanitat i superba a la del paó
–considerada la més bella au del Paradís-, d’ací la seua representació com un ser híbrid de color blau amb precioses crestes, ales o cues de plomes. Amb l’arribada de la Il·lustració es
revisa la imatge del dimoni, i es transforma la seua concepció
de ser maligne per la d’un jove apol·lini i rebel que lliura una
batalla contra l’autoritat establida de Déu (vegeu com a mostra El paradís perdut de John Milton).
Exercici 3
05.00 Laudes, 09.00 tèrcia, 12.00 sexta, 15.00 nona, 19.00
vespres i 21.15 completes
LA DESAMORTITZACIÓ
Exercici 1
Des de finals del segle XVIII trobem diferents mesures juridicoeconòmiques destinades a modernitzar Espanya, acabant
amb les estructures feudalitzants i el monopoli de poder del
clero i la noblesa propis de l’Antic Règim, com ara l’eliminació
dels gremis, l’abolició del delme o les desamortitzacions. En
1798 Cayetano Soler –ministre d’economia de Carles IV- va
protagonitzar la primera desamortització amb l’objectiu de
sanejar la hisenda pública i durant el Trienni Liberal (18201823) es va suprimir la Companyia de Jesús, es va prohibir la
fundació de monestirs i es van exclaustrar diverses comunitats religioses; encara que sens dubte van ser les desamortitzacions de Mendizábal i Madoz les que van tindre majors
conseqüències en l’esdevindre històric del país. La desamortització de Mendizábal (ministre d’hisenda de tarannà liberal
de la regenta Mª Cristina), vigent entre 1836 i 1844, tenia
com a objectius principals sanejar la hisenda de l’Estat, sufragar les guerres carlines i solucionar el problema agrari del
territori espanyol. Amb aquest fi es va aprovar l’exclaustració
i desamortització dels béns del clero que no es dedicaren a
funcions educatives o hospitalàries –primer el clero regular i
a partir de 1841 del secular- i dels municipis; béns que es venien en subhasta pública al millor postor qui havia d’abonar
en efectiu o en deute una cinquena part de l’import abans
d’atorgar-se-li l’escriptura de propietat. El govern es va reservar el dret sobre alguns recintes per considerar-se apropiats
per a albergar serveis públics o pel seu valor com a “monuments de les arts, o per a honrar la memòria de gestes nacionals”. Així i tot la desamortització va suposar una pèrdua
del patrimoni historicoartístic espanyol de valor incalculable.
Encara que la intenció era repartir la propietat de la terra i
modernitzar l’economia liberalitzant l’agricultura, els efectes
reals van ser l’augment de la desigualtat social i un retard de
la industrialització del país ja que el sistema de pagament establit va excloure els llauradors de l’accés als lots de terra (per
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descomptat també a la noblesa espanyola que en línies generals tenia dificultats financeres), i les noves propietats van
recaure en mans d’una burgesia terratinent que rarament
va invertir en tecnologia agrària i que tampoc no va sentir
la necessitat de fer-ho en el sector industrial. A més, encara que els nous propietaris burgesos van donar suport des
de llavors a la ideologia liberal per por de perdre les seues
possessions; aquesta mesura desamortitzadora va empobrir
encara més els llauradors els quals van passar en bon nombre a engrossir les files carlines o defendre la seua causa.
Finalment, l’1 de maig de 1855 va entrar en vigència (fins a
l’any 1900) la desamortització de Madoz, la qual va afectar
més els béns municipals, tant els propis com els comunals.
Molts ajuntaments es van empobrir amb aquesta mesura
però van ser novament els llauradors els més perjudicats ja
que en liberalitzar-se els béns comunals (muntanyes, pastos,
deveses…) es van veure privats dels únics recursos gratuïts
que habitualment sustentaven la seua supervivència.
Exercici 2
Al llarg del segle XIX l’orde jerònima va ser víctima de tres
exclaustracions liberals a Espanya, entre 1808 i 1813, durant
el Trienni Liberal (1820-1823) i des de 1836 fins a 1844, i
en conseqüència van ser desamortitzats tots els seus monestirs per a posteriorment malvendre’ls o abandonar-los.
Paral·lelament, es va expulsar en 1833 -després de les denominades Guerres Liberals- els frares de les comunitats portugueses. D’aquesta manera, per tractar-se d’un orde estrictament peninsular, van desaparéixer els seus religiosos –la
branca femenina sí es va mantindre- fins que en 1925 es va
aconseguir de la Santa Seu el rescripte per a la seua restauració. En terres valencianes va haver-hi uns quants monestirs jerònims: santa Maria de la Murta a Alzira (actiu des de
1401 fins a 1835), sant Jeroni de Cotalba a Gandia (13881835), sant Jeroni de la Plana a Xàbia (1374-1388 i 19641978), santa Verònica a Alacant (1489-1518), santa Maria de
l’Esperanza a Segorbe (1573-1835) i sant Miquel dels Reis a
València (1456-1835). En l’actualitat l’únic monestir de religiosos en actiu és santa Maria del Parral a Segòvia.
LA BIBLIOTECA MONACAL
Exercici 1: còdexs (3 i 4), incunables (1 i 5), llibres impresos
(2 i 6)
Exercici 2: 1495, 1695, 1443, c.a. 1481-1497, 1624 i finals
del XV
Entre los beneficios de la digitalización del patrimonio biEntre els beneficis de la digitalització del patrimoni bibliogràfic
es troben: la seua difusió gràcies a l’accés fàcil, lliure i gratuït
per a tots els lectors a través d’Internet; la seua protecció i
salvaguarda (en alguns casos els documents presenten suports molt deteriorats) i el foment de la investigació. Entre
els fons de la Biblioteca Valenciana Digital es poden trobar
obres no sols conservades en biblioteques i entitats de la
Comunitat Valenciana sinó també altres que, encara que

pertanyents a altres institucions bibliotecàries i depòsits documentals com, per exemple, l’Hispanic Society, l’abadia de
Montserrat o la Biblioteca Nacional de Madrid, són pròpies
del bagatge i herència cultural del poble valencià.
Exercici 3
Com la excellent e inclita donzella fe supplica la senyora li
plagues dir de boca lo que en lo cor fermament creya. Venint
aquella excellent donzella fe nomenada fica lo genoll davant
la sua senyora e dix. Ma Senyora yo so molt certa que vostra
merce ha cregut tot lo quel angel ha dit a vostra senyoria de
part de la magestat divina. E de vostra senyoria se pot molt
be dir […] Volent dir que benaventurada sou vos senyora que
haveu cregut car en vos seran perfetament complides totes
les coses que son dites de part de nostre senyor Deu
LA PRESÓ
Per a saber-ne més…
El monestir va ser abandonat arran de la desamortització de
Mendizábal, i els seus béns mobles van tindre diverses destinacions: les restes de la biblioteca heretada del fundador van
passar a engrossir els fons de la Universitat de València; les
pintures, escultures i gravats van ser enviats al Museu Provincial i la resta de béns (taulelleria, reixeria i elements de
fusta) va patir diversa sort fins a la seua quasi completa desaparició. En 1843 el recinte va ser comprat per un particular
que va iniciar la seua demolició a fi d’aprofitar els materials
de derrocament, però l’Ajuntament de València -recolzat per
la Reial Acadèmia de Belles Arts de Sant Carles- va instar el
Govern a paralitzar la venda, i finalment l’espai va revertir a
l’Estat que el va destinar als més diversos usos públics. El primer va ser el de depòsit d’animals morts i d’excrements per a
la fabricació d’abonament. Al mateix temps, es van instal·lar
en l’edifici quasi cent persones que arrancaven materials per
a la seua venda. Posteriorment, es va instal·lar un manicomi,
un hospital de colèrics (1854) i l’asil i correccional municipal
(1856). Entre 1859 a 1869 va estar destinat a casa Galera, és
a dir, un correccional per a dones. A més els quintos de la
Guàrdia Civil feien allí la seua instrucció. Finalment, en 1869
l’Estat va decidir ubicar entre els seus murs un presidi, i va
dirigir les obres d’adaptació l’arquitecte Manuel Sorní. En
1874 l’arquitecte Tomás Aranguren va presentar un projecte de transformació en presó cel·lular amb cel·les individuals
per a la qual cosa va preveure el derrocament de tot l’edifici
a excepció de l’església. Realment només es van construir
de nova planta les galeries del pati nord i les dependències
del cos de guàrdia, porteria i habitatges situats a l’entrada.
El claustre sud es va remodelar a través de diferents intervencions: transformació de les torres, buidatge de la galeria
oest, derrocament de la major part de les voltes, addicció de
cossos constructius, alçament de noves cobertes, etc. Inicialment complien condemna els presos comuns però a partir
de 1936 es va convertir a la presó política per a condemnats
a mort tant de la República, -durant els anys de la Guerra Civil- com del règim franquista fins al seu tancament en 1966.

En les dècades prèvies a la seua rehabilitació com a seu de
la Biblioteca Valenciana va ser magatzem d’embargaments
de l’ajuntament; presó preventiva per a captaires, rufians,
proxenetes i –a partir de 1954- homosexuals acusats per la
Llei de Vagos i Malfactors, popularment coneguda com la
Gandula, i el col·legi públic Reina Na Germana.
Exercici 1:
Cano Coloma va ser jutjat i condemnat pel Tribunal per a la
repressió de la maçoneria i el comunisme, organisme de repressió i mesura judicial activa a Espanya des de 1940 fins
a 1963 (encara que la Comissió Liquidadora va prosseguir
jurídicament les seues tasques fins a 1971). La pena per als
maçons era la separació de qualsevol ocupació o càrrec de
caràcter públic o la presó, sempre acompanyada d’una sanció
econòmica. A pesar del caràcter apolític i antidogmàtic de la
maçoneria, el franquisme la va relacionar amb el comunisme
i el judaisme, doctrines ambdós contràries a la seua ideologia. Probablement Franco va publicar junt amb Carrero Blanco Masonería, un compendi dels seus articles apareguts en la
revista Arriba, amb el pseudònim de Jakim Boor.
Cano Coloma va complir condemna per causes polítiques en
el penal de Sant Miquel dels Reis durant els primers anys de
la postguerra (1939-1941). Coloma, fidel al govern legítim de
la II República, va col·laborar en la defensa del país contra la
sublevació militar de les tropes nacionals – els que acusaven
el govern republicà de fragmentar, empobrir i envilir Espanya (la pàtria) la qual havia de ser Una, gran i lliure!- fins a
l’ofensiva de Catalunya, últim territori on es va resguardar la
capital i el govern republicà. D’ací la seua presència a Barcelona al febrer de 1938.
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