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1. LA COL·LECCIÓ CERVANTINA EN LA BIBLIOTECA VALENCIANA NICOLAU
PRIMITIU

La biblioteca del bibliòfil i cervantista valencià Francesc Martínez i Martínez, adquirida per la
Diputació de València el 1952, és l’origen i punt de partida de la Col·lecció Cervantina de la
Biblioteca Valenciana.
Des de l’any 2001, la Biblioteca custodia el llegat amb el compromís de conservar i mantindre la
col·lecció i, a més, continuar incrementant-la. Per a això, ha anat incorporant al seu catàleg
pràcticament tot allò que es publica de Miguel de Cervantes i sobre aquest autor.
Biblioteca Cervantina

Amb motiu del quart centenari de la publicació de la primera part, el 2005, es van publicar
nombroses obres relacionades amb aquest tema, no sols noves edicions amb estudis crítics de la
novel·la, sinó també adaptacions, noves traduccions, versions per a xiquets, llibres de viatges,
llibres de cuina, còmics, indumentària, psicologia de l’obra, refranys, etc. La biblioteca va
adquirir, només aquell any, uns tres-cents exemplars.
Enguany es commemora el quart centenari de la mort de Cervantes, efemèride que es recordarà
arreu del món, i especialment en l’àmbit castellanoparlant, amb distintes activitats institucionals
i editorials: exposicions, conferències, homenatges i, sobretot, nombroses publicacions que
passaran a formar part de la nostra col·lecció.

Últimes adquisicions

1.1. Origen i història de la col·lecció

Francesc Martínez i Martínez (Altea, 1866 - València, 1946)
va ser un destacat editor que va publicar a costa seua
diverses obres relacionades amb temes valencians, com un
estudi sobre Martí Joan de Galba, coautor del Tirant, un altre
sobre el dret consuetudinari d’Altea i, sobretot, les tres
“tandes” de la seua interessantíssima obra Folklore valencià.
També va ser membre de diverses institucions valencianistes:
Lo Rat Penat, el Centre de Cultura Valenciana (del qual va
arribar a ser director) i la Reial Societat Econòmica d’Amics
del País.
Com a escriptor i investigador, va destacar en tres camps
fonamentals: la història, el folklore i la filologia valenciana.
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Francesc Martínez i Martínez va iniciar la seua col·lecció cervantina el 1905. Els preparatius per
a commemorar a València el tercer centenari de la publicació del Quixot van despertar la seua
admiració i el seu interés per l’obra, interés que no va abandonar fins a la seua mort. El 1914 ja
posseïa les dos edicions impreses a València per Pedro Patricio Mey el 1605; la de Brussel·les,
impresa per Roger Velpius i Huberto Antonio en 1611, i la d’Anvers de 1697 de la impremta
d’Enrico i Cornelio Verdussen.

Des del principi, la seua biblioteca es va caracteritzar per la quantitat d’edicions antigues i rares.
Ja el 1919 va escriure el següent:“del siglo XVII, no tengo más de 17 ediciones; del siglo XVIII,
42…Tengo la edición príncipe de las ocho comedias y ocho entremeses. Tengo 7 ediciones de
Avellaneda y de otros tantos imitadores, hasta 42. Igual número de piezas de teatro. De ensayos
y oraciones fúnebres […] Al lado de la de Bonsoms [hui a la Biblioteca de Catalunya], de la del
British Museum y la de la Nacional […] la de Clemente Cortejón es más numerosa y mejor que
la mía , pero en algunos extremos la aventajo…”
En la seua biblioteca cervantina, ubicada a la seua vivenda particular --un palauet del segle XIX
del carrer Governador Vell--, a més dels llibres, hi havia dibuixos, escultures, relleus, joguets,
gravats, ceràmica, cromos, remenes, segells… sobre el Quixot o motius cervantins.
Poc abans del començament de la Guerra Civil la biblioteca havia adquirit una gran importància,
tant per la quantitat com per la qualitat de les obres que la componien. Va ser qualificada per
Joan Sedó Peris-Mencheta com “una de las mejores bibliotecas cervantinas particulares que
existen en el mundo”. Estava integrada per més de quatre-centes edicions distintes del Quixot,
unes dos-centes quaranta edicions de les obres menors de Cervantes i més de cinc-centes
edicions d’imitadors i miscel·lània.
Per a evitar que es perdera durant la guerra, ja que sa casa va ser una de les primeres que es van
saquejar a València, Francesc Bosch Morata i Vicent Marco Miranda, pertanyents a Esquerra
Valencianista, van adoptar com a primera mesura enviar una parella de milicians al domicili de
Francesc Martínez per a custodiar la biblioteca. El febrer de 1937 l’Institut d’Estudis
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Valencians, que s’havia creat feia poc, es va fer càrrec de la col·lecció. Una vegada acabada la
guerra, Francesc Martínez va recuperar els seus llibres i es va dedicar a classificar-la i a
continuar incrementant-la.
Una labor important i desconeguda per a la majoria de la gent va ser la traducció, realitzada pel
mateix Francesc Martínez, del Quixot al valencià, començada el 1905 a partir de la
commemoració del tercer centenari de la publicació del Quixot i finalitzada cap al 1923.
La Guerra Civil, que havia sigut la causant de la confiscació de la seua biblioteca cervantina i de
la pèrdua de la seua col·lecció d’armes, va suposar a més, tal com recordava el mateix Francesc
Martínez el 1945, un any abans de la seua mort, “la pérdida del ejemplar del Ingeniós Cavaller
Don Quixot de la Mancha puesto en valenciana prosa por nosotros y a máquina, desaparecida
la primera parte de nuestro domicilio de Valencia y la segunda de la morada de Casa Doñana,
de donde escapamos con vida por la Divina Voluntad”.
Precisament per a consolar-se d’aquesta pèrdua, va traduir novament el capítol XXXII de la
segona part, que narra el govern de Sancho Panza a l’illa Barataria, fragment que seria publicat
pòstumament, el 1948, en els Anales del Centro de Cultura Valenciana, i que no constitueix una
traducció literal sinó una adaptació resumida en què el traductor aporta infinitat d’informacions
de la seua pròpia collita. Poc de temps després de la seua mort van aparéixer en el calaix d’un
secreter els esborranys de les dos parts del Quixot, que encara hui romanen inèdits.
Després de la seua mort, els seus familiars van iniciar les gestions per a la seua venda. El diari
Las Provincias, juntament amb la Reial Societat Econòmica d’Amics del País van realitzar, en
vista del poc interés que despertava la biblioteca, una campanya per a evitar que isquera de la
ciutat. Durant 1946 es van publicar en Las Provincias nombrosos articles sobre Francesc
Martínez i la seua biblioteca.
L’any 1952, és adquirida per la Diputació Provincial de València, que la compra als seus hereus
per sis-centes mil pessetes. Des de l’any 2001 es troba depositada a la Biblioteca Valenciana.
La Biblioteca va assumir el compromís de mantindre actualitzada la col·lecció, adquirint noves
edicions, i de donar-li el mateix tractament documental que a la resta dels seus fons, però
mantenint íntegre i recognoscible el fons original. Des de llavors, més de dos mil obres s’han
incorporat a aquesta col·lecció, formada en l’actualitat per quasi 4.600 exemplars.

1.2. La col.lecció

Reunir en un sol lloc totes les edicions del Quixot, des de la primera impressió fins a la ultima
de les publicades en la seua llengua original i les traduïdes a diversos idiomes i dialectes, així
com les altres obres de Cervantes i de tot el que s’ha escrit referent a la seua vida i obra és
pràcticament impossible. No obstant això, la Cervantina de la Biblioteca Valenciana és una
mostra variada i rica no sols de totes les obres de Cervantes, sinó també d’estudis sobre la seua
obra, biografies, homenatges, catàlegs, discursos, diccionaris, receptes de cuina, programes de
festes, obres de teatre, revistes satíriques, periòdics, còmics, música, pel·lícules, retalls de
premsa… En definitiva, qualsevol cosa, a vegades inimaginable, sobre un dels autors més
universal de la nostra literatura.
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Dels 1.183 exemplars d’obres de Miguel de Cervantes que hi ha en la col·lecció, 850 són
edicions del Quixot. A més de les primeres edicions, traduccions o adaptacions, són també molt
apreciables una sèrie d’edicions curioses, algunes per les seues dimensions −com ara els
diminuts llibres sobre aquesta obra de 3 i 10 cm−, o pel seu suport −com la impresa sobre suro
publicada per Octavi Viader el 1906.
El Quixot és un dels pocs llibres que cal llegir en la seua pròpia llengua i és un dels pocs textos
castellans que s’ha editat en el món sencer en el seu idioma d’origen. De les primeres edicions
en la seua llengua original, a més de les esmentades edicions de València, Anvers i Brussel·les,
totes del segle XVIII, en la Cervantina també hi ha la publicada a Milà per Pere Màrtir Locarni, el
1610; la de Londres de Tonson, el 1738, o la de Lió del 1736, per esmentar-ne algunes..
La Reial Ordre publicada el 1905, que obligava a llegir el Quixot a
les escoles, va suposar la publicació de nombroses versions
adaptades per a xiquets, com ara: Los célebres consejos de D.
Quijote á Sancho Panza, puestos al alcance de la memoria de los
niños de las Escuelas primarias; Homenaje á Cervantes en el tercer
centenario del Quijote : dedicado á los niños y maestros de las
escuelas; El Quijote de los niños... etc.
També hi ha en la col·lecció les adaptacions més recents, com la
realitzada per Vicente Muñoz Puelles amb il·lustracions de Manuel
Boix o El Quijote contado a los niños, de Rosa Navarro Durán,
il·lustrat per Francesc Rovira.
Les primeres edicions de la resta de les obres de Cervantes es consideren també part important
de les col·leccions cervantines. I encara que cap de les tradicions editorials d’aquests textos és
comparable amb la del Quixot, també van tindre un gran èxit dins i fora d’Espanya.

En la nostra col·lecció destaquen la primera edició de Ocho
comedias, y ocho entremeses nueuos, nunca representados
(Madrid, 1615); una edició raríssima de Los trabajos de
Persiles y Segismunda −és l’edició clandestina realitzada per
Mey el 1617−; l’edició de Paris del 1611 de La Galatea;
edicions molt rares de Novelas Ejemplares (la més antiga és la
impresa a Brussel·les el 1614), i totes les edicions, excepte la
primera, del Quijote d’Avellaneda.
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1.2.1. Traduccions del Quixot

A causa del gran èxit de la novel·la, des del moment de ser
publicada, en tan sols cinquanta anys havia sigut traduït a l’anglés,
francés, alemany, italià i holandés.
Al segle XVIII va ser traduïda al rus, danés, polonés i portugués,
encara que serà al XIX quan es done la definitiva universalització de
l’obra amb noves traduccions al català, croat, grec, japonés, serbi...
Moltes de les traduccions són també adaptacions del text original als
gustos lectors del moment i del lloc.

Don Quijote de la Mancha. Japonés
Tokio, 1918

Traduccions del Quixot en la Col.lecció Cervantina
Idioma

Ejemplares

albanés
alemany
àrab
armeni
búlgar
català
xinés
danés
èuscar
esperanto
finlandés
francés
gallec
grec
hebreu
hindi
hongarés
anglés
italià
japonés
lituà
noruec
polonés
portugués
romanés
rus
serbocroat
suec
valencià
yidich

1
31
5
1
1
9
2
2
1
1
1
51
2
3
1
1
2
54
12
4
1
3
5
6
1
5
1
1
1
1

Edición más
antigua
2003
1669
1998
1913
2001
1882
2004
2002
1976
2005
2003
1681
1992
1860
1910
2006
1943
1617
1677
1918
2004
1916
1899
1794
2004
2000
1895
1857
2016
1911
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Entre les més antigues que posseeix la col·lecció podem
mencionar: The history of Don Quichote [S.l.], 1617( la
primera traducción al inglés); Histoire de l'admirable Don
Quixotte de la Manche. A Paris : Chez Claude Barbin, 1681;
L'ingegnoso Cittadino Don Chisciotte della Mancia, Roma :
Nella Stamperia di Giuseppe Coruo e Bartolomeo Lupardi ...,
1677; Don kichote de la Mantscha, Franckfurt : In Verlegung
Thomae Matthiae Götzen, 1669.

1.2.2. Quixots il·lustrats
Des que va aparéixer, el 1648, la primera traducció en llengua alemanya, adornada amb cinc
làmines, se n’han publicat nombroses edicions il·lustrades unes vegades amb tosques estampes i
altres amb belles làmines i artístics gravats realitzats per reconeguts artistes espanyols i
estrangers.
Edicions il.lustrades de Don Quijote de la Mancha en la Col-lecció Cervantina
D’entre tota la varietat d’edicions il·lustrades que posseeix la col·lecció, a més de l’edició de
Brussel·les del 1622 amb làmines de Savry i de Boutats, i de les distintes edicions il·lustrades
per Charles Antoine Coypel, destaca la primera edició de luxe del Quixot impresa a Londres per
J. i R. Tonson, el 1738, i l’edició de la Reial Acadèmia Espanyola realitzada per Joaquín Ibarra
el 1780, considerada un dels més bells i perfectes treballs de la tipografia nacional, en la qual
van participar els artistes i gravadors més rellevants de l’època com Antonio Carnicero, José del
Castillo, Fernando Selma, Manuel Salvador Carmona, etc.

9
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Alguns dels dibuixos i gravats inclosos en aquestes edicions mostren les diverses interpretacions
de la imatge dels personatges i llocs del Quixot. A més de Doré, possiblement el més famós dels
il·lustradors del Quixot de tots els temps, Ricardo Balaca, Jose Moreno Carbonero o Apeles
Mestres il·lustren les típiques edicions de luxe del segle XIX. Artistes contemporanis com
Salvador Dalí, Antonio Saura o el valencià José Segrelles també han contribuït amb les seues
il·lustracions a la difusió del personatge.

José del Castillo, 1780

John Vanderbank, 1738

Tony Johannot, 1836

Celestino Nanteuil; 1835

José Segrelles, 1966
Gustav Doré, 1869

Apeles Mestres, 1879
R. Pérez Carrió, 2005

1.2.3 Edicions crítiques de Don Quijote de la Mancha
A partir de les grans edicions en la llengua original castellana (Tonson i Ibarra) naix el
cervantisme i sorgeixen els tipus d’edició que, amb les variants formals que imposa cada època,
han persistit fins a l’actualitat:
− Edició erudita que aporta dades i investigacions sobre el Quixot o Cervantes, amb
il·lustracions o sense, encara que quasi sempre ben treballades.
− Edicions de luxe que no aporten res des del punt de vista crític i normalment van
acompanyades de la reedició dels estudis inclosos en les anteriors.
− Edicions corrents, econòmicament assequibles i indispensables per a l’autentica
divulgació dels textos clàssics.
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L’edició comentada per John Bowle inaugura el tipus d’edició erudita sense làmines, però
d’elaborada confecció destinada a aclarir el contingut de la novel·la mitjançant nombroses notes
i índexs. A partir d’aquest moment, els comentaris de Bowle s’incorporaran a la intepretació del
text: Historia del famoso cavallero Don Quixote de la Mancha / por Miguel del Cervantes
Saavedra . -- Londres : se hallarán en las librerias de B. White, P. Elmsley, T. y T. Payne, y J.
Robson, 1781 (Cervantina/224)
El treball de Juan Antonio Pellicer és un dels més apreciats, reeditats i utilitzats en posteriors
estudis i edicions:
El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha / compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. -- Nueva edición corregida denuevo [sic], con nuevas notas, con nuevas estampas,
con nuevo analisis y con la vida de el autor nuevamente aumentada / por D. Juan Antonio
Pellicer .... -- En Madrid : Por D. Gabriel de Sancha, 1798 (Cervantina/476)
Ja al segle XIX, el comentari de Diego Clemencín marca una fita en la història de la
interpretació del Quixot i passa a ser una de les edicions més estimades pels cervantistes:
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha compuesto por Miguel de Cervantes Saavedra,
y comentado por on Diego Clemencin. -- Madrid : Oficina de E. Aguado, 1833-1839
(Cervantina/116)
Com a curiositat, tenim el primer facsímil de les prínceps d’ambdós parts en fototipografía, una
ostentació tecnològica en aquell moment publicada a Barcelona per l’autor de l’invent,
Francisco López Fabra, acompanyat d’un volum amb les 1.633 notes de Juan Eugenio
Hartzenbusch: La primera edición del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha /
compuesto por Miguel de Cervántes Saavedra ; reproducida en facsímile -- Barcelona : [s.n.],
1871 . -- Notas puestas por ... Juan Eugenio Hartzenbusch (Cervantina/15, 1616)
Cal mencionar també la magníficament editada a Londres per Fitzmaurice-Kelly: The History
of Don Quixote of the Mancha / translated from the Spanish of Miguel de Cervantes by Thomas
Shelton annis 1612, 1620 ; with introductions by James Fitzmaurice-Kelly. -- London :
Published by David Nutt, 1896 (Edinburgh : T. and A. Constable, Printers)
(Cervantina/3387)
Entre les bones edicions en castellà, destaquem, per la seua qualitat:
El ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha / compuesto por Miguel de Cervantes
Saavedra. -- 1ª ed. escrita con variantes, notas y el diccionario de todas las palabras usadas en
la inmortal novela / por D. Clemente Cortejón. -- Madrid : Victoriano Suárez, 1905-1913.
Continuada por Juan Givanel Mas y Juan Suñé Benales (Cervantina/7-10)
Un exemple d’edició erudita il·lustrada, és el Quixot amb notes de Vicente Gaos i il·lustracions
de Lorenzo Goñi: Don Quijote de la Mancha / Miguel de Cervantes Saavedra ; edición y notas
de Vicente Gaos ; ilustraciones de Lorenzo Goñi. -- Madrid : Giner, imp. 1967
(Cervantina/3349)
El filòleg i acadèmic de la llengua Francisco Rico és actualment un dels majors coneixedors del
text del Quixot i qui dirigeix l’edició de l’Instituto Cervantes: Don Quijote de la Mancha /
Miguel de Cervantes ; edición del Instituto Cervantes dirigida por Francisco Rico ; con la
colaboración de Joaquín Forradellas ; estudio preliminar de Fernando Lázaro Carreter. -- 2ª
ed., 1ª reimp. -- Barcelona : Instituto Cervantes : Crítica, D.L. 1998
(Cervantina/1830, 1831)
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1.3. Cronologia de les edicions del Quixot en castellà (S.XVII-XVIII)
EDICIONS DEL S. XVII
El ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha
Edicions

Exemplars en la col.lecció

Madrid, Juan de la Cuesta (1ª ed.)
Madrid, Juan de la Cuesta (2ª ed.)
Lisboa, Jorge Rodrígues
Lisboa, Pedro Craasbeck
Valencia, Pedro Patricio Mey [1ª ed.]
Valencia, Pedro Patricio Mey [2 ª ed.]

Cervantina / 769

1607

Bruselas, Roger Velpio

Cervantina / 779

1608

Madrid, Juan de la Cuesta [3ª ed.]

1610

Milán, Giovanni Batista Bidelli

1611

Bruselas, Roger Velpio y Hubert Antoine

1617

Bruselas, Hubert Antoine
Barcelona, Bautista Sorita

1605

Cervantina / 780
Cervantina / 782

Segunda parte del ingenioso cavallero Don Quixote de la Mancha
1615

Madrid, Juan de la Cuesta

1616

Valencia, Pedro Patricio Mey
Bruselas, Hubert Antoine

1617

Cervantina 783

Barcelona, Sebastian Mathevat
Lisboa, Jorge Rodriguez

Primera y segunda parte del ingenioso hidalgo Don Quixote de la Mancha
1637

Madrid, Francisco Martínez

1647

Madrid, Imprenta Real

1655

Madrid, Melchor Sánchez

1662

Bruselas, Jean Mommaert

Cervantina / 785

1668

Madrid, Imprenta Real

Cervantina / 401

Cervantina / 402

1670 Amberes, Juan Bautista Verdussen
1671

Bruselas, Pedro de la Calle

Cervantina / 787

1672 Amberes, Jeronimo y Juan Bautista Verdussen
1674

Madrid, Andrés García de la Iglesia

1697 Amberes, Enrico y Cornelio Verdussen
Amberes, Juan Bautista Verdussen

Cervantina / 841
12
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EDICIONS DEL S. XVIII
Edicions

Exemplars en la col.lecció

1704

Barcelona, Martín Gilabert

Cervantina / 352

1706

Madrid, Antonio Gonzalez de Reyes

Cervantina / 348

1714

Madrid, a costa de Francisco Laso

Cervantina / 350

1719 Amberes, Henrico y Cornelio Verdussen
Amberes, Juan Bautista Verdussen

Cervantina / 615
Cervantina / 1159

1723

Madrid, A costa de la Hermandad de San Geronimo
Madrid, A costa de Pedro del Castillo

1730

Madrid, Viuda de Blas de Villanueva

Cervantina / 405

1735

Madrid, Antonio Sanz

Cervantina / 625

1736

Lyon, a costa de J. y P. Bonnardel

Cervantina / 325

1738

Londres, J. y R. Tonson

Cervantina / 78

1741

Madrid, Juan de San Martín

Cervantina / 1351 (t.II)

1744

La Haya, Pierre Gosse y Adriaen Moetjens

Cervantina / 1057

1750

Madrid, Juan de San Martín
Madrid, a costa de Pedro Alonso y Padilla

Cervantina / 353
Cervantina / 623

1751

Madrid, a costa de Pedro Alonso y Padilla

Cervantina / 757

1755

Barcelona, Juan Jolis
Amsterdam, Arkstée y Merkus

Cervantina / 1250
Cervantina / 1357

1757

Tarragona

Cervantina / 580

1762

Barcelona, Juan Jolis

1764

Madrid, Andrés Ramirez

Cervantina / 241

1765

Madrid, Manuel Martin

Cervantina / 570

1770 Amberes, Herederos de la Viuda de C. Verdussen

Cervantina / 2206

1771

Madrid, Joaquín Ibarra

Cervantina / 469

1777

Madrid, Antonio de Sancha
Madrid, Manuel Martin

Cervantina / 305
Cervantina / 1051

1780

Madrid, Joaquín Ibarra

Cervantina / 1869

1781

Londres, B. White [et.al.]

Cervantina / 224

1782

Madrid, Joaquín Ibarra
Madrid, Manuel Martin

Cervantina / 318
Cervantina / 651

1787

Madrid, Viuda de Ibarra, Hijos y Compañia

Cervantina / 849

1797

Madrid, Gabriel de Sancha
Madrid, Imprenta Real

Cervantina / 473
Cervantina / 908

1798

Madrid, Gabriel de Sancha

Cervantina / 374
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2. CERVANTES I VALÈNCIA: OBRES DE LA COL·LECCIÓ CERVANTINA EN
BIVALDI

BIVALDI és la biblioteca digital de la Biblioteca Valenciana Nicolau Primitiu. Proporciona
accés lliure i gratuït a les obres literàries i científiques valencianes més rellevants i
significatives, així com a aquelles altres que han sigut considerades de més interés per al
desenvolupament de la investigació científica sobre el patrimoni bibliogràfic i cultural de la
nostra comunitat autònoma.

En BIVALDI, a més de l’edició de 1605 del Quixot de Mey, podem trobar obres de Cervantes i
sobre Cervantes editades o relacionades amb València. No cal oblidar la passió que Cervantes ha
despertat sempre a la Comunitat Valenciana i en els valencians, com proven les primerenques
edicions de la seua obra en les nostres terres, la biografia seua que va fer Maians, les escultures i
les places dedicades en tota la nostra geografia o el seu reflex en mostres de cultura popular com
les Falles.

Col.lecció Cervantina en Bivaldi
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3. RECURSOS ELECTRÒNICS EXTERNS
Presentem a continuació enllaços a diverses institucions dedicades, totalment o en part, a la
figura de Miguel de Cervantes.
IV Centenario de la muerte de Miguel de Cervantes [en línia]. Madrid: Agència Espanyola de
Cooperació Internacional per al Desenvolupament (AECID). Ministeri d’Assumptes Exteriors i
Cooperació [Consulta: 12 d’ abril de 2016] http://400cervantes.es/eventos/cervantes-la-espaday-la-pluma-ciclos-de-conferencias-y-edicion-de-publicaciones/
El 2016 es commemora el quatre-cents aniversari de la mort de Miguel de Cervantes. Per
a celebrar aquest esdeveniment singular nombroses institucions públiques i privades
estan elaborant un complet i plural programa d’activitats a Espanya i en tot el món:
exposicions, concerts..., i una infinitat d’activitats divulgatives i de foment de la lectura
del nostre escriptor més universal.

Biblioteca Nacional d’ Espanya. Colección Cervantina [en línia]. Madrid: Biblioteca Nacional
d’ Espanya. [Consulta: 12 d’ abril de 2016] http://www.bne.es/es/Colecciones/Cervantes/
En aquest fons destaca la presència de vint-i-sis edicions del Quixot impreses en castellà
en el segle XVII i de valuoses edicions del segle XX, sense que hi falten les curiositats de
qualsevol tipus: imitacions, continuacions, obres teatrals d’assumpte cervantí, estudis,
conferències, catàlegs, bibliografies, etc.

Biblioteca Nacional d’ Espanya. Recursos sobre Don Quijote [en línia]. Madrid: Biblioteca
Nacional d’ Espanya. [Consulta: 12 d’abril de 2016]
http://www.bne.es/es/Colecciones/Cervantes/Quijote/
Pot consultar-se el portal dedicat, d’una banda, a les edicions del Quixot que posseeix la
Biblioteca Nacional d’Espanya, i que pretén ser un reflex de l’enorme riquesa que
custodia aquesta institució, i, d’una altra, al Quixot interactiu, que és un projecte que
permet una aproximació innovadora a la primera edició de l’obra culminant de
Cervantes, conservada en els fons de la Biblioteca Nacional d’Espanya

Biblioteca Nacional d’ Espanya. Cervantes en la BNE: Micrositio [en línia]. Madrid: Biblioteca
Nacional d’ Espanya. [Consulta: 12 d’abril de 2016] http://www.bne.es/es/Actividades/2016/04abril/presentacion-micrositio-Cervantes.html
“Cervantes en la BNE” és un microlloc digital que busca oferir als aficionats i estudiosos
una aproximació a la col·lecció cervantina de la Biblioteca Nacional d’Espanya, que està
considerada, per la seua varietat i l’excepcionalitat de les seues peces, la millor del món.
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Givanel i Mas, Joan. Catálogo de la Colección Cervantina. 4 v. [en línia]. Barcelona: Biblioteca
de Catalunya. Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes [Consulta: 12 d’abril de 2016]
http://www.lluisvives.com/Buscar.html?texto=givanel&portal=10
Erudit, especialista en Cervantes i en història de la premsa catalana. Conservador de la
secció cervantina de la Biblioteca de Catalunya

Portal Miguel de Cervantes [en línia]. Alacant: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes
[Consulta: 12 d’abril de 2016] http://www.cervantesvirtual.com/bib/bib_autor/Cervantes/
Es crea una “biblioteca d’autor” dedicada a Miguel de Cervantes, destinada a integrar-se
en la biblioteca virtual a què dóna nom, i que ha de plantejar-se des d’un enfocament
miscel·lani i amb un abast totalitzador, tal com mereix la grandesa sorprenent de
l’escriptor.
Amb motiu del quart centenari de la mort de Miguel de Cervantes, la Biblioteca Virtual
Miguel de Cervantes ha fet una recopilació en:
http://www.cervantesvirtual.com/buscador/?q=iv+centenario

Universidad de Alcalá. Instituto Universitario de Investigación Miguel de Cervantes [en línia].
Alcalá de Henares: Universidad [Consulta: 12 d’ abril de 2016]
http://www.centroestudioscervantinos.es/index.php?itm=2.1
L’ Institut Universitari d’ Investigació en Estudis Medievals i del Segle d’ Or “Miguel de
Cervantes” hereu del Centre d’Estudis Cervantins, s’està consolidant com un centre
d’investigació en humanitats de primera categoria. Du a terme tota una sèrie d’activitats
per a donar a conéixer l’obra de Cervantes i la literatura del seu temps.
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