
 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Madrid, 2 de juny de 2011 

Per què la Biblioteca Clàssica de la Reial Acadèmia Espanyola?  

La Biblioteca Clàssica de la Reial Acadèmia Espanyola (BCRAE), que 
dirigeix el senyor Francisco Rico i edita Galàxia Gutenberg-Cercle de Lectors 
amb el patrocini de l’Obra Social ”la Caixa”, és la resposta a una antiga 
aspiració acadèmica.  

L’article primer dels estatuts de la Reial Acadèmia Espanyola estableix 
que “divulgarà els escrits literaris, especialment clàssics, i procurarà mantenir 
viu el record dels qui, a Espanya o a Amèrica, han cultivat amb glòria la nostra 
llengua”. L’article cinquè, més en concret, prescriu que s’ocuparà de “publicar 
les obres la difusió de les quals consideri important per al coneixement general 
de la nostra llengua i de les nostres lletres, procurant que les edicions siguin 
correctes, assequibles i estiguin presentades dignament”. 

La base de la BIBLIOTECA CLÀSSICA DE LA REIAL ACADÈMIA 

ESPANYOLA és la col�lecció que ha dissenyat i dirigit l’acadèmic Francisco 
Rico i que, en els últims anys, han publicat el Cercle de Lectors i Galàxia 
Gutenberg, que també es faran càrrec de difondre la sèrie acadèmica. Als títols 
que primer van veure la llum en aquesta col�lecció i que ara apareixeran en 
versions renovades i posades al dia, s’hi afegiran les edicions que la RAE ja ha 
encarregat, fins a arribar a un cànon de 111 volums. 

 
 



 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
 
Característiques principals  
 
La BCRAE conté les obres que es poden considerar el nucli essencial de la 
tradició literària espanyola i hispanoamericana fins a finals del segle XIX.   

El text que en cada cas s’ofereix i els estudis i les notes que 
l’acompanyen sempre són els filològicament més segurs i que millor 
reflecteixen millor tot el que ha aconseguit la investigació. El criteri és no 
acontentar-se simplement amb una bona edició o una edició acceptable, sinó 
sumar els treballs anteriors i les contribucions noves per presentar 
sistemàticament edicions que superin totes les precedents i en certa manera les 
continguin. 

El contingut dels toms està curosament articulat de manera que tanta 
erudició no distregui el lector ni li impedeixi gaudir del text quan no pretengui 
res més que això.  

De fet, a la BCRAE, el lector entra directament al text, al qual només el 
precedeix una breu introducció sobre l’autor i l’obra, mentre que tots els 
materials de caràcter més especialitzat se situen al final del volum.   

Al mateix objectiu de prioritat del lector respon l’anotació en dos 
estrats: a peu de pàgina i al final del tom. Les notes a peu de pàgina expliquen 
de manera clara i succinta la matèria, paraula o al�lusió que les motiva, amb el 
desenvolupament just per no ocultar cap element essencial a la comprensió, 
però sense detalls ni disquisicions que dificultin la fluïdesa de la lectura. Les 
notes complementàries, al final del tom, permeten aprofundir en les qüestions 
que es tracten sumàriament en les notes a peu de pàgina, i ho fan exposant els 
fonaments i els problemes de les explicacions que s’hi donen, tenint en 
compte les aportacions de l’editor i tota la bibliografia corresponent. 



 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

Criteri de selecció  

 
La BCRAE la constitueix un nombre tancat de volums, concretament 111 
(encara que n’hi ha molts que inclouen diverses obres). S’ha considerat que 
abans de dispersar esforços calia concentrar-los en una llista limitada de títols 
per poder, d’aquesta manera, promocionar millor el conjunt i planejar-lo 
orgànicament, amb una àmplia perspectiva de temps i de distribució de 
treballs.  
 La col�lecció arriba exclusivament fins a les vigílies del segle XX, ja que 
allargar-la més hauria suposat deixar el panorama molt incomplet, atès que la 
major part de la producció contemporània continua estant gravada per drets 
d’autor difícils o impossibles d’obtenir.  

La selecció d’autors i la preferència d’uns títols enfront d’altres resulten, 
sens dubte, opinables. Per què, per exemple, El vergonzoso en palacio i no Marta 

la piadosa? Per què María de Zayas y no Castillo Solórzano? I etc. Segons 
l’opinió de l’Acadèmia, atès que la col�lecció no pretén ser exhaustiva, en el 
cànon que s’ha triat no hi falta cap dels grans llibres ni dels grans escriptors 
espanyols i hi ha una mostra prou representativa dels hispanoamericans fins 
ben entrat el segle XX.  

Els textos narratius i en prosa han rebut un tracte en certa mesura de 
favor, perquè l’objectiu de la col�lecció és difondre la lectura dels clàssics a 
través de les obres actualment més atractives i accessibles.  
 
Pla de publicacions i suport al web  
 
Previsiblement, el mercat del llibre en paper anirà disminuint en la mateixa 
mesura en què creixi l’electrònic, el qual ocuparan sobretot els best-sellers i les 
novetats efímeres. Segons això, és probable que el futur de les llibreries 
tradicionals resideixi en bona part en l’especialització i en les obres de fons. La 
BCRAE s’ha projectat tenint molt en compte aquest horitzó, amb l’esperança 
d’ocupar-hi un lloc privilegiat. 

Els toms apareixeran al ritme de vuit a l’any, en lots de quatre a la 
primavera i quatre a la tardor.   



 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 
La programació per al 2011 i el 2012, llevat de retocs eventuals, és la 

següent:  
 

2011       Cantar de Mío Cid  
G. de Berceo, Milagros de Nuestra Señora  
A. de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana  
F. de Quevedo, La vida del Buscón  

F. de Rojas (i “antiguo auctor”), La Celestina  
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 

España  
“Lázaro de Tormes”, Lazarillo de Tormes  
Lope de Vega, La Dorotea  

 
2012       J. Zorrilla, Don Juan Tenorio  

Pero López de Ayala, Rimado de palacio  
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache  
M. de Cervantes, Entremeses  

Luis Quiñones de Benavente, Entremeses  
Lope de Vega, La dama boba, El perro del hortelano  
B. P. Galdós, Miau  
Fray Luis de León, Poesía  

A més de la sèrie bàsica que ara s’inicia, el pla de publicacions a llarg 
termini preveu fonamentalment dues modalitats més: la BIBLIOTECA CLÀSSICA 

DE L’ESTUDIANT i la BIBLIOTECA CLÀSSICA DE BUTXACA, que s’aniran 
esglaonant en funció dels títols disponibles a la sèrie bàsica i segons aconsellin 
les circumstàncies.   

La pàgina web de la RAE prestarà atenció contínua a la col�lecció i 
oferirà materials de suport.   



 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Web clàssic  

  
La nova tecnologia requereix que les edicions circulin també en vehicles 
diferents del paper, i la mateixa funció de la RAE exigeix que vagin sent 
progressivament accessibles de manera gratuïta al web acadèmic (en PDF amb 
possibilitat de cerques), i des d’aquest mateix web i, a part de la difusió per 
altres canals, per als tipus principals de llibres electrònics. 
 
 

Versió beta 

 
En aquesta secció es poden consultar i descarregar textos clàssics en edicions 
de màxima qualitat actualment en procés de revisió per incorporar-se a la 
Biblioteca Clàssica de la Reial Acadèmia Espanyola.  
 
Els títols disponibles, que s’aniran incrementant progressivament, són els 
següents:  
 

Diego de San Pedro 
Cárcel de amor 

 
Garcilaso de la Vega 

Obra poética 

 
Jorge de Montemayor 

La Diana 

 
Lope de Vega 
Fuenteovejuna 

 
Pedro Calderón de la Barca 

El gran teatro del mundo 



 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 
Luis Vélez de Guevara 

El diablo Cojuelo 

 
Leandro Fernández de Moratín 

El sí de las niñas 

 
Leopoldo Alas, “Clarín” 

Cuentos 

 
Arxius de la Biblioteca Clàssica 

 
Volum 1 

Primera edició (1779) 
del Cantar de Mío Cid 

per l’acadèmic de l’Espanyola 
Tomás Antonio Sánchez 

 
Volum 3 

Milagros de Nuestra Señora 

en el manuscrit de la Reial Acadèmia Espanyola 
 

Volum 17 
Antonio de Nebrija 

Vocabulario español-latino, 1494 
(facsímil publicat 

per la Reial Acadèmia Espanyola) 
 

Volum 59 
La vida del Buscón 

en el manuscrit 
de la Reial Acadèmia Espanyola 

 



 

          

 

 
 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Textos per a dispositius 

 

Aquesta secció conté obres clàssiques en format adaptable a les pantalles de la 
majoria de dispositius electrònics, per llegir-les còmodament en qualsevol lloc.  

 
Don Juan Manuel 
El mago de Toledo 

 
Jorge Manrique 

Coplas a la muerte de su padre 

 
Lope de Vega 

Sonetos 

 
José Zorrilla 

Don Juan Tenorio 

 
Pedro Antonio de Alarcón 

El sombrero de tres picos 

 

 

Per a més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García – 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo – 629 791 296 / jgarcial@fundaciolacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de premsa multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  


