
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Presentats a CaixaForum quatre nous títols de la 

Biblioteca Clásica de la Real Academia Española 

Madrid, 20 d’abril de 2012 

 

• Lazarillo de Tormes, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España, La Dorotea i La Celestina, últimes novetats de la col�lecció, 
que constarà de 111 volums i està editada per Galaxia Gutenberg - 
Círculo de Lectores. 

• A l’acte, en el qual han participat quatre acadèmics, han 
assistit els directors de la RAE, de l’Obra Social ”la Caixa” i de 
Galaxia Gutenberg - Círculos de Lectores. 
 

La Biblioteca Clásica de la Real Academia Española (BCRAE) ha presentat avui, en 

un acte celebrat a CaixaForum de Madrid, quatre nous títols d’aquesta col�lecció, editada 

per Galaxia-Gutenberg amb la col�laboració de l’Obra Social ”la Caixa” i dirigida per 

l’acadèmic Francisco Rico. 

A la presentació d’aquests volums han assistit el director de la RAE, José Manuel 

Blecua; el director general de l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa, i el director de 

Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores, Joan Tarrida. També hi han participat els 

acadèmics Darío Villanueva, secretari de la RAE; Soledad Puértolas; Luis Goytisolo, i 

Francisco Rico, responsable de la BCRAE. 
 

Els títols presentats avui, que formen part dels 111 que constitueixen el conjunt de 
la Biblioteca, són els següents: 
 
• Lazarillo de Tormes 
• Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del Castillo 
• La Dorotea, de Lope de Vega 
• La Celestina, de Fernando de Rojas 

 
 

Fins avui, la col�lecció BCRAE, que reunirà un centenar de volums, ha  publicat els 

títols següents: el Cantar de Mio Cid; los Milagros de Nuestra Señora, de Gonzalo de Berceo; la 

Gramática sobre  la  lengua castellana, d’Antonio  de  Nebrija, i  La  vida  del Buscón,  de 

Francisco de Quevedo.  



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

La creació de la BCRAE respon a un antic compromís de l’Academia. El primer 

article dels seus estatus estableix que la Real Academia Española «divulgarà els escrits 

literaris, especialment clàssics, […] i procurarà mantenir viu el record de les persones que, 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 que 

és important per al coneixement general de la nostra llengua i de les nostres lletres, 

procurant que les edicions siguin correctes, assequibles i estiguin dignament presentades».  

La base de la BCRAE és la col�lecció dissenyada i dirigida per l’acadèmic Francisco 

Rico, i publicada aquests darrers anys pel Círculo de Lectores i Galaxia Gutenberg, que es 

faran càrrec també de la difusió de la sèrie acadèmica. Als títols que originàriament 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 que són el nucli essencial de la 

tradició literària espanyola i hispanoamericana fins al final del segle XIX.  

El text que en cada cas s’ofereix i els estudis i les notes que l’acompanyen són 

sempre els filològicament més segurs i que reflecteixen millor els assoliments de la 

investigació. El criteri és de no acontentar-se simplement amb una bona edició o una edició 

acceptable, sinó sumar els treballs anteriors i les noves contribucions per presentar 

sistemàticament edicions que superin i en certa manera continguin totes les precedents..  

El contingut dels toms està curosament articulat per tal que la recopilació d’erudició 

no distregui el lector ni li impedeixi, quan no vulgui fer una altra cosa, de gaudir  

simplement del text.  

De fet, a la BCRAE el lector entra directament en el text, només encapçalat per una 

breu introducció sobre l’autor i l’obra, ja que tots els materials de caràcter més especialitzat 

són al final del volum.  

Si voleu més informació sobre la BCRAE, podeu consultar el seu web: 

http://bcrae.es. 

  

 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Més informació: 
Departament de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.es 
Jesús N. Arroyo: 629 79 12 96 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia  

http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  

 


