
 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Madrid, 20 de juny de 2013 

 

L’escriptor i acadèmic Mario Vargas Llosa ha presentat tres volums de 
la col·lecció BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
(BCRAE), que impulsa l’Obra Social ”la Caixa”: La Lozana andaluza, de 
Francisco Delicado; Guzmán de Alfarache, de Mateo Alemán, i Lazarillo de 
Tormes. 

 

L’acte de presentació, celebrat a CaixaForum Madrid, ha consistit en un 
diàleg en què Vargas Llosa ha conversat amb Jaume Giró, director general 
adjunt de la Fundació ”la Caixa”; Luis Gómez Canseco, catedràtic de 
Literatura Espanyola de la Universitat de Huelva i encarregat de l’edició de 
Guzmán de Alfarache; Folke Gernert, de la Universitat de Trier (Alemanya), 
responsable de l’edició de La Lozana andaluza juntament amb Jacques Joset; i 
Francisco Rico, acadèmic i director de la col·lecció, i autor de l’edició i l’estudi 
de Lazarillo de Tormes.  

 
Fins avui, s’han publicat setze títols de la col·lecció, iniciada el 2011 

sota el segell editorial de Galaxia Gutenberg / Círculo de Lectores. Les 
successives novetats es donaran a conèixer tant a les pàgines electròniques de 
la BCRAE com al seu blog a la xarxa, BCRAEinforma. L’Obra Social ”la 
Caixa” destina 150.000 euros a aquesta iniciativa amb l’objectiu de facilitar 
l’accés de tots els públics a la cultura. 
 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Per què la Biblioteca Clásica de la Real Academia Espanyola 

L’article primer dels seus estatuts estableix que la Real Academia 
Española «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 concretament, 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». 

Tots els intents acadèmics de seguir aquests manaments, exactament al 
llarg d’un segle i mig, van ser frustrats. Ja era, doncs, el moment que la RAE 
complís el projecte al qual l’obliguen els seus estatuts i que el posés a l’altura 
de les exigències científiques, les possibilitats tècniques i les necessitats dels 
lectors actuals.  

La base de BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA és 
la col·lecció dissenyada i dirigida per l’acadèmic Francisco Rico i en aquests 
darrers anys publicada pel Círculo de Lectores i Galaxia Gutenberg, que 
també es faran càrrec de difondre la sèrie acadèmica. Als títols que 
originàriament van sortir a 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, en un projecte 
impulsat per l’Obra Social ”la Caixa”. 
 
 
Característiques principals  
 

La BCRAE conté les obres que es pot considerar que són el nucli 
essencial de la tradició literària espanyola i hispanoamericana fins al final del 
segle XIX.  

El text que s’ofereix en cada cas i els estudis i les notes que 
l’acompanyen són sempre els filològicament més segurs i els que reflecteixen 
millor els assoliments de la investigació. El criteri és no acontentar-se 
simplement amb una bona edició o una edició acceptable, sinó sumar-hi 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 articulat amb molta cura, per tal que el 
recull d’erudició no distregui el lector ni li impedeixi, quan vulgui, de gaudir 
senzillament del text.  

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

També respon al mateix objectiu de donar prioritat al lector 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, la paraula o l’al·lusió que les 
motiva, amb el desenvolupament just per no deixar de banda cap element 
essencial per a la comprensió, però sense massa detalls ni disquisicions que 
puguin destorbar la fluïdesa de la lectura. Les notes complementàries situades 
al final del tom permeten aprofundir les qüestions tractades sumàriament a les 
notes a peu de pàgina, i s’hi exposen els fonaments i els problemes de les 
explicacions que s’hi donen, amb les aportacions de l’editor i de tota la 
bibliografia relacionada.  
 
 
Criteri de selecció  

 
La BCRAE està constituïda per un nombre tancat de volums, 

concretament 111 (per bé que molts inclouen diverses obres), per tal de no 
dispersar esforços, sinó, ben al contrari, concentrar-los en una llista limitada 
de títols i poder promocionar millor el conjunt i planejar-lo orgànicament, 
amb una perspectiva ben àmplia de temps i de distribució de treballs. 

La col·lecció arriba fins a les vigílies del segle XX, perquè allargar-la 
hauria comportat deixar el panorama molt incomplet, atès que la major part 
de la producció contemporània encara està gravada per drets d’autor difícils o 
impossibles d’obtenir. 

La selecció d’autors i la preferència d’uns títols en comptes d’uns altres 
són sens dubte opinables. Per què, per exemple, El vergonzoso en palacio i no 
Marta la piadosa, per què María de Zayas o no Castillo Solórzano, etc.? El 
principi de l’Acadèmia ha estat que, atès que la col·lecció no pretén ser 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

exhaustiva, en el cànon triat no hi falti cap dels grans llibres ni dels grans 
escriptors, i que hi hagi una mostra prou representativa dels hispanoamericans 
fins ben entrat el segle XIX. 

Els textos narratius i en prosa han rebut un tractament en certa manera 
de favor, perquè l’objectiu de la col·lecció és difondre la lectura dels clàssics a 
través de les obres que avui són més atractives i accessibles. 
 

 

Pla de publicacions i suport en el web  
 

Previsiblement, el mercat del llibre en paper anirà disminuint 
proporcionalment al creixement de l’electrònic, que al seu torn estarà ocupat 
sobretot pels best-sellers i les novetats efímeres. Seguint aquest raonament, és 
probable que el futur de les llibreries tradicionals estigui 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 sis a vuit a l’any, en lots de dos en dos. 
I els títols publicats fins avui són els següents:  
 

2011 Cantar de Mio Cid  
Gonzalo de Berceo, Milagros de Nuestra Señora  
Antonio de Nebrija, Gramática sobre la lengua castellana  
Fernando de Rojas (y «antiguo auctor»), La Celestina  
«Lázaro de Tormes», Lazarillo de Tormes  
Bernal Díaz del Castillo, Historia verdadera de la conquista de la Nueva 
España  
Lope de Vega, La Dorotea 
Francisco de Quevedo, La vida del Buscón  

 
2012 Pedro López de Ayala, Rimado de palacio  

Fray Luis de León, Poesía  
Mateo Alemán, Guzmán de Alfarache  
Miguel de Cervantes, Entremeses  
«Tirso de Molina», El vergonzoso en palacio  



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

José Zorrilla, Don Juan Tenorio 

2013 Francisco Delicado, La Lozana andaluza  
Fray Bartolomé de las Casas, Brevísima relación de la destrucción de las 
Indias 

 

Al llarg del 2013, es preveu que també apareixeran els títols següents: 
 

Libro de Alexandre 
Gutierre Díez de Games, El Victorial  
Jorge Manrique, Poesía  
Santa Teresa de Jesús, El libro de la vida 
Miguel de Cervantes, Los baños de Argel, La Numancia 
Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares  
Lope de Vega, La dama boba, El perro del hortelano 
Luis Quiñones de Benavente, Entremeses 
Benito Pérez Galdós, Miau 

 
A més de la sèrie bàsica que s’inicia amb els toms editats fins ara, el pla 

de publicacions a llarg termini preveu fonamentalment dues modalitats més, la 
Biblioteca Clásica del Estudiante i la Biblioteca Clásica de Bolsillo, que s’aniran 
escalonant d’acord amb els títols disponibles a la sèrie Básica i segons 
aconsellin les circumstàncies.  

Les pàgines web de la RAE prestaran una atenció especial a la 
col·lecció, de manera que oferiran materials de suport (facsímils de manuscrits 
i edicions antigues, reproducció d’obres que no es reimprimiran, etc.), com ara 
textos breus per a dispositius (gadgets) i accions d’animació, incloent-hi un club 
del lector i xats amb acadèmics, escriptors i filòlegs amb motiu de l’aparició de 
cada volum. 

  
 

Web clàssica 

  



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

La nova tecnologia demana que les edicions circulin també en vehicles 
diferents del paper, i la mateixa funció de la RAE exigeix que siguin cada cop 
més accessibles de manera gratuïta en el web acadèmic (en PDF amb 
possibilitat de cerques), i des d’aquest mateix web, i a banda de la difusió per 
altres canals, també per als principals tipus de llibres electrònics.  
 
 

Arxius de la BCRAE 

 
VOLUM 1 

Primera edición (1779) del Cantar de Mio Cid 
por el académico de la Española Tomás Antonio Sánchez 

 
VOLUM 3 

Milagros de Nuestra Señora 

en el manuscrito de la Real Academia Española 
 

VOLUM 8 
Rimado de palacio 

Las rimas penitenciales del Canciller Ayala: tradición y elemento personal”,  
por Rafael Lapesa,  

de la Real Academia Española 
 

VOLUM 17 
Antonio de Nebrija, Vocabulario español-latino, 1494 
(Facsímil publicado por la Real Academia Española) 

 
Felipe González Vega, “Correcciones a la edición de la Gramática  

sobre la lengua castellana de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española” 
 

VOLUM 18 
Estudios sobre La Celestina 

en el Boletín de la Real Academia Española 
 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

VOLUM 22 
La Lozana andaluza 

“Apuleyo y Delicado: el influjo de El asno de oro  
en La Lozana andaluza” por Juan Gil, 

de la Real Academia Española 
 

VOLUM 45 
Entremeses 

“El entremés, fecundado por la novela. Cervantes”,  
por Eugenio Asensio,  

miembro de honor de la Real Academia Española 
 

VOLUM 53 
Lope de Vega, La Dorotea  

(Facsímil publicado por la Real Academia Española) 
 

VOLUM 59 
La vida del Buscón 

en el manuscrito de la Real Academia Española 
 

VOLUM 62 
El vergonzoso en palacio 

“Erotismo y juego teatral en Tirso”, 
por Francisco Ayala, 

de la Real Academia Española  
 

VOLUM 91 
Ricardo Navas Ruiz, “Estudio preliminar”  

a la edición de Don Juan Tenorio 
 

Versió beta 

 
Romancero 

Diego de San Pedro, Cárcel de amor 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Garcilaso de la Vega, Obra poética 
Gil Vicente, Teatro castellano 

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 
Benito Pérez Galdós, Trafalgar, La corte de Carlos IV 

Leopoldo Alas, “Clarín”, Cuentos 
 

Textos per a dispositius 

  
Don Juan Manuel, El mago de Toledo 

Jorge Manrique, Coplas a la muerte de su padre 
Andrés Fernández de Andrada, Epístola moral a Fabio 

Sonetos del Siglo de Oro 

José Zorrilla, Don Juan Tenorio 
Mariano José de Larra, Dos artículos 

Pedro Antonio de Alarcón, El sombrero de tres picos 
 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

La Lozana andaluza 

Francisco Delicado 
Edición, estudio y notas de Folke Gernert y Jacques Joset 

 

 
 

Presentació: 
 

 
 

La Lozana andaluza és la història d’una prostituta andalusa a la Roma 
immediatament anterior al saqueig del 1527, escodrinyada en tots els seus 
ambients, des del baixos fons fins als palaus cardenalicis, i a través de persones de 
les classes socials i les condicions més diverses. El relat comença amb la infantesa 
de la protagonista a la seva terra natal, passa pel seu matrimoni amb un mercader 
—que és qui li posa el nom de «Lozana» a causa de la seva alegria i bellesa—, 
s’estén amb la seva arribada a la Ciutat Eterna, on duu a terme la seva carrera de 
cortesana i alcavota, i acaba de manera sobtada quan decideix retirar-se a l’illa de 
Lipari, on es farà anomenar «Bellida», és a dir, ‘bonica’. 

 
La Lozana andaluza ha fascinat un Apollinaire, un Rafael Alberti o un Juan Goytisolo, 
i probablement ha deixat la seva empremta fins i tot en l’Ulisses de James Joyce. 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                              Edición, estudio y notas de Francisco Rico 
 

 

 

Presentació: 
 

 
Lázaro de Tormes és un pregoner de Toledo que explica en primera persona i en 
un estil planer i humorístic com ha arribat a l’«ofici reial» (una plaça pública de 
funcionari, en diríem ara) i a les circumstàncies familiars en què es troba en el 
moment d’escriure. 
 
Tot això s’explica en un petit tom d’aspecte humil, en format de butxaca, que es 
va començar a difondre el 1553, o potser a finals del 1552, però amb unes 
primeres edicions conservades que daten del 1554. A la coberta, s’hi podia llegir: 
La vida de Lazarillo de Tormes, y de sus fortunas y adversidades. 
 
En els dos mil anys de la literatura occidental no s’havia escrit mai un llibre com el 
d’aquest Lazarillo que a mitjan segle XVI arribava a les mans dels espanyols (i de 
seguida de tots els europeus), perquè no s’havia tractat mai abans un personatge 
de la pobra categoria de Lázaro amb un atenció tan àmplia i tan extrema, tan 
respectuosa amb el punt de vista que un pregoner en les seves condicions podria 
haver tingut d’ell mateix, i tan netament centrada en la materialitat i en les 
minúcies quotidianes de l’existència.  

 
Era la revolució literària més important des de la Grècia clàssica: la novel·la realista. 

   Lazarillo de Tormes 
                              «Lázaro de Tormes» 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                        Edición, estudio y notas de Luis Gómez Canseco 
 

 

 

Presentació: 
 

 
 

En el Guzmán de Alfarache, som davant d’un home llegit i format, estudiant de 
teologia a Alcalá, que reflexiona sobre la seva vida, sense escatimar-nos el que és 
indigne i innoble. El Guzmán, per dir-ho d’alguna manera, és la història d’una 
consciència, l’expressió d’un jo complex i individual.  
 
Els contemporanis de Mateo Alemán van comprar el llibre a dotzenes i el van 
llegir amb passió. Fins al punt que ell mateix va donar lloc a un gènere i va deixar 
una empremta visible en la literatura europea fins ben entrat el segle XVIII. Un 
d’aquests lectors va ser Miguel de Cervantes, que va trobar en la novel·la raons 
per fer i desfer en el seu Quixot. Ben pocs com ell van intuir que el Guzmán de 
Alfarache obria la porta a una nova manera de narrar, en què la realitat i la percepció 
que en tenia l’individu es convertirien en pedra angular per a la ficció que encara 
havia d’arribar.  

      Guzmán de Alfarache 
                                 MateoAlemán 



 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

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 / jnarroyo@fundacionlacaixa.es 
http://www.lacaixa.es/obrasocial  
 
Sala de Premsa Multimèdia  
http://premsa.lacaixa.es/obrasocial  
 

 


