
   

Comillas, 16 de maig de 2014 

 

La Real Academia Española i l’Obra Social ”la Caixa” han presentat 
El Victorial, o Crónica de Pero Niño, comte de Buelna, obra escrita per 
Gutierre Díaz de Games, i altres volums recents de la Biblioteca Clásica de la 
Real Academia Española: la Poesía, de Jorge Manrique, i les Novelas ejemplares, 
de Miguel de Cervantes. 

L’acte, dins el marc de la commemoració del III Centenario de la Real 
Academia Española, s’ha celebrat a la seu de la Fundación Comillas 
(Cantàbria). Hi han estat presents Ignacio Diego, president del Govern de 
Cantàbria; el director de la RAE, José Manuel Blecua, i el director general de 
l’Obra Social ”la Caixa”, Jaume Lanaspa. També hi han participat els 
acadèmics Francisco Rico, director de la col·lecció; Luis Goytisolo, Premio 
Nacional de las Letras (2013), i la professora de la Universitat de la Corunya 
Gema Vallín.  

Entre els assistents, a més de professors i representants de la universitat 
i altres institucions, hi havia el conseller d’Educació, Cultura i Esports de 
Cantàbria, Miguel Ángel Serna; Juan Pedro Badiola, director territorial de 
”la Caixa” a Cantàbria i el País Basc, i Tatiana Álvarez Careaga, directora de la 
Fundación Comillas. 

 Fins avui, s’han publicat vint títols de la col·lecció, iniciada el 2011 dins 
el segell editorial Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores. Les successives 
novetats s’aniran donant a conèixer tant al web de la RAE com al seu bloc a la 
xarxa, BCRAEinforma.  

 

 



   

 

Per què la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española  

L’article primer dels seus estatuts estableix que la Real Academia 
Española «divulgará los escritos literarios, especialmente clásicos, […] y 
procurará mantener vivo el recuerdo de quienes, en España o en América, han 
cultivado con gloria nuestra lengua». L’article cinquè, més en concret, prescriu 
que s’ocuparà de «publicar las obras cuya difusión considere importante para 
el conocimiento general de nuestra lengua y de nuestras letras, procurando 
que las ediciones sean correctas, asequibles y estén dignamente presentadas».  

Tots els intents acadèmics d’observar aquests manaments, al llarg d’un 
segle i mig exactament, van ser frustrats. Ja era hora 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 la BIBLIOTECA CLÁSICA DE LA REAL ACADEMIA ESPAÑOLA 
(BCRAE) és la col·lecció dissenyada i dirigida per l’acadèmic Francisco Rico, i 
als darrers anys publicada per Galaxia Gutenberg - Círculo de Lectores, que es 
faran càrrec també de difondre 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’afegiran les edicions que la RAE ja té 
encarregades, fins a assolir 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 a finals 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 que reflecteixen 
millor la consecució de la investigació. El criteri és 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 quantitat 
d’erudició no distregui al lector ni li impedeixi, quan ho vulgui, de simplement 
gaudir 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 a aquest 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, paraula o al·lusió que 
les motiva, amb el desenvolupament just per no ometre cap element essencial 
per a la comprensió, però sense massa detalls ni disquisicions que podrien 
entorpir la fluïdesa de la lectura. Les notes complementàries, al final del tom, 
permeten aprofundir les qüestions tractades sumàriament a les notes a peu de 
pàgina, i exposen els fonaments i els problemes de les explicacions que allà es 
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 (tot i que molts inclouen diverses obres), per no dispersar 
esforços, sinó per concentrar-los en una llista limitada de títols i poder, així, 
promocionar millor el conjunt i planejar-lo orgànicament, amb una àmplia 
perspectiva de temps i distribució de tasques.  

La col·lecció arriba fins a les vigílies del segle XX, ja que prolongar-la 
més enllà hauria suposat deixar el panorama molt incomplet, perquè 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 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 i no Castillo Solórzano, etc.? El 
criteri de l’Academia ha estat que, ja que la col·lecció no vol ser exhaustiva, en 
el cànon escollit 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 XIX.  



   

 

 

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

Pla de publicacions i suport al web  

Previsiblement, el mercat del llibre en paper anirà disminuint en la 
mateixa mesura que vagi creixent l’electrònic, que, a més, estarà ocupat 
sobretot pels best-sellers i les novel·les efímeres. Així doncs, 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 a un ritme de sis o vuit l’any, en lots de dos en 
dos. 

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 (i «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 

Jorge Manrique, Poesía  
Miguel de Cervantes, Novelas ejemplares  
Antonio García Gutiérrez, El trovador 
Gutierre Díaz de Games, El Victorial  
             

Durant el 2014, és previst que també apareguin els títols següents: 

Libro de Alexandre  
Andrés Fernández de Andrada, Epístola moral a Fabio 
Santa Teresa de Jesús, Libro de la vida 
Miguel de Cervantes, La Galatea 

 
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 en la 
sèrie BÁSICA i segons aconsellin les circumstàncies. 

Les pàgines electròniques de la RAE prestaran una atenció especial a la 
col·lecció i oferiran materials de suport: facsímils de manuscrits i edicions 
antigues, reproducció d’obres que no es reimprimiran, etc. 

La nova tecnologia demana que les edicions també circulin en vehicles 
que no siguin el 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). 

 
Club de lectura 

 

Com a part de les celebracions del III Centenari de la institució, l’Academia ha 
posat en marxa el 2014 un club de lectura a l’entorn de la BCRAE. 



   

 

Amb el patrocini de ”la Caixa” i la col·laboració de la Casa del Lector, 
el Club de Lectura de la BCRAE reunirà al llarg del 2014 acadèmics, 
especialistes, responsables de les edicions i lectors interessats en un intercanvi 
d’opinions sobre un mateix text. Cadascuna de les obres serà objecte de dues 
sessions d’hora i mitja, una per setmana, en setmanes consecutives; per tant, 
s’analitzarà una obra al mes. 

Per participar-hi, cal inscriure’s al web de la Casa del Lector, on, a més, 
es pot consultar el programa complet de l’activitat. 

El cicle complet consta de deu lectures i, fins ara, s’han celebrat les 
sessions següents: 

 
Cantar de Mio Cid, 12 i 19 de febrer de 2014.  
Dirigit per Francisco Rico i Alberto Montaner. 

 
La Celestina, de Fernando de Rojas, 11 i 18 de març de 2014.  
Dirigit per Soledad Puértolas. 

 
Poesías, de Jorge Manrique, 1 i 8 d’abril de 2014.  
Dirigit per Miguel Sáenz.  

 
Al llarg del 2014, el Club de Lectura anirà celebrant les sessions 

següents:  
 

Lazarillo de Tormes, 20 i 27 de maig de 2014. 
Dirigit per Darío Villanueva. 
  
Historia verdadera de la conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del 
Castillo, 17 i 24 de juny de 2014. 
Dirigit per José María Merino. 
  
Poesía, de Fray Luis de León, 15 i 22 de juliol de 2014. 
Dirigit per Luis María Anson. 
  

El libro de la vida, de santa Teresa de Jesús, setembre de 2014. 
Dirigit per Aurora Egido. 

 
Novelas ejemplares, de Miguel de Cervantes, octubre de 2014. 
Dirigit per José Manuel Blecua. 



   

  
Entremeses, de Miguel de Cervantes, novembre de 2014.  
Dirigit per José Luis Gómez. 

  
Don Juan Tenorio, de José Zorrilla, desembre de 2014. 
Dirigit per Carme Riera. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Més informació: 

 
RAE 
comunicacion@rae.es o 914201478 (ext. 234) 
 
Obra Social ”la Caixa” 
Juan A. García: 608 213 095 o jagarcia@fundaciolacaixa.es 
Josué García: 638 146 330 o jgarcial@fundaciolacaixa.es  
 
Fundación Comillas 
Marga Ruiz: ruizm@fundacioncomillas.es 
 


