
 

 
 

 

 

 

 

 

Don Quijote de la Mancha arriba a la Biblioteca Clásica de la RAE 
 

• Dirigit per l’acadèmic Francisco Rico, és el vint-i-sisè títol de la col·lecció 

• L’obra, i la resta de la col·lecció, rep l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa” 

• La presentació pública del Quijote se celebra al saló d’actes de la RAE el dimarts 23 de juny 

 

 

Madrid, 23 de juny de 2015. La Real Academia Española (RAE), l’Instituto 
Cervantes i l’Obra Social ”la Caixa” presenten Don Quijote de la Mancha, 
vint-i-sisè títol de la Biblioteca Clásica de la Real Academia Española 
(BCRAE). A l’acte, que se celebra a la seu de la RAE, intervenen el director de 
la corporació, Darío Villanueva; el director general de la Fundació Bancària 
”la Caixa”, entitat que ajuda i impulsa la BCRAE, Jaume Giró; el director de la 
col·lecció BCRAE i d’aquesta edició del Quijote, l’acadèmic Francisco Rico; el 
director de l’Institut Cervantes i director honorari de la RAE, Víctor García de 
la Concha; l’acadèmica Soledad Puértolas; el secretari de la RAE, don 
Santiago Muñoz Machado. 

 

El Quijote, patrocinat per l’Instituto Cervantes des del 1998, arriba a la BCRAE en una edició àmpliament 
revisada i renovada. Aquesta obra, la vint-i-sisena de les 111 previstes en la sèrie, rep, igual que la resta 
de la col·lecció, el suport i l’impuls de l’Obra Social ”la Caixa”.  

Fruit de la col·laboració de prop d’un centenar d’estudiosos i escriptors, sota la direcció de Francisco Rico i 
en el si del Centro para la Edición de los Clásicos Españoles, el text ha estat fixat seguint les tècniques més 
rigoroses de la crítica textual moderna, i s’acompanya d’un extens desplegament d’estudis i materials 
complementaris que per ells mateixos constitueixen una enciclopèdia del Quijote. 

Aquesta edició es presenta en un estoig que conté dos volums: un amb el text cervantí més una sèrie 
d’introduccions, i un altre, complementari, dedicat a estudis i il·lustracions.  

El volum bàsic ofereix, per primer cop, una edició del Quijote establerta utilitzant rigorosament tots els 
instruments de la filologia moderna per arribar al text més pròxim possible al de l’original, tenint en 
compte així des de la cal·ligrafia de Cervantes fins a la forma de procedir en la impremta de Juan de la 
Cuesta.  

El volum complementari s’obre amb la secció «Lecturas del Quijote», en què prestigiosos especialistes i 
escriptors comenten un per un tots els capítols de la novel·la. Entre els autors dels comentaris hi ha Javier 
Cercas, Roger Chartier, Claudio Guillén, Javier Marías, Alberto Manguel i Martí de Riquer.  

Les il·lustracions s’han elaborat amb un criteri arqueològic estricte, a fi d’oferir una imatge fidel de la 
indumentària, l’armament i els objectes de la vida quotidiana evocats a la novel·la, i ofereixen també una 
selecció de mapes i plànols antics i moderns.  

 

 



 

 
 

 

 

 

Publicat el 2015, coincidint amb el quart centenari de la segona part, aquest Quijote és l’eix de les obres 
completes de Cervantes, projecte que l’Acadèmia va emprendre el 2012 i que confia que tancarà el 2017, 
quan el Persiles y Segismunda compleixi també 400 anys. 

La BCRAE reunirà en 111 volums el nucli essencial de la tradició literària espanyola i hispanoamericana 
fins al final del segle XIX. Els primers llibres de la col·lecció van aparèixer el 2011, i cada any se’n publiquen 
de nous.  

La base de la BCRAE és la col·lecció dissenyada i dirigida per l’acadèmic Francisco Rico, publicada gràcies a 
la col·laboració de l’Obra Social ”la Caixa”. Els primers títols de la col·lecció van ser editats per Galaxia 
Gutenberg i Círculo de Lectores. Des del maig del 2015, els editors de la BCRAE són Espasa i Círculo de 
Lectores.  

 

Més informació: 

Àrea de Comunicació de l’Obra Social ”la Caixa” 

Juan Antonio García Fermosel: 913 307 319 / 608 213 095 / jagarcia@fundacionlacaixa.org 

Josué García: 934 043 493 / 934 046 151 / 638 146 330 / jgarcial@fundacionlacaixa.org 

 


