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Informació relativa a la unitat documental 
 
Creador: Biblioteca de Catalunya. Unitat de Sonors i Audiovisuals 
Títol: Catàlegs de discos fins al 1900 i de cilindres de cera 
Bib-id: b1508811x 
Descripció física:  1 capsa amb 7 documents 
Ubicació: Biblioteca de Catalunya.USAV. Despatx  
Resum: Recull de catàlegs de discos de 78 rpm anteriors al 1901 i de catàlegs 
de cilindres de cera. Els catàlegs de rotlles de pianola s’inclouen al registre 
“Catàlegs de rotlles de pianola”. Els catàlegs de discos de 78 rpm, posteriors al 
1900 i anteriors al 1953, s’inclouen al registre “Catàlegs de discos de 78 rpm” 
Els catàlegs posteriors s’inclouen als registres "Catàlegs de discos de 33 i 45 
rpm"  
 
 
Informació administrativa 

• Procedència: 
 Donatiu i compra 

• Disponibilitat de microfilms o altres formats digitals:  
Alguns catàlegs d’aquesta col·lecció han estat digitalitzats i es poden 
consultar, per ordre alfabètic de títol, a la Memòria Digital de Catalunya 
(MDC):  http://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic  

 
 

http://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic


 

 

 

• Restriccions de consulta o de reproducció: 
Per la seva antiguitat i condicions de preservació, aquells catàlegs que 
no siguin a la MDC, hauran de ser consultats a la Sala de Reserva, 
prèvia petició a través del topogràfic que consta en aquesta ajuda de 
cerca 

• Citació preferent: 
Els investigadors que vulguin citar aquests documents haurien d’emprar 
la següent informació: 
Topogràfic; Catàlegs de discos fins al 1900 i de cilindres de cera. Unitat 
de Sonors i Audiovisuals de la Biblioteca de Catalunya. Barcelona 

 
 
Nota d’abast i contingut  
 

Aquesta col·lecció recull catàlegs de cilindres de cera i de discos de pedra (78 
rpm) publicats fins al 1900 per editorials d’arreu del món. No és una col·lecció 
exhaustiva,  procedeix  de diferents donatius.  Es tracta d’una col·lecció oberta. 
Els catàlegs de rotlles de pianola s’inclouen al registre “Catàlegs de rotlles de 
pianola”. Els catàlegs de discos de 78 rpm, posteriors al 1900 i anteriors al 
1953, s’inclouen al registre “Catàlegs de discos de 78 rpm” Els catàlegs 
posteriors s’inclouen als registres "Catàlegs de discos de 33 i 45 rpm"   
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Discogràfica Data i Títol Topogràfic 

A 

B 

Blas Cuesta, Hijos de 1899 - Catálogo de 
fonogramas. Droguería de 
Sn. Antonio, Valencia. 
Fotocòpia 
(1 de enero 1899) 

Cat 1/1 
 
MDC 

C 

D 

E 

Edison, Fonògraf 1879  Unica representacion 
del Fonógrafo Edison: el 
descubrimiento más 
admirable del siglo. 
Anunci insertat a la  
“Revista Médica” Cádiz, 
1879 
Fotocòpia 

Cat 1/7 

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic/id/257


 

 

 

Edison 1904-1913 – Edison Bell 
Cylinders : a listing 
compiled by Sydney Carter. 
Part One : Gold Moulded.  
Fotocòpia 

Cat 1/5 
 

F 

G 

Grammophon [s.a.]Grammophon 
Verzeichnis französicher, 
italianischer, spanischer, 
portugiesischer Platten. 
Fotocòpia 

Cat 1/2 
 
MDC 

Gramophone [s.a.]The Gramophone or 
Speaking machine. Émile 
Berliner’s patent.  
Fotocòpia 
[1r  catàleg mai imprès?] 1 

Cat 1/3 
 
MDC 

H 

Hércules Hermanos [s.a.]Catálogo de 
Fonógrafos y Fonogramas 
impresionados en el 
Gabinete Fonográfico de 
Hércules Hermanos, 
Mercado 75 y 76, Valencia 
Fotocòpia 

Cat 1/6 

Hugens y Acosta 1900 Catálogo de la 
Sociedad Fonográfica 
Española Hugens y Acosta. 
Madrid: Barquillo 3  
Fotocòpia 

Cat 1/4 
 
 
MDC 

 

 

                                                 
1 Informació facilitada per Marcos Gómez Montejano, extreta del llibre de Dearling, Robert & 
Celia and Rust, Brian. The Guinness book of recorded sound, Guinness Books, Enfield, 
Middlesex, 1984. 

https://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic/id/254/rec/1
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic/id/255/rec/1
https://mdc.csuc.cat/digital/collection/discografic/id/256/rec/1

