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De dilluns a divendres, de 9h a 20 h
Dissabtes, de 9 a 14 h

(carrer de l’Hospital 56 - Barcelona)

Isidre Bonsoms,
mecenes i bibliòfil
Cicle d’activitats

Amb motiu del centenari de la mort d’Isidre Bonsoms i Sicart (Barcelona, 22 de gener de 1849 – Valldemossa, Mallorca, 14 de novembre de 1922), mecenes, bibliòfil i
benefactor de la Biblioteca de Catalunya, es presenta un cicle d’activitats i una exposició a l’Espai Zero per rememorar la seva figura i el seu llegat patrimonial. Bonsoms
feu donació de tres grans col·leccions a la Biblioteca de Catalunya durant la primera
etapa fundacional. Gràcies a ell, conserva una de les col·leccions més riques del món
d’obra cervantina, una excepcional col·lecció de fullets històrico-polítics i una singular col·lecció d’obres de llibres de cavalleria. En aquest cicle s’aprofundirà en la biografia i l’entorn del personatge, la selecció literària de les col·leccions bibliogràfiques,
i el món de la bibliofília de primers de segle XX tant a Catalunya com a l’estranger.
Paral·lelament es podrà visitar a l’espai Zero, l’exposició Isidre Bonsoms, mecenes i bibliòfil, comissariada per Marta Navarro, de la Secció de Reserva Impresa i Col·leccions
Especials de la Biblioteca de Catalunya, que romandrà oberta entre el 7 de juny i el
16 de juliol de 2022. Al final de cada sessió s’oferirà una visita guiada a l’exposició a
càrrec de la comissària.
Entrada lliure. Aforament limitat.
Les activitats es podran seguir per streaming a https://www.youtube.com/
user/BibliotecaCatalunya/live

Programa
Dijous, 2 de juny de 2022, 18:00. Isidre Bonsoms, vida i posició
“Isidre Bonsoms i Mercedes Chacón. Perfil biogràfic”. Conferència a càrrec de la Dra.
Imma Socias.
“Els negocis de primers del segle XX i els col·lecionistes”. Conferència a càrrec de la Dra.
Àngels Solà Parera.
Presentació: Eugènia Serra, directora de la Biblioteca de Catalunya.
Dijous, 9 de juny de 2022, 18:00. Bonsoms, col·leccionista, taula rodona
“Cervantes, l’estrella”. Dra. Gemma Gorga, professora del Departament de Filologia
Hispànica, Teoria de la Literatura i Comunicació de la Universitat de Barcelona.
“Tirant, el gran absent”. Dr. Josep Pujol, professor del Departament de Filologia Catalana de la Universitat Autònoma de Barcelona.
“Els fullets volanders”. Dra. Adriana Camprubí, investigadora postdoctoral del Departament de Filologia Clàssica, Romànica i Semítica de la Universitat de Barcelona.
Presentació: Núria Altarriba, directora de la Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya.
Dimarts, 14 de juny de 2022, 18:00. Bonsoms i l’entorn de la bibliofília a Catalunya,
taula rodona
“Bibliòfils, col·leccionistes i enquadernadors de principis del segle XX”. Dr. Aitor Quiney,
Servei d’Emmagatzematge, Preservació i Conservació de la Biblioteca de Catalunya.
“Els orígens de l’Associació de Bibliòfils de Barcelona”. Dr. Albert Corbeto, secretari de
l’Associació de Bibliòfils de Barcelona.
“Col·leccionistes i mecenes, l’exemple de Víctor Balaguer”. Dra. Montserrat Comas.
Presentació: Núria Altarriba, directora de la Unitat Bibliogràfica de la Biblioteca de Catalunya.
Dijous, 16 de juny de 2022, 17:00. Bonsoms i la mirada internacional
“Arthur Huntington, creador de la Hispanic Society”. Dr. John O’Neill, conservador del
Departament de Manuscrits i Llibre Antic de la Hispanic Society of America (conferència telemàtica).
“La mirada familiar i de Valldemossa”. Sr. Pablo Carvajal Urquijo, i Sr. Galo Zayas, descendents de María Chacón y Silva, Marquesa de Isasi, germana de Mercedes Chacón,
esposa d’Isidre Bonsoms.
Presentació: Dra. Imma Socias.

