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i. 1913-1931: O Museu e o Rei

¶ Uma Semiótica para os Livros do Rei
Afonso xiii (1886-1941) cresce numa época 

em que a Espanha perde suas colônias do 
Caribe e do Pacífico. A perda de Cuba e 
das Filipinas foi um choque para a Espanha. 
Sua derrota na Guerra Hispano-Americana 
acabou com os últimos restos de seu impé-
rio e com seu prestígio internacional. En-
quanto um grupo de escritores e intelectuais 
concentrava-se em analisar os problemas da 
Espanha e em denunciar seus erros – a Ge-
ração de 1898 ou do Desastre – outro se em-
penhava em regenerar uma nação enferma. 
Coincidiam ambos em se interrogar sobre 
o destino da pátria, embora os mitologemas 
(materiais míticos) de que se valiam como 
resposta fossem diferentes. A fim de avançar 
na restauração monárquica e solucionar a 
crise do fim de século, era preciso criar uma 
nova imagem do rei constitucional que fosse 
admissível para uma sociedade dividida em 
vários setores, mas com três grupos majori-
tários: os monárquicos, defensores de um 
modelo moderado de abertura e alheios ao 
sentimento das novas classes sociais; os re-
publicanos e nacionalistas, representantes 
da nova burguesia que deve encontrar seu 
espaço nacional, e o movimento operário. 
Tudo isso sob o olhar atento da Igreja.

Em 1902, quando Afonso xiii chega ao 
trono, seu gabinete de peritos vinha tra-
balhando sobre os elementos próprios da 
cultura espanhola úteis à criação de um 
modelo arquetípico. O papel que o biblio-

posteriores – biblioteca dos Duques de Osuna e do 
Infantado (1886), Catedral de Toledo (1869) (Manuel 
Sánchez Mariana, “Manuscritos Vitrina y Reserva de 
la Biblioteca Nacional”, <http://www.bne.es/es/Activi-
dades/Ciclos>, “La Formación del Fondo Bibliográfi-
co de la Biblioteca Real Pública”, El Libro en Palacio 
y Otros Estudios Bibliográficos. Aos cuidados de María 
Luisa López-Vidriero e Pedro M. Cátedra, Salamanca, 
Universidad de Salamanca, 1996, pp. 265-277).

tecário-mor do rei desempenhou neste pro-
cesso foi capital. Os resultados podemos 
tê-los hoje em mãos.

Em meio a graves problemas sociais, reli-
giosos e nacionalistas, a Espanha do Desastre 
coincidia com a maioridade de Afonso xiii. 
A coroação do rei, no ano de 1902, marca o 
momento em que a necessidade de impul-
sionar um projeto ideológico nacional está 
fadado a criar uma consciência coletiva em 
torno da figura do rei que desse coesão a 
todas as tendências políticas.

A biblioteca privada de Afonso xiii é um 
elemento essencial nesse vasto processo e, de 
modo especial, passa a sê-lo a encadernação, 
que alcança, sem dúvida, um dos períodos 
mais interessantes de sua história cultural. A 
encadernação de câmara serial transforma-se 
em ferramenta programática perfeita, dada 
sua capacidade de veicular os símbolos do 
projeto de legitimação monárquica nacio-
nal impulsionada pelo grupo erudito con-
servador vinculado aos bens patrimoniais. 
Inscrita no estilo nacionalista, esta enca-
dernação responde, como a arquitetura e a 
arte, a “um profundo e sentido movimento 
patriótico que busca resgatar o tradicional e 
genuinamente espanhol” através de fontes 
históricas – na encadernação da Real Biblio-
teca Particular são mudejar [muçulmana] e 
renascentista – para chegar à formação de 
um “estilo moderno nacional”2.

A criação de novas ferramentas de identi-
ficação – ferros, ex-libris e modelos de enca-
dernação –, a difusão científica pública da 

2. Gran Enciclopedia Espasa, 1923, t. xxi, “España”, 
p. 1256. Sobre o propósito, alguns anos antes, de criar 
uma caligrafia nacional, veja-se Fernando Bouza, “Por 
Una Escritura Nacional en Tipos de Imprenta. La 
“Colección de Trozos Selectos” en Bastarda Españo-
la de C. Gorchs (1888)”, Bibliofilia y Nacionalismo: 
Nueve Ensayos Sobre Coleccionismo y Artes Contem-
poráneas del Libro, Salamanca, Semyr, 2011. Sobre a 
implicação desta elite na construção de uma bibliofilia 
de caráter nacional, veja-se María Luisa López-Vidrie-
ro, Bibliofilia y Nacionalismo, 2011.
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Biblioteca Real Particular – pela primeira 
vez se publicam os catálogos –, e o esta-
belecimento de um tesouro bibliográfico 
– denominam-se os manuscritos e impressos 
mais valiosos como depositários da “essên-
cia nacional” – são três elementos chaves 
deste período.

Os atributos da realeza têm importância 
decisiva neste projeto e a heráldica passa 
a ser uma disciplina indispensável para a 
construção simbólica nacional. Tudo o que 
leva a dar conteúdo à ideia de uma monar-
quia representativa do “ser da Espanha” se 
converte em primordial e a Real Biblioteca 
Privada desempenha papel essencial na cam-
panha de busca e propaganda de uma nova 
representação do rei. Às vésperas da coroa-
ção de Afonso xiii, o único autor que assina 
com seu cargo a separata de Blanco y Negro, 
dedicada à heráldica real, é o Conde de las 
Navas, bibliotecário-mor. Nesses artigos so-
bre emblemática real espanhola, remonta-se 
aos vários tipos de fontes patrimoniais para 
documentar-se a respeito dos símbolos ofi-
ciais da coroa, e terminar remontando-se às 
fontes primárias manuscritas: o Códice Vigi-
lano, monumento das leis civis e canônicas 
da antiga Hispânia, testemunho único para 
o período da monarquia hispano-visigótica e 
gênese do reino das Astúrias3.

3. Chronicon Albeldense ou Codex Conciliorum Albel-
densis seu Vigilanus. 976, perg.; 455 x 325 mm. No f. 
428 estão desenhados os reis que ordenaram o Forum 
Juridicum [Juiz Foral]: Cindasuintus Rex. Recesuintus 
Rex. Egica Rex, à margem: Hii sunt reges qui ab taue-
runt librum judicum; reis em cuja época se escreveu o 
códice: Urraca Regina. Sancio Rex. Ranimirus Rex, à 
margem: In tempore horum regum atque regine perfec-
tum est opus libri hujus discurrente era txiiiiª; e os que 
escreveram o códice: Sarracinussocius. Vigila scriba. 
Garsera discipulus, à margem: Uigila scriba cum soda-
le sarracino presbitero pariterque cum garsea discipulo 
suo edidit hunc librum mementote memorie eorum 
semper in benedictione. Miniaturas: f. 252v. Um grupo 
de bispos (Hec sunt enigmata sanctorum presulum 
romanorum velaliarum provinciarum); f. 253r. Damasus 
papa; f. 254r. Siricius papa; f. 258r. Innocentius (papa); 

Las Huelgas de Burgos, outro mosteiro 
real vinculado aos primeiros reis castelha-
nos-leoneses, fornece fontes para a docu-
mentação do manto real: os ricos tecidos que 
cobriam Afonso xi durante sua coroação em 
Burgos e a escultura funerária4.

Transformados em ferramentas de iden-
tificação, estes símbolos converteram-se em 
ferros de encadernação para diferenciar os 
livros do rei e os de outros membros da fa-
mília real.

Este esforço de construção programática 
dentro do movimento de construção de 
uma imagem nacional histórica para o rei, 
através de seus bens artísticos e culturais, 
baseia-se na criação de uma semiótica para 
os livros de Afonso xiii. Uma linguagem de 
signos que expressa a alienação ideológica 
da biblioteca particular do rei por meio 
dessa estética tradicional e supostamente 
espanhola, baseada em determinadas cores, 
materiais e formas.

O resultado é visível numa caixa de ferros 
de gravação. Confeccionada primeiro por 
Justo Luna y Valbuena, em 1908, e em 1923 
pela oficina de encadernação da viúva e do 
filho de L. García, a compilação de suas gra-

f. 270v. Papa Zosimus; f. 271v. Bonifatius papa ; f. 273r. 
(Celestinus papa); f. 277r. Leo papa contra Euticeten 
abbatem; f. 277v. Flabianus; f. 286v. Leo episcopus, 
Martianus augustus; f. 300v. Leo papa; f. 318r. (Felix 
papa); f. 326v. Papa Ormisda, Justinus Imperator; f. 
335r. (Gregorius papa), Leander episcopus; f. 339r. 
Ormisda papa; f. 344r. Eclesia. Episcopi. Ostiarius. 
Notarius. Diaconus cum canone. Codicem. Omnis 
turma. Principe; f. 428r. Cindasuintus rex. Recesuintus 
rex. Egica rex. Urraca regina. Sancio rex. Ranimirus 
rex. Sarracinus socius. Vigila scriba. Garsea discipulus. 
rbme d-i-2.
4. [O sepulcro de Afonso viii em Las Huelgas, a estátua 
em prece de Pedro i de Castela em Santo Domingo 
el Real de Madrid, o sepulcro do príncipe d. Juan em 
Ávila, ou as dos Reis Católicos, d. Joana e Filipe, o 
Belo ou os de Pompeu Leoni do Escorial]. Gonzalo 
de Illescas, Historia Pontifical y Catholica en la Qual 
se Contienen las Vidas y Hechos Notables de Todos los 
Summos Pontifices Romanos… em Burgos, por Martin 
de Victoria…, 1578 (1577).
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vações e um mostruário das encadernações 
em uso, incluídos os tecidos, testemunham 
a vitalidade do uso histórico dos superlibros 
reais. Esta caixa-estojo de marroquim azul 
com escudo e título em ouro, forrada de 
camurça vermelha, contém alguns ferros 
que remontam a 1902, enquanto outros jun-
taram-se a eles dez anos mais tarde, por obra 
de Augusto Delbreil Laffite, gravador da Real 
Casa, e José Rokiski, com determinado obje-
tivo, como veremos mais adiante5.

São 38 ferros que estão impressos e nume-
rados no Mostruário de Encuadernaciones y 
Hierros e que inclui os heráldicos, os religio-
sos, os onomásticos, os brasões, os escudos e 
as coroas, bem como modelos decorativos 
para os ornamentos. Ademais, o Mostruario 
contém oito amostras de tecido de enca-
dernação, um pergaminho e seis “modelos 
de encadernação”: pasta antiga, capa, capa 
granitada, holandesa de motivo bourbônico, 
dril cru e cartão revestido de tecido azul-
-bourbônico.

Nos dez anos transcorridos desde a Res-
tauração, é evidente que o gosto decorativo 
francês presente na encadernação ficou an-
tiquado, tornando-se necessário, no tocante 
às encadernações identificadoras e diferen-
ciadas desta nova etapa, criar “ferros espa-
nhóis”, ainda que continuando a recorrer 
à perícia dos gravadores franceses para pro-
duzi-los. Os modelos projetados para estas 
encadernações são extraídos dos próprios 
livros do fundo patrimonial.

A encadernação mourisca é a considerada 
espanhola por antonomásia e a ela se volta 
assaz devotamente com a segurança de no-

5. Cobra 35 pesetas por “1 estojo para os ferros de 
encadernação da Real Biblioteca, em imitação de 
marroquim azul e camurça vermelha” (Justo Luna y 
Valbuena, Factura, 1908.07.14. arb, ano 1909). Tam-
bém, Oficina de encadernação da viúva e do filho de 
L. García, Factura, 1923.10. arb, ano 1923. Nesse ano a 
Oficina encadernou numerosos livros com pasta rejilla 
ou antiquada, cabeceado vermelho e escudo.

vas técnicas de gofragem e de pirogravação 
importadas da Alemanha, que permitem 
obter a reprodução dos modelos decorativos 
antigos. Como neomovimento no qual se 
insere a encadernação de câmara, a vontade 
do artista e a do cliente procuram voltar às 
fontes históricas a fim de poder reproduzir 
um passado glorioso num presente partido 
ao meio.

¶ A Real Biblioteca Inaugura um Museu
A inauguração oficial da construção da 

figura do rei a partir da coleção bibliográfica, 
sob a orientação do Conde de las Navas, deu- 
-se em 1913. A visita realizada por Afonso xiii 
em março é um símbolo do tipo de víncu-
lo pessoal que o rei estabelece com a Real 
Biblioteca. A última página escrita por Mar-
celino Menéndez y Pelayo fora colocada na 
biblioteca do palácio; a imprensa assegurava 
que, como Deus, o grande mestre escrevia 
em linhas tortas, embora o fizesse com letra 
irregular. Félix Granda executara uma mol-
dura de mogno, simples, elegante, rematada 
em prata cinzelada, de estilo renascentista e 
coroada pelo brasão real, que “honrava a ou-
rivesaria espanhola de nossos tempos”. Luna 
y Valbuena salientava seu valor de relíquia, 
revestindo de camurça a mesa do quadro. O 
rei mostrara interesse pela publicação ime-
diata do terceiro tomo do catálogo geral de 
Autores-Historia – publicado em 1931 – em 
cujo prólogo o polígrafo definia o conceito 
da História ao qual se ajustava o historicismo 
nacional católico por ele representado.

Por último, Afonso xiii detivera-se nesta 
visita inaugural diante da grande vitrina da 
Sala i que continha as joias bibliográficas, a 
chamada “Estante do Tesouro”: a Gramática 
de Villalón, o Livro da Montaria, o Livro de 
Horas de Isabel a Católica, o autógrafo de 
Rossini dedicado a Isabel ii, e todas as joias 
que o Conde de las Navas, bibliotecário- 
-mor, considerava o ápice da biblioteca do 
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rei6. Desse dia memorável confeccionou-se 
um livro para a coleção do rei, e os recor-
tes de imprensa que trataram da visita real 
foram encadernados por Justo Luna y Val-
buena, revestidos das cores bourbônicas e 
reservando, como sempre, a decoração para 
o interior do volume7.

O monarca demonstrou conhecer bem as 
bibliotecas particulares dos demais soberanos 
da Europa e mencionou como modelo a do 
imperador Francisco José i da Áustria que, 
fisicamente, parecia-lhe estar perto da capela 
do palácio real; as melhorias que esperava 
efetuar na sua deviam seguir esse exemplo8.

A visita serviu também para corrigir mais 
tarde deficiências, como a iluminação pre-
cária da Sala i, que impedia se apreciasse o 
mérito artístico e histórico das peças. O foco 
de luz do teto não conseguia iluminar o in-

6. María Luisa López-Vidriero Abelló, “Eadem Sed 
Aliter: Uniformidad y Singularidad en la Encuader-
nación de Cámara”, Grandes Encuadernaciones en las 
Bibliotecas Reales. Siglos xv-xxi, Madrid, Patrimonio 
Nacional-Editorial El Viso, 2012, pp. 225-280. O enca-
dernador cobra quatro pesetas pelo recobrimento da 
tábua (Justo Luna y Valbuena, Factura, 1913.08.04. 
arb, ano 1913).
7. [D. Afonso xiii em sua Biblioteca particular, 22 mar-
ço de 1913]. [Recortes de imprensa], rb vi/f/417, en-
cadernação de Justo Luna y Valbuena (1915), modelo 
de uniforme bourbônico azul e vermelho, marroquim 
azul de granulação acentuada. Título longitudinal 
“Don Alfonso xiii en su Biblioteca Particular, 22 Mar-
zo 1913”. Ferros: Brasão de Afonso xiii [ferro n. 18], 
letras [ferros n. 5, 16, 12]; brasão do rei [ferros n. 4 e 
13] encimada pela coroa real [ferro n. 29]. Vide arb, 
ano 1915. Também nesse ano, e com as mesmas carac-
terísticas, realiza a encadernação de Edward Clodd, 
Storia dell’Alfabeto..., Turim, [Vincenzo Bona], 1903, 
rb viii/7373 cf. arb, ano 1915. Enc. séc. xx (1915), Justo 
Luna y Valbuena. Modelo de uniforme bourbônico 
azul e vermelho. Ferros: Brasão de Afonso xiii [ferro 
n. 18], letras [ferros n. 5, 16, 12], brasão do rei [ferros n. 
4 e 13] encimado pela coroa real [ferro n. 29]. Na ficha 
manual, no verso: “Presente do E. S. Conde de las 
Navas… As anotações marginais a lápis, assim como 
as marcações são da mão do célebre arqueólogo, cate-
drático e acadêmico Manuel Gómez Moreno, a quem 
pertenceu o livro e que o doou ao Conde em 1913”.
8. “Visita Regia a la Biblioteca Palatina”, El Globo, 
14 março, 1913.

terior da vitrina central, sendo preciso que se 
instalasse uma luz própria para esse móvel9.

O museu era o depositário da “essência da 
monarquia espanhola”, segundo o considera-
va esse círculo intelectual assessor do rei. Essa 
era sua grande importância. Inaugurá-lo foi 
um elemento a mais dentro de um programa 
de amplo alcance: o museu era a vitrina que 
dava visibilidade a uma operação ideológica 
de interpretação da coleção bibliográfica real 
privada, que o grupo de eruditos, historiadores 
e bibliógrafos – com o bibliotecário-mor à 
frente – identificou como “tesouro da monar-
quia hispânica”, e passou a diferenciar mate-
rialmente. Nesse sentido, as vitrinas eram a 
parte ínfima de um museu contido nas bi-
bliotecas e nas salas. Exemplo eloquente foi o 
Liber Canticorum, a obra mais antiga da Real 
Biblioteca, a que se deu destaque com ferros 
especiais: “ferros estilo século xii”, criados por 
Augusto Delbreil Laffite, gravador da Real 
Casa10. O valor que se implementou em seu 
sistema decorativo tinha que estar à altura de 
um livro inapreciável, um códice que per-
tencera a Fernando i de Castela e que estava 
encadernado “em moderno e assaz grosseiro 
couro espanhol”.

A nova encadernação do Liber Cantico-
rum expressou a vontade de criação de um 
núcleo patriótico na coleção bibliográfica 
do rei, e refletiu a política tradicionalista 
aplicada aos livros. Um projeto integral que 
passou pela seleção dos manuscritos e im-
pressos substantivos como fontes históricas 
da coroa e por sua identificação material, 
através de uma encadernação eleita, para 
refletir “o estilo espanhol”. Peça por peça, 
conteúdo e continente deviam formar o 
mosaico pátrio encarnado na monarquia. O 
desenho dos ferros, a escolha dos materiais 
e do sistema decorativo eram a afirmação do 

9. arb 140-142.
10. Memoria de los Trabajos Realizados en la Real 
Biblioteca, ano 1912. arb, ano 1912.
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caráter espanhol imaginado pelo Conde de 
las Navas: sobriedade ascética que conserva 
em seu interior a exuberância e inequívoca 
filiação patriótica no conjunto dos símbolos.

Na linha do tradicionalismo, seguiu-se 
a mesma pauta de interpretação contem-
porânea de uma encadernação idealmente 
medieval. As peças selecionadas para enca-
dernação formam um conjunto eloquente 
e inequívoco, no qual o simbolismo cromá-
tico exterior do Liber Canticorum – onde 
as cores do brasão bourbônico eram usadas 
variadamente – cedeu diante de um perga-
minho de maior evocação medieval. Para as 
peças mais relevantes se escolheu o couro 
de javali, animal ligado à realeza, e o tafile-
te revestiu as demais. José Luna y Valbuena 
e Victorio Arias foram seus realizadores, 
mas não apuseram sua marca nessas peças 
ímpares: a execução dos trabalhos permite 
identificá-los como suas encadernação.

Os manuscritos e impressos selecionados 
pelo Conde de las Navas, para que fossem 
revestidos dessa encadernação medievalizan-
te, decorada com ferros próprios, são mos-
tra evidente e pública do conservadorismo 
historicista aplicado às fontes bibliográficas 
patrimoniais11. Sua escolha era um elemento 

11. Alguns exemplos: 
Manuscritos
Crónica de 1344. Catálogo de Manuscritos de la Uni-
versidad de Salamanca, vol. ii, p. 1039. bgus ms. 2656. 
Enc. séc. xx (1909) de Justo Luna y Valbuena. Modelo 
medievalizante. Na fatura, Luna a descreve: “cou-
ro de bezerro, rótulo e fios gofrados (estava em más 
condições e foi preciso colocar folhas brancas entre 
os textos para conservá-lo)”. Cobrou 25 pesetas, Fac-
tura, 1909.07.03. arb, ano 1909. Marcos Jiménez de 
la Espada, Manuscritos de América Propios de la Real 
Biblioteca: Papeletas Redactadas por… rb ii/2909. 
Enc. séc. xx (1911). Justo Luna y Valbuena. Modelo me-
dievalizante. Couro de cabra. Ferros: flor de lis [ferro 
n. 15] “super libros de Alfonso xiii” [ferro n. 32]. Justo 
Luna y Valbuena, Factura, 1911.08.01. arb. Antonio 
Cantón, Règne de Philippe iii Roid’Espagne. Séc. xix 
(1857), [Dedicatória do autor a Sua Majestade Isabel 
ii] (Argel, 15.xi.1857). rb ii/2979. Enc. séc. xx, modelo 
medievalizante. Couro de cabra. Ferros: escudo real 

[ferro n. 35] “super libros de Alfonso xiii” e brasão de 
Afonso xiii [ferro n. 18]. Alonso de Zurita, [Historia de 
la Nueva España]. Séc. xvi (1585). rb. ii/59. Enc. séc. 
xx (1907). Justo Luna y Valbuena. Modelo medievali-
zante. Couro de cabra. Ferros: “super libros de Alfonso 
xiii” [ferro n. 37]. Justo Luna y Valbuena, Factura, 
1907. arb. Cortes de Aragón (1502). Séc. xvi (in.). rb 
ii/1614. Enc. séc. xx (1915). Justo Luna y Valbuena. 
Modelo medievalizante. Couro de cabra, costura an-
tiga. Ferros: “super libros de Alfonso xiii” [ferro n. 
37] e brasão de Afonso xiii [ferro n. 18]. Justo Luna y 
Valbuena, Factura, 1915. arb. Diego de Valera, Espejo 
de la Verdadera Nobleza. Séc. xv. rb ii/2078. Enc. séc. 
xx (1909). Justo Luna y Valbuena. Modelo medievali-
zante e padrão bourbônico azul e vermelho. Chagrém. 
Ferros: flor de lis [ferro n. 15], brasão de Afonso xiii 
[ferro n. 18], “super libros de Alfonso xiii” [ferro n. 
32]. Na fatura, Luna a descreve: “chagrém azul-escuro, 
guardas em couro vermelho, com fios dourados, rótulo 
e fios gofrados, cabeço e pé dourados e 4 folhas vitela 
portada e final”. Cobra 50 pesetas, Factura, 1909.07.31. 
arb, ano 1909. Cancioneros de Poesías Varias. Séc. xvi. 
rb ii/1577-1581. Enc. séc. xx (1907). Justo Luna y Val-
buena. Modelo medievalizante. Couro de bezerro na 
cor avelã. Ferros: “super libros de Alfonso xiii” [ferro n. 
37], brasão de Afonso xiii [ferro n. 18], flor de lis [ferro 
n. 15]. Na fatura, o encadernador a descreve: “Poesias 
diversas. Couro de vitelo, fio gofrado, colocar escartiva-
nas”. Justo Luna y Valbuena, Factura, 1907.12.31. arb, 
ano 1907. Crónica General de España. [Crônica de 
1344]. Séc. xv-xvi. rb ii/875. Enc. séc. xx (1909). Justo 
Luna y Valbuena. Modelo medievalizante. Couro de 
cabra. Ferros: “super libros de Alfonso xiii” [ferro n. 
37] e brasão de Afonso xiii [ferro n. 18]. Justo Luna y 
Valbuena, Factura, 1909.07.03. arb, ano 1908. 

Incunábulos
Cayo Salustio Crispo, Obra Selecta, Taurini, per Ni-
colaum de Benedictis et Iacobinum Suigum, 1494. 
rb i/62 Enc. couro marrom. Ferros: “super libros real 
de Alfonso xiii” [ferro n. 37]. Anicio Manlio Torcuato 
Severino Boecio, [De Consolatione Philosophiae], 
Venetiis, Per Bonetu[m] Locatellum…, 1498. rb i/75. 
Enc. couro. Ferros: “super libros de Alfonso xiii” [ferro 
n. 32]. Francesc Eiximenis (o.f.m.), [Lo Crestiá. llibre 
1. Español], Meynardo Ungut Granada [y] Joha[n]
nes de Nure[m]berga, por Ma[n]dado y Expensas del 
Muy Reuerendissimo Señor Don Fray Hernando de 
Talauera, 1496. rb i/7. Enc. séc. xx (1909). Modelo 
medievalizante. Justo Luna y Valbuena. Couro na cor 
avelã. Ferros: “super libros real de Alfonso xiii” [ferro 
n. 35]; flor de lis [ferro n. 17] e brasão real de Afonso 
xiii [ferro n. 18]. Justo Luna y Valbuena, Factura, 
1909.08.31. arb, ano 1909.

Impressos Antigos
Dante Alighieri, [La Divina Comedia. Selección. Es-
pañol], Burgos, por Fadrique Alemán de Basilea, 1515. 
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a mais de um programa ambicioso e bem 
delineado, articulado em ações concretas 
– encadernação diferenciada, catálogos sis-
temáticos e temáticos, edições críticas – que 
exigiam o mesmo: definir o corpus nacional 
na coleção particular dos reis da Espanha. 
A identificação dos incunábulos teve como 
objetivo o reconhecimento do trabalho das 
primitivas tipografias de Burgos, Granada, 
Múrcia, Salamanca, Sevilha, Valência e Za-
ragoza; o Conde de las Navas agrupou-os 
fisicamente num móvel único, “a fim de 
tê-los assim mais à vista e protegidos”. Pelo 
sentido que tinham em relação à constru-
ção desse discurso nacional, alguns deles se 
identificaram com essa encadernação me-

rb i/b/21. Enc. séc. xx (1909). Modelo medievalizan-
te. Justo Luna Valbuena. Couro de bezerro, cabeço 
vermelho. Ferros: “super libros real de Alfonso xiii” 
[ferro n. 37] e brasão real de Afonso xiii [ferro n. 18]. 
Justo Luna y Valbuena, Factura, 1909.08.31. arb, ano 
1909. Juan de Iciar, Nueuo Estillo de Escreuir Cartas 
Mensageras Sobre Diuersas Materias… Çaragoça, a 
costa de Miguel de çapila mercader de libros, 1552 (por 
Agostin Millan impresor de libros). rb i/b/121. Enc. 
séc. xx (1912). Modelo medievalizante. Justo Luna y 
Valbuena. Couro de vitelo. Ferros: “super libros real 
de Alfonso xiii” [ferro n. 37]. Justo Luna y Valbuena, 
Factura, 1912.07.31. arb, ano 1912. Antonio Beccadelli, 
Libro de los Dichos y Hechos del Rey Don Alonso, 
Impreso en Vale[n]cia, en casa de Juan Joffre, i[m]
presor, 1527. rb i/b/349. Enc. séc. xx (1912). Modelo 
medievalizante. Justo Luna y Valbuena. Couro de 
vitelo. Ferros: flor de lis [ferro n. 17] e brasão de Afon-
so xiii [ferro n. 18]. Justo Luna y Valbuena, Factura, 
1912.07.31. arb, ano 1912.

Outra variação de encadernação para essas co-
leções foi a pasta antiga, utilizada por Justo Luna y 
Valbuena em: Antonio Nebrija, Artis Rethoricae Com-
pendiosa ex Aristotele, Cicerone [et] Quintiliano…, 
Granatae, [Elio Antonio de Nebrija], 1583. rb i/b/200. 
Enc. Pasta cravejada. Ferros: “super libros real de Al-
fonso xiii” [ferro n. 32] e brasão real no pé de Afonso 
xiii [ferro n. 18]. Marco Tulio Cicero, Rhetoricorum 
M. Tullii Ciceronis ad Herennium Libri iiii, Eiusdem 
de Inuentione lib. ii, Impressum Lugduni, [Iacobus 
Giunta], 1535. rb i/b/201. Enc. Pasta cravejada. Ferros: 
“super libros real de Alfonso xiii” [ferro n. 32]. Alfonso 
García Matamoros, De Ratione Dicendi Libri Duo..., 
Compluti, excudebat Ioa[n]nes Brocarius, 1548. RB 
i/b/199. Enc. couro marrom. Ferros: “super libros real 
de Alfonso xiii” [ferro n. 32]. 

dievalizante, havendo uma exceção: a neor-
renascentista de um Alonso de Cartagena. 
O material empregado foi o vitelo; o javali 
marcou a diferença substancial do discurso 
nacional sendo empregado nos manuscritos 
mais significativos12.

12. 1. Bernhard von Breydenbach, Le Saint Voiage et 
Pelerinage de la Cite Sainctede Hierusalem... [Lyon, 
Gaspard Ortuin], 1489. RB i/180. Enc. séc. xx (1909). 
Justo Luna Valbuena. Pasta. Ferros: “super libros real 
de Alfonso xiii” [ferro n. 36] e brasão real de Afonso 
xiii [ferro n. 18]. Na fatura, Luna a descreve como 
“pasta antiga simples, cabeço dourado, planos divididos 
e reforçados”. Cobra 11 pesetas, Factura, 1909.07.31. 
arb, año 1909. 2. Bernhard von Breydenbach, [Sanc-
taru[m] peregrinationu[m] in montem Syon ad vene-
randu[m] xp[ist]i sepulcru[m] in Jesusalematque in 
monte[m] Synai ad diua[m] virgine[m] et martire[m] 
Katherina[m] opusculum... Civitate Moguntina, p[er] 
Erhardu[m] reiiwich de Tratecto, 1486. rb i/179. Enc. 
séc. xx (1909). Justo Luna y Valbuena. Pasta. Ferros: 
“super libros real de Alfonso xiii” [ferro n. 36] e brasão 
real no pé de Afonso xiii [ferro n. 18]. Na fatura, Luna 
a descreve: “pasta antigualha simples, cabeço dourado, 
planos divididos e reforçados”. Cobra 11 pesetas, Fac-
tura, 1909.07.31. arb. 3. Bernhard von Breydenbach, 
Viaje Dela Tierra Sancta… Çaragoça de Arago[n], 
Paulo Hurus, 1498. rb i/181. Enc. séc. xx (1909). Justo 
Luna y Valbuena. Pasta. Ferros: “super libros real de 
Alfonso xiii” [ferro n. 36] e brasão real de Afonso xiii 
[ferro n. 18]. Na fatura, Luna a descreve: “pasta an-
tigualha simples, cabeço dourado, planos divididos 
e reforçados”. Cobra 11 pesetas, Factura, 1909.07.31. 
arb, ano 1909. 4. [Libro de Horas], séc. xv. rb ii/2099. 
Enc. séc. xx (1909). Justo Luna y Valbuena. Modelo 
de uniforme bourbônico azul e vermelho. Chagrém. 
Ferros: monograma de Afonso xiii [ferro n. 18], “super 
libros de Alfonso xiii” com o escudo real sobreposto 
[ferro n. 32]. Na fatura, Luna a descreve: “chagrém 
azul-escuro, guardas em couro vermelho, com fios dou-
rados, rótulo e fios gofrados, cabeço e pé dourados e 4 
folhas vitela portada e final”. Cobra 50 pesetas, Factura, 
1909.07.31. arb, ano 1909. 5. Diego de Deza, Arzobispo 
de Sevilla, Fatris Didaci de Deça Ordinis Predicatorum 
Vite Regularis... In Defensio[n]es Sancti Thome ab Im-
pugnationibus Magistri Nicholai Magistriq[ue] Mathie 
P[ro]pugnatoris Sui... Hispalis, per Meynardum Ungut 
Alemanum et Stanislaum Polonu[m] Socios, 1491. rb 
i/42. Enc. séc. xx. Modelo medievalizante. Couro de 
vitelo na cor avelã. Ferros: “super libros real de Alfonso 
xiii” [ferro n. 32] e brasão real de Afonso xiii [ferro n. 
18]. 6. Cayo Salustio Crispo, [Obra selecta], Taurini, 
per Nicolaum de Benedictis et Iacobinum Suigum, 
1494. rb i/62. Enc. séc. xx. Modelo medievalizante. 
Couro de vitelo na cor avelã. Ferros: “super libros real 
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Dado importante deste programa é que, 
ao considerar quais fontes manuscritas e 
impressas eram as substantivas dessa “es-
sência espanhola”, a formulação do Conde 

de Alfonso xiii” [ferro n. 37] e brasão real de Afonso 
xiii [ferro n. 18]. 7. Vita [et] Processus Sancti Thome 
Cantuarienses Martyris Super... Libertate Ecclesiastica, 
Parisii, Joham philippi alemanu[m], 1495. rb i/44. Enc. 
séc. xx em pasta granitada. Ferros: “super libros real 
de Alfonso xiii” em dourado [ferro n. 37]. 8. Francesc 
Eiximenis (o.f.m), Primer Volumen de Vita [christi]… 
Granada, por Meynardo ungut [y] Joha[n]nes de nu-
re[m]berga, por ma[n]dado y expensas del muy reue-
rendissimo señor don fray Hernando de Talauera, 1496. 
rb i/7. Enc. séc. xx. Modelo medievalizante. Couro 
de vitelo na cor avelã. Ferros: “super libros de Alfonso 
xiii” [ferro n. 35], flor de lis [ferro n. 17] e brasão de 
Afonso xiii [ferro n. 18]. 9. Rhetorica ad Herennium. 
M.T.C. Rhetoricorum: libricu[m] tribus co[m]mentis, 
[Lugduni], per Iacobinu[m] Suigu[m] [et] Nicholaum 
de benedictis socios, 1497. rb i/32. Enc. séc. xx. Pasta 
antigualha. Ferros: “super libros de Alfonso xiii” em 
dourado [ferro n. 32] e brasão de Afonso xiii [ferro n. 
18]. 10. Alonso de Cartagena, Doctrina [et] Instrucio 
dela Arte de Caualleria, Burgos, Juan de Burgos, 1497. 
rb i/131. Enc. séc. xx. Modelo neorrenacentista. Couro 
de vitelo na cor avelã. 11. Anicio Manlio Torcuato Seve-
rino Boecio, De Consolatione Philosophiae..., Venetiis, 
per Bonetu[m] Locatellum, impensis... Octauiani Sco-
ti, 1498. rb i/75. Enc. séc. xx. Modelo medievalizante. 
Badana de vitelo na cor avelã. Ferros: “super libros de 
Alfonso xiii” [ferro n. 37] e brasão de Afonso xiii [ferro 
n. 18], flor de lis [ferro n. 14]. 12. Juan Infante, Forma 
Libellandi…, Sevilla, por tres compañeros alemanes, 
1498. rb i/198. Enc. séc. xx. Modelo medievalizante. 
Couro de vitelo na cor avelã. Ferros: “super libros de 
Alfonso xiii” [ferro n. 37] e brasão de Afonso xiii [ferro 
n. 18]. 13. Leyes del Estilo y Declaraciones Sobre las 
Leyes del Fuero, Burgos, Faderiq[ue] alema[n], 1498. 
rb i/108. Enc. séc. xx. Modelo medievalizante. Couro 
de vitelo na cor avelã. Ferros: “super libros de Alfonso 
xiii” [ferro n. 37] e brasão de Afonso xiii [ferro n. 18]. 14. 
Francisco Pacheco, [Dibujos] [c. 1599]. rb ix/m/83 (1-
7). Enc. séc. xx (1911). Justo Luna y Valbuena. Modelo 
medievalizante. Couro de vitelo na cor avelã. Ferros: 
“super libros de Alfonso xiii” [ferro n. 37]. Na fatura, o 
encadernador descreve: “Retratos. Pacheco. Desenhos 
originais. Encadernação de couro de vitelo, rótulo e 
escudo gofrado”. Cobra 20 pesetas. Justo Luna y Val-
buena, Factura, 1911.08.01. arb, ano 1911. Vide também: 
Juan Guadalberto López de Valdemoro, Conde las 
Navas, Carta a Bernardo Rodríguez, Madrid, 1916.10.04; 
Bernardo Rodríguez, Carta al Conde de las Navas, Ma-
drid, 1916.10.10; Bernardo Rodríguez, Carta al Conde 
de las Navas, Madrid, 1916.11.02. arb, ano 1916.

de las Navas ajustou-se ao entendimento da 
Espanha como uma monarquia composta, 
incluindo os elementos que documentavam 
a história dos reinos e da América. Na aten-
ção dedicada ao “reino da Catalunha”, é 
evidente que se respondia também ao debate 
político estabelecido em torno da indepen-
dência catalã13. A par de que “o problema 
catalão” fosse um dos destaques no período 
dando a maior atenção política a começar da 
Casa Real, esta consideração da monarquia 
hispânica como uma integração de reinos 
da qual partia o bibliotecário-mor para ana-
lisar, estudar, mostrar a coleção bibliográfica 
particular do rei, punha em destaque uma 
cultura histórica sólida e livre de preconcei-
tos da qual o mundo da pesquisa tem podido 
beneficiar-se.

ii. 1931-1939: A Serviço da República. 
O Valor Pedagógico e Civil do Passado 
Histórico

A Segunda República (1931-1939) não 
precisou criar através dos livros marcas de 
identidade novas para essa que até 1931 fora a 
biblioteca privada do rei. A responsabilidade 
da coleção passou para as mãos do Estado 
e Jesús Domínguez Bordona, estudioso res-
peitado e formado pelo Centro de Estudos 
Históricos, assumiu – sem a preocupação 
de estabelecer mudanças mediantes códigos 
– livros excepcionais com os quais desenvol-
veu linhas avançadas de pesquisa14. E o fez 

13. María Luisa López-Vidriero Abelló, “La Il.lusió 
en Allò Permanent. Els fets de Jaume i”,  Llibre que 
Feu lo Gloriós Rei en Jaume, Valencia, Generalitat 
Valenciana, Patrimonio Nacional, 2011. vol. ii, pp. 5-19.
14. Em 1913 ingressou no Centro de Estudios Históri-
cos de la Junta para Ampliación de Estudios de Madrid 
e se manteve ali até 1939, quando o governo de Franco 
o prendeu. Em 1915 ingressou no Cuerpo Facultativo 
de Archiveros, Bibliotecarios y Arqueólogos. Esteve 
primeiro na biblioteca da Universidade de Oviedo. 
Em 1917 passou a responsável pela sala de manuscritos 
da Biblioteca Nacional da Espanha. Em 1926, a Junta 
del Cuerpo Facultativo autorizou a proposta da Junta 
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1933, a Biblioteca do Palácio enviava cem 
exemplares – duplicatas de baixo custo – 
com encadernações que o Ministério de 
Agricultura, Indústria e Comércio solicitara 
para a Exposição do Livro Espanhol de Bue-
nos Aires, supervisionada pelo reconhecido 
estudioso da encadernação, Francisco Hueso 
Rolland. Com propósito patriótico, a Sec-
ción de Propaganda de la Dirección General 
de Comercio encomendou a Domínguez 
Bordona a “missão” de escrever um artigo 
sobre “Livro de Arte”, para o prospecto de 
uma exposição. 

Nesse mesmo ano de 1933, a Sociedad de 
Amigos del Arte pedira a colaboração da bi-
blioteca para uma exposição sobre a arte da 
encadernação, mas o número e a qualidade 
das encadernações solicitadas à Biblioteca 
do Palácio desaconselharam o transporte 
das obras. O Consejo de Administración 

del Patrimonio de la República optou por 
fazê-la na Biblioteca do Palácio, coincidindo 
na data com a da Sociedad de Amigos, pois 
considerava que era seu dever contribuir 
“para o melhor conhecimento de uma ma-
nifestação tão importante de nossas artes 
industriais”. Declarava o Consejo que, em 
seu propósito de difundir o conhecimento 
dos fundos bibliográficos da Biblioteca do 
Palácio, através de exposições periódicas, 
tinha decidido inaugurar esse programa com 
a exposição de encadernações espanholas, 
uma vez que seu desejo era o de contribuir 
para o estudo de uma importante indústria 
artística nacional, por meio de milhares de 
peças selecionadas da coleção palaciana15.

Em 1934, a Exposição de Encadernações 
Espanholas que o diretor da Biblioteca do 
Palácio montou, com vontade e propósito de 
museu, estendia-se por seis salas e continha 
vitrinas de leiaute novo encomendadas a 
Santa María: combinava estantes, mesas-a-
quário, mesas e armários. Dar visibilidade às 
mil peças exigia da biblioteca sua transfor-
mação em espaço de exibição permanente. 
O relógio da Sala de Leitura, a gravura de 
Farinelli e o espelho de La Granja, com 
o retrato de Carlos iii, acompanhavam as 
encadernações reais junto com uma repre-
sentação de trabalhos dos encadernadores 
espanhóis contemporâneos, que mostrava 
a vitalidade de uma atividade artística e sua 
projeção na biblioteca atual.

Evidentemente, inaugurada em 29 de 
outubro e encerrada em 15 de dezembro, a 
exposição era uma seleção do que se espalha-
va pelas salas que passavam a assumir valor 
de museu do livro.

15. Exposição de Encadernações Espanholas (1934. 
Madrid). Exposición de Encuadernaciones Españolas: 
[Guía de la Exposición Celebrada en 1934 en el Pala-
cio Nacional]. Madrid, Patrimonio de la República, 
Biblioteca de Palacio, 1934. arb/59, carp/18, doc. 545 
arb 528/2.

Vitrine do Museu da Real Biblioteca em 1964.
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Para facilitar a apreciação das encader-
nações, que pela primeira vez se expunham 
ao público, publicou-se um guia em que 
se ia além dos simples dados descritivos, 
incorporando informações adicionais em 
cartões didáticos de alguns dos exemplares 
mais significativos.

A mídia reconhecia o valor de um traba-
lho assíduo e proveitoso dos bibliotecários, 
fato que os tornava “merecedores do agra-
decimento do Estado republicano”. Niceto 
Alcalá Zamora, Presidente da República, 
inaugurou o evento em 29 de outubro e re-
cebeu o primeiro exemplar do último catá-
logo, Grabados de la Biblioteca de Palacio de 
Velasco Aguirre. O presidente, como o fizera 
em 1913 Afonso xiii, apreciou detidamente a 
exposição e visitou as outras salas imbuídas 
agora de caráter museológico, interessando-
se pelos antecedentes históricos da Bibliote-
ca e por sua organização atual16.

As considerações da imprensa confirma-
vam os objetivos que a política educativa e 
cultural republicana havia fixado para as ins-
tituições depositárias de memória histórica: 
comentando a exposição, destacava a inova-
ção de poder abrir as portas do antigo castelo 
dos reis com a liberdade de quem frequenta 
um lugar público, e a ausência de infindável 
burocracia para acessar a pesquisa de seus 
fundos merecia o aplauso geral à política da 
República, por ter entregue a gestão a orga-
nismos e pessoas tão competentes como o 
atual diretor da Biblioteca do Palácio. Graças 
a sua iniciativa, dava-se a conhecer um dos 
aspectos mais realizados das artes aplicadas 
espanholas, uma arte plena e a serviço do 
livro que se oferece como aprendizado, antes 
mesmo que se abram as páginas.

Os artigos dos periódicos destacavam que 
o aspecto pedagógico da exposição se refletia 

16. “Las Bellas Encuadernaciones del Palacio Nacio-
nal”, Ahora, 22 dez. 1934.

no número de profissionais que a visitavam: 
fomentar a formação dos artesãos, e educar 
o público no prazer estético e no conheci-
mento da riqueza espiritual, eram recursos 
inestimáveis para que, através da considera-
ção do passado, os espanhóis valorizassem 
a capacidade do povo e encontrassem um 
estímulo na difícil solidariedade17.

Os inscritos nas visitas de arte às coleções 
particulares, organizadas pelo Comitê de 
Arte da Confederação de Estudantes Cató-
licos, presidida por Elias Tormo e o pessoal 
das oficinas de encadernação Larmore – que 
visitou a Exposição intermitentemente em 
feriados para não faltar ao trabalho – foram 
grupos que, devido a sua variada composição, 
constituíram claro exemplo desse propósito 
educativo que norteava a política cultural 
expositiva da Biblioteca do Palácio.

As encadernações foram expostas sob 
ampla abrangência: trinta e quatro peças 
de singular importância – com verbete nu-
merado no guia – encabeçadas pelo Livro 
de Horas de Juana Enríquez, mãe de El Ca-
tólico. Seguiam-se sete trabalhos mouricos 
sobre manuscritos e impressos – entre eles 
a edição veneziana de Aldo Manuzio (cerca 
de 1505) das obras de Homero. Livros com 
encadernações escuriais – a edição floren-
tina de Giraldi, por exemplo – e obras de 
relevância como a Carta de Rescisão e Paga-
mento de Filipe ii em Favor da Rainha Joana 
de Castela, o Missal de Zaragoza de Coci 
de 1548, ou o manuscrito de 1468 de cartas 
gregas traduzidas por Aretino com ex-libris 
do vice-rei de Nápoles, Pedro de Aragão18. 

17. “Enseñanzas de una Exposición”, Diario de Ma-
drid, dez. 1934.
18. Homero, Koïntou Kalabrou Paraleipomenōn 
Omērou: Biblia Tessareskaideka Quinti Calabri De-
relictorum ab Homero Libri Quatuordecim, [Venice, 
Aldine press, ca. 1505]; Enc. renascentista-mudejar 
de couro; em planos, enquadrado com arabescos 
emoldurando o florão central; lombada com nervu-
ras; cortes azuis. Ex-libris real da época de Fernando 
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Em continuação a essas 34 singularidades, 
por ordem cronológica de reinados, expu-
nham-se as encadernações organizadas com 
o mesmo critério cronológico do guia que 
agrupava por número sem verbete. Come-
çavam com as da época de Filipe v [n. 35 
a 61] para terminar, em sequência, a um 
agrupamento de encadernações seriais de 
guias [n. 717 a 927] com as de Afonso xii e 
a regência de Maria Cristina [n. 928 a 947]. 

vii. Selo: “Inventariado por las Cortes. 1874”. An ms. 
em f. de cortesia: “1a edic. c. 1505 muy raro Brunet iv, 
1027”. Olim: xiii-b-7. Olim ms.: “8-l-8”. Afetado por 
anóbios, f. de cortesia e p. [1-6], incluída a port. rb 
viii/1174. Missale Romanum. Cesarauguste: Georgius 
Coci, 1548. Enc. couro marrom com fechaduras me-
tálicas; em planos em orla dourada emoldurando a 
decoração floral angular e central; lombada com ner-
vuras e ferros dourados; cortes vermelhos. Ex-libris do 
Conde de Mansilla. Etiqueta da biblioteca de Carlos 
iv: Rey n. s. iii-y-4. Ex-libris real da época de Fernando 
vii colado sobre etiqueta anterior. Selo: “Inventariado 
pelas Cortes. 1874”. Olim: iii-y-4. rb iii/814. Giglio 
Gregorio Giraldi, Lilii Gregorii Gyraldi... Dialogi 
duo de Poëtis nostrorum temporum...: eiusdem epistola 
versu conscripta... ; Eiusdem progymnasma aduersus 
literas et literatos et eiusdem quaedam carmina et item 
Caelii Calcagnini, Florentiae : [s.n.], 1551. rb ix/5774. 
Epistolai. Com linha destacada, caixa: 105 x 60 mm, 
18 lin.; quad.: 8+2(4)+8+2+5(8)+4, signatura alfabética 
de quad. (a-i); foliação arábica moderna, em bl. e sem 
numeração entre f. 25-26. En f. 1r y 26r iniciais do livro 
tingidas e bordadas (bianchigirari), à margem direita 
de f. 1r desenho de uma coluna rodeada por um fi-
lactério com a frase “mais forte é a minha vontade”; 
capitais alternadas em azul e dourado, rubricas rosas. 
bordona, Mss. Pinturas , núm. 1126. kristeller , iv, 
586. 1.f. 1r: Renutii Aretini in Bruti epistolas e Graeco 
ad Nicolaum Quintum, pontificem maximum, in La-
tinum uersas. Praefatio. f. 1r prol.: Solent, beatissime 
pater, qui inuigilant alicui operi quod ad mores homi-
num spectet… f. 3v: Mitridatis epistola ad Mitridatem 
nepotem, quid de epistolis Bruti. f. 25v exp.: [Dama 
Bruto] …sed qui indigent quod exhibere nequeunt; id 
eos denegare necesse est. Télos. 2. f. 26r: Renutii Aretini 
in Hippocratis epistolas e Graeco ad Nicolaum v in 
Latinum conuersas prafatio [sic] incipit. f. 26r prol.: 
Philippus Mediolanensis, uir inter medentes nostri 
temporis praestantissimus… f. 27v: Rex regum magnus 
Artaxerses Peto salutem dicit. f. 67v exp.: [Hippocrates 
Thessalo filio] …quare ad utriusque huiusmodi facul-
tatis cognitionem accedere uelis. Télos. f. 67v colofon: 
artaxerxis ad amicos Hippocratis. Democriti epistolae 
feliciter finiunt. 1468. rb ii/3573.

Davam fecho os trabalhos de encadernação 
contemporânea, como o feito por Ginesta 
para a coleção de Clássicos Espanhóis, que 
o encadernador apresentou num móvel de 
nogueira em forma de coreto sobre quatro 
pés, em cujo frontão uma inscrição em letras 
douradas informava: “Biblioteca da Rainha 
Mercedes”, a primeira mulher de Afonso xii, 
sua prima Mercedes de Orléans. A Consti-
tuição de 1812, um Livro de Horas da escola 
flamenga com encadernação de concha, 
encadernações modernas [n. 951-900] e a 
caixa de ferros criados para Afonso xiii, que 
mencionamos serem citados na imprensa 
como “os ferros e modelos de algumas enca-
dernações modernas” e que no guia se defi-
niam como “exclusivas da Biblioteca”, sem 
mencionar o destinatário real [n. 991 a 1000], 
completavam esta excepcional mostra19.

A seleção desse milhar de encadernações 
exibidas partia de um trabalho prévio junto 

19. A Colección Clásicos Españoles, impressa por 
Miguel Ginesta em Madrid em 1874, é formada de 
volumes in 8º. Os exemplares da Real Biblioteca têm 
encadernação heráldica (1875). Chagrém vermelho. 
Nos planos há filetes duplos e sanefa ondulada com 
estrelas na borda, emoldurando um retângulo cortado 
no qual há outro retângulo pontilhado inscrito e com 
acabamento de ferros em formato floral nos ângulos. 
No centro do plano superior, o escudo da Espanha e 
com assinatura “Ginesta”. Lombada redonda, com 
sete nervuras falsas em ferro trançado com dourado, 
ferro em flor de lis nos entrenervos. Rótulo no segundo 
entrenervo com o nome do autor. Cantos e contra-
cantos dourados. Guardas de águas. Cortes dourados. 
Os livros estão colocados num móvel de nogueira com 
formato de templo, apoiado em quatro pés. Na parte 
frontal, por cima do chagrém verde, há uma rubrica 
em ouro “biblioteca de la reina mercedes” sobre-
posta à coroa real; no friso, sobre chagrém marrom, 
rubrica em ouro “clásicos españoles”; na base, sobre 
chagrém marrom, rubrica em ouro “ginesta”. O forro 
traseiro é de camurça verde. De la Secria. part. de S.M. 
el Rey 14-iii-1911 Olim: Vitrina Sala iii Olim: i-Tesoro. 
María Luisa López-Vidriero, “Encuadernación en 
Palacio: Lectura Periférica y Vestigio del Tiempo”, 
Encuadernación de Arte, n. 22 (2003): pp. 4-22. “En 
la Biblioteca Nacional. La Interesante Exposición de 
Encuadernaciones que Pertenecen al Patrimonio de la 
República”, El Heraldo de Madrid, dez. 1934. 

LIVRO 7-8.indb   155 11/09/19   12:43







¶ dossiê

158 ◆ Livro 7

iii. 1954-1980 – Museu e Ditadura: Sob as 
Asas da Águia Bicéfala

O golpe militar de 18 de julho de 1936 
surpreendeu a muitos espanhóis em estân-
cias de veraneio. Domínguez Bordona foi 
um deles. Levaram-lhe tudo, menos a vida. 
Em 1942, alijado como um vencido a mais, 
prolongou sua atividade profi ssional na Bi-
blioteca Provincial de Tarragona. Matilde 
López Serrano, bibliotecária do Cuerpo 
Facultativo de Archiveros y Bibliotecarios 
alocada no centro, não tirou férias nesse 
mês e durante a guerra encarregou-se da 
Biblioteca do Palácio. Foi nomeada Dire-
tora da Biblioteca do Palácio do Oriente 
em 193921.

iii.1. Os Anos de Chumbo: 1951-1968
Em 1951, Matilde López Serrano propu-

nha ao Consejo de Dirección del Patrimonio 
a visita pública da biblioteca. Seu objetivo 
era recuperá-la, sob novos preceitos políti-
cos, na forma de museu e torná-la frequen-
tada como o Palácio e a Armeria. Pretendia 
recuperar o protagonismo do centro, apro-
veitando o programa de propaganda do regi-
me. Planejava abri-la três vezes por semana 
em dias alternados e cobrar ingresso, que 
poderia ser de dez pesetas.

López Serrano procurava facilitar o rece-
bimento de uma resposta positiva, assegu-
rando que as obras necessárias para tornar 
a biblioteca um museu eram poucas: um 
aumento de luz elétrica, vitrinas soltas ou 
acopladas às mesas já existentes, fl uorescen-
tes fi nos na vitrina de medalhas e revisar 
e reforçar a instalação contra incêndio. A 

secretário geral. Reuniu onze mil obras proibidas pelos 
nazistas, que logo chegaram a vinte mil. A coleção foi 
confi scada pela polícia francesa em setembro de 1939 
e destruída pelos alemães durante a ocupação. Desde 
abril de 1935 publicou Mitteilungen der DFB.
21. María Luisa López-Vidriero Abelló, “La Relativa 
Eternidad de las Cosas / Adrien Lamourette”, Reales 
Sitios, 1996, 33 (129), pp. 54-60.

melhoria da luz – na sala de pesquisadores, 
as duas lâmpadas de quarenta watts passa-
ram a cem; revisão e lubrificação das fe-
chaduras da biblioteca, troca das telas da 
luminária central, bem como do encerado 
do piso – medidas tomadas de imediato. A 
guerra mostrava ainda suas chagas: o cofre 
forte da biblioteca fora estourado em 1937 
porque não se acharam as chaves. López 
Serrano solicitava que os serralheiros do 
palácio o consertassem para poder guardar 
exclusivamente os exemplares valiosos das 
medalhas. Aproveitando, reclamava mais 
espaço para a coleção empilhada e citava o 
acordo do Patrimônio Nacional de 1947-1948 
para ampliação dos serviços da biblioteca, 
sobrecarregada depois da guerra civil com 
diversas doações e depósitos de outras de-
pendências do palácio: concretamente, os 
livros da infanta Isabel, irmã de Afonso xii, 
atulhavam os armários.

A equipe técnica, segundo a diretora, 
também não seria obstáculo para esta fun-
ção de museu. Sua proposta era limitá-la 
a duas salas para que não incomodasse os 
visitantes e, por outro lado, não estorvasse 
o trabalho dos pesquisadores numa delas. 
A inversão dos termos prevalentes na Re-
pública não podia ser mais eloquente. A 
visitação não implicaria aumento de pes-
soal: em sintonia com a autarquia do mo-
mento, López Serrano a suportaria com seu 
próprio pessoal subalterno, que ela mesma 
prepararia para as circunstâncias. Apenas 
dois porteiros de vigilância, apoio e limpeza 
seriam necessários.

Ela mesma apresentava um croquis do 
museu e propunha a publicação de um guia 
ilustrado em três idiomas, de sua autoria e 
redação, além de prospectos que formariam 
uma coleção, que já havia batizado com o 
título de “Recuerdo de la Biblioteca de Pala-
cio”, semelhante à publicada pela Hispanic 
Society of America, de texto breve, com doze 
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xv (ii/950), a Vitae Christi, do século xvi, 
em pergaminho e com iluminuras. Outro 
ainda, o De Varia Jurisdictione de Latro, em 
latim e italiano, em papel, do século xvii, 
procedente da biblioteca de Joaquín Ibáñez, 
diretor de canto de Teruel e agregado à bi-
blioteca, também no reinado de Carlos iv. As 
causas da deterioração, segundo informes da 
diretora, não estavam esclarecidas, podendo 
atribuir-se à umidade da sala ou às reações 
da tinta; sugeria a diretora que o laboratório 
de restaurações de livros e documentos do 
Arquivo Municipal cuidasse deles24.

Eram anos de inquietação e de hesitação 
profissional diante da diferença com o nível 
acadêmico do trabalho dos bibliotecários 
republicanos anteriores, afastados ignominio-
samente de seus cargos e responsabilidades. 
Procurava-se, com atos como este do museu, 
disponibilizar e mostrar aptidão a realizar o 
que o exílio punha em dúvida; pretendiam 
fazê-lo, valendo-se dos trabalhos que a guerra 
havia obrigado a deixar para trás. O surgi-
mento das bibliografias de literatura espanho-
la de Homero Serís e de José Simón Díaz, 
para as quais se reclamavam as descrições 
dos cancioneiros manuscritos da Real Bi-
blioteca, levaram a diretora López Serrana a 
escrever a Domínguez Bordona em seu exílio 
de Tarragona, pedindo-lhe o que ela julgava 

24. Vitae Sanctorum Patrum Complilatae per Vale-
rium Bergidensem. Latim. bus Ms.2537. Bonaventu-
ra, Meditationes Vitae Christi. Latim, séc. xv, perg. 
Gótica libraría. bus Ms. 2665. Ausias March, Poesías 
de Ausias March y Mena, Catalão e castelhano, séc. 
xv-xvi, papel, letra humanísitca de vários punhos, 
redonda e bastarda. bus ms. 2244. [Papeles Remitidos 
a Ettore Capicelatro, regente del Consejo Colateral 
de Su Majestad].  rb ii/951. Enc. séc. xix, pasta na cor 
avelã do Taller de Juego de Pelota (1a época, Carlos 
iv). Meio couro liso, com filetes dourados; tecido de 
marroquim vermelho: «latro / de varia / jurisdict». 
Roda dourada de pérolas em cantos ; guardas de águas. 
Margem direita recortada afetando o texto. Selo de 
Joaquín Ibáñez García, Chantre de Teruel. Ex-libris 
real de la época de Fernando vii, con olim: vii-y-4. 
Olim: 2-l-4. arb/1952.

lembrar como sendo notas. As “notas a que 
você se refere – pontuava Domínguez Bor-
dona da Biblioteca Provincial de Tarragona, 
onde se achava – constituíam a catalogação 
bastante detalhada da quase totalidade de 
manuscritos de poesia lírica existentes na 
Biblioteca do Palácio”. Domínguez Bordona 
estava fazendo o índice de primeiros versos, e 
pessoas influentes do Patrimônio tinham-lhe 
prometido que o catálogo seria publicado em 
1936 ou 1937. Depois da guerra, recuperou 
grande número de livros e papéis – entre eles 
a maior parte das fichas dos manuscritos poé-
ticos – dos materiais sobre os quais trabalhava 
em sua casa de Madrid.

Em 1958, a Real Biblioteca fazia parte 
rotineira da visita turística ao Palácio e era, 
para todos os efeitos, objeto de museu. Frívo-
los e ignorantes eram os turistas da época, ao 
menos na opinião do periodista da España 
Semanal, Juan Antonio Cabezas. Passavam 
sem dar-se conta de tantas maravilhas e vol-
tavam à Praça da Armería, deslumbrados 
e com grande confusão mental. Entre os 
visitantes cultos dessa multidão estavam os 
que se aventuravam por quatro das vinte salas 
da Biblioteca do Palácio a fim de fazer uma 
visita turística num circuito que os conduzia 
pelas salas principais – reserva, manuscritos 
e índices – transformadas agora em espaços 
museológicos que se podiam visitar perma-
nentemente. Segundo o jornalista, este gran-
de tesouro bibliográfico unia a seus valores 
intrínsecos o de primorosas encadernações 
do século xv ao xix25. 

A vigilância das salas se mostrou insufi-
ciente e, em 1968, ocorreu um roubo du-
rante a visita da tarde de 6 de junho. Entrara 
por último um grupo de franceses e ingleses, 
e feita a revisão quando do fechamento, o 
porteiro verificou que um Livro de Horas – o 

25. Juan Antonio Cabezas, “Visita Turística a la Libre-
ría Real”, España Semanal, 26 jan. 1958, p. 16.
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chamado “da rainha dona Maria Cristina” 
– faltava na vitrina da Sala i. Tratava-se de 
um manuscrito iluminado em Bruges, em 
pergaminho, do século xv. Uma raridade 
pela qualidade de suas miniaturas, o curioso 
de seu formato pequeno, o capricho barroco 
de uma encadernação em tartaruga sobre 
folha de mica e de uma bolsa de seda verde 
que lhe servia de proteção e de transporte, 
trabalhos do século xvii que lhe incremen-
taram a singularidade. Em 1933, o diretor 
da Biblioteca do Palácio, Jesús Domínguez 
Bordona o havia incluído entre os Manus-
critos com Pinturas como parte do cânone 
dos códices iluminados das bibliotecas es-
panholas. Em 1934, figurara na Exposição 
de Encadernações Espanholas, durante a 
etapa republicana do Museu, vindo descrito 
no guia como peça isolada [n. 950]. Ao tem-
po da guerra civil tinha sido uma das peças 
postas em segurança máxima no Museu do 
Prado, de onde saiu para Valência, como 
parte do tesouro artístico que a República 
protegeu e, em 1940, voltara para a coleção 
real. Não foi recuperado. A diretora repen-
sou então seu entusiasmo inicial de conver-
ter a biblioteca em espaço de museu: após o 
roubo, abriu os olhos e sentiu a dificuldade 
de vigiar um espaço fragmentado e labirín-
tico, além dos problemas decorrentes de um 
serviço simultâneo, com poucos recursos de 
mão de obra para uma supervisão adequada, 
voltada a públicos com diferentes necessi-
dades, leitores e turistas. López Serrano se 
sentia inconformada com o tratamento e 
os recursos facultados a outros museus do 
Patrimônio Nacional: Armería, Carrozas, 
Farmacia, Descalzas Reales, Encarnación, e 
exigia maiores verbas dezesseis anos depois 
de ter manifestado tanto entusiasmo26.

26. Libro de Horas. rb ii/2103. Jesús Domínguez Bordo-
na, Manuscritos con Pinturas: Notas Para un Inventario 
de los Conservados en Colecciones Públicas y Privadas 

iii.2 1970-1980 – A Abertura como 
Salvação da Alma Nacional

Abriu-se nova etapa em 1970. Eram os anos 
finais do franquismo, em que o núcleo duro 
do governo procurava manter os valores es-
senciais. Forçado pelas circunstâncias, Fran-
co designou, finalmente, um sucessor e, em 
1969, Juan Carlos de Bourbón, neto de Afonso 
xiii, foi designado sucessor “a título de Rey”.

Entrementes, o regime efetuou peque-
nas reformas legislativas, suficientes para fa-
zer atualizações sem mudanças essenciais. 
A evolução era marcada pela promulgação 
de duas leis: a Lei de Imprensa, de 1966, 
maquilou a pressão da censura; e a Lei Or-
gânica do Estado, de 1966, última das Leis 
Fundamentais do Movimento, presumia 
uma institucionalização maior do regime, 
em que se contemplava a permissão das 
associações políticas.

Em fins dos anos 1950, os tecnocratas da 
Opus Dei tinham chegado ao governo: era o 
fim da autarquia e a economia se liberaliza-
va; isso possibilitou o grande desenvolvimen-
to econômico dos anos 1970, e a expansão 
europeia e mundial exibia duas panaceias 
contra a paralização: o turismo maciço e a 
emigração para a Europa; o aspecto positivo 
foram as mudanças sociais que esses recursos 
propiciaram.

Neste momento se retomou a ideia museal 
da biblioteca, ajustada, porém, à nova realida-
de social. As coleções, como o país, precisa-
vam se expandir e exibir muito mais; pensou-
se em dar destaque à coleção numismática e 
à de instrumentos musicais, vinculando-as 
à biblioteca. O enfoque museográfico e de  
exposição dos livros sofreu nova mudança.

Ocorreram duas inaugurações do Mu-
seu de Medalhas e Instrumentos. A impren-
sa divulgava: “o Palácio do Oriente abre 

de España, Madrid, Imprenta Blass, 1933. Hurto del Li-
bro de Horas de la Reina Cristina 7/vi/1968, arb, 1968.
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do Caudilho da Espanha à Chefatura do 
Estado”. Reales Sitios, órgão de difusão da 
instituição, foi porta-voz dessas novas salas 
que incluíam o vestíbulo e a galeria. Além 
da numismática e dos instrumentos musi-
cais, acrescentavam-se agora à Biblioteca 
do Palácio do Oriente, como espaço museal, 
os tapetes, através de uma galeria em que 
as gravuras de Giuseppe Vasi e as Batallas 
de Alejandro de Lebrun, com gravuras de 
Georg Kilian, recordavam as raízes gloriosas 
da Casa de Bourbon. A inauguração das 
novas salas e museus eram obras progra-
madas, seguindo, como sempre, “as ideias 
e sugestões de Sua Excelência o Chefe do 
Estado”. O texto introdutório desse número 
de 1970 não deixava resquício de dúvidas 
sobre a orientação política28.

A abertura ao público dos novos Museus 
de Medalhas e Música ocorreu entre as duas 
inaugurações, no dia 4 de agosto, aprovei-
tando-se a afluência de turistas durante o 
verão. O treinamento do pessoal, informava 
a diretora (e diretora honorária numa só pes-

28. “Pórtico”, Reales Sitios, vii, n. 25, 1979.

soa), estava encerrado e só restava desejar o 
merecido sucesso. De acordo com a impren-
sa, a pluralização da ação era consciente, 
uma vez que se tratava de “um conjunto de 
museus notáveis cuidando do Patrimônio 
Nacional”29.

A democracia devolveu à Real Biblioteca 
sua natureza de centro avançado de pesquisa, 
e os recursos da informática em rede dão 
acesso à totalidade de seus acervos; através do 
site na internet, os bancos de dados especiali-
zados permitem estudar essa preciosa coleção 
de encadernação histórico-artística. Em 2012, 
a biblioteca realizou uma exposição em que 
se mostrou sob a ótica da história cultural 
o vínculo que os livros e suas encaderna-
ções têm ao longo dos séculos com outras 
coleções artísticas e, além disso, que tipo de 
diálogo mantêm para construir uma imagem 
paradigmática do rei. A visitação a seus acer-
vos contém sempre um propósito intelectual, 
fazendo uma seleção das peças que ajudam 
a entender determinados aspectos históricos 
e materiais do livro e da imprensa.

29. Nota Interior ao Consejero Gerente del Patrimonio 
Nacional, Madrid, 5 ago. 1970. arb, 1950. Grandes 
Encuadernaciones en las Bibliotecas Reales. Siglos 
xv-xxi.  Edição: María Luisa López-Vidriero Abelló. 
Madrid, Patrimonio Nacional-Editorial El Viso, 2012.
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