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Llegir les Memòries d’Antoni Palau i Dulcet és 
traslladar-se, amb ell com a guia, a la Catalunya i, 
especialment, a la Barcelona del període comprès 
entre els anys 1867 i 1932.
En les Memòries no descriu únicament el món del 
llibre a Catalunya en aquells anys, sinó també els 
esdeveniments polítics i culturals que hi van tenir 
lloc. No només dóna detalls sobre la pròpia vida o 
sobre la gestació de les seves obres, sinó molt més. 
Són plenes d’imatges, de records i d’anècdotes de 
tota mena: des de l’execució d’un soldat i el seu 
amant per assassinat, fins a la instal·lació de 
l’enllumenat elèctric o del tramvia a Barcelona.
En aquestes Memòries hi ha comentaris sobre llibres 
publicats per autors coetanis i són plenes també 
d’anècdotes i fragments de correspondència amb 
nombrosos bibliòfils de l’època.
Poques de les llibreries i llibreters que cita subsis-
teixen, poques de les biblioteques que esmenta 
segueixen en mans dels hereus d’aquells que les van 
posseir, però en aquestes pàgines resta la memòria 
de tot. “Tempus fugit liber manet”, no obstant això, 
l’obra d’Antoni Palau i Dulcet roman en el temps, 
com ho fan les seves Memòries.

FRANCISCO ASÍN

Antoni Palau i Dulcet. Antoni Palau i Dulcet. Va 
néixer a la vila de Montblanc el 20 de desembre 
de 1867 al si d’una família humil, essent el menor 
de quatre germans.
L’any 1870, la família es traslladà a Barcelona. Als 
vuit anys començà a treballar com a aprenent 
de lampista. Va manifestar als seus pares el de-
sig de ser llibreter i va entrar d’aprenent en una 
llibreria. Poc temps hi romandria perquè, final-
ment, va tornar a treballar com a lampista, ofici 
que va exercir fins l’any 1899. 
El 1894 va contraure matrimoni amb Concepció 
Claveras i Cañal, natural de Vic, amb qui va tenir 
cinc fills. 
El 1897, la seva dona el va animar a posar una 
llibreria, on va vendre alguns dels llibres que ha-
via acumulat al llarg d’anys. Va muntar el primer  
lloc de venda a la ronda de Sant Antoni i el 1899 
es traslladà al carrer del Bonsuccés. El negoci 
va prosperar i l’any 1900 va llogar una botiga al 
carrer Vistalegre, i el 1905 va  instal·lar-se defini-
tivament al carrer Sant Pau. 
Entre 1902 i 1910, va editar fins a quaranta-sis 
obres en una Biblioteca de teatro antiguo y mo-
derno.
L’any 1907, va gestar la idea del seu Manual del 
librero hispanoamericano, obra en la qual va 
treballar fins a la mort esdevinguda a Barcelona, 
el 30 de novembre de 1954, a causa d’un vessa-
ment cerebral mentre corregia les proves de la 
segona edició del Manual.
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