ARS LIBRI
Alejandro Pueyo. Librero y editor de la Edad de Plata

ANTONI
PALAU I
DULCET

Miguel Ángel Buil Pueyo

Crear opinión para controlar la opinión.
Ideología, sociedad y familia en el siglo XIX
Francisco Javier Crespo Sánchez

Memòries
d’un
Llibreter
Català

Fernando Mora. Una estampa castiza en la Edad de Plata
Miguel Ángel Buil Pueyo

El grabado en la ilustración del libro.
Las gráficas artísticas y fotomecánicas
Francisco Esteve Botey

Gregorio Pueyo (1860-1913): librero y editor
Miguel Ángel Buil Pueyo

La obra de Serny. Desde la edad de Plata del dibujo hasta 1995
Begoña Summers de Aguinaga
Prácticas de lectura de los moriscos
en el tribunal de la Inquisición de Toledo
Raquel Herranz Hernández

OTROS TÍTULOS
Azares y decisiones. Recuerdos personales
Horacio Capel
Nobiliario Alicantino

Barón de Finestrat. Edición revisada y ampliada por José Luis de la Guardia

Aproximación a Gaudí
Juan Bassegoda Nonell

Una flora literaria. El mundo vegetal en la obra de Cervantes
Ramón Morales Valverde

Nicolau Maria Rubió i Tudurí (1891-1981). Jardinero y urbanista
J. Bosch Espelta, M. Rubió i Boada, C. Domínguez e I. de Solà-Morales

El Bosco en las fuentes españolas
Elena Vázquez Dueñas

Identidades y tránsitos artísticos en el exilio español de 1939
hacia Latinoamérica
Miguel Cabañas Bravo (ed.)

El pintor Antonio Gisbert (1834-1901)

Luis Alberto Pérez Velarde

Metaphora Medicine et Cirurgie

Bernardino de Laredo. Edición con estudio introductorio,
transcripción y glosarios: Milagros Laín y Doris Ruiz Otín

Modus faciendi cum ordine medicandi

Bernardino de Laredo. Edición con estudio introductorio,
transcripción y glosarios: Milagros Laín y Doris Ruiz Otín

Prodigios y Naufragios. Estudios sobre terapéutica farmacológica,
en España y América, durante el Siglo de Oro

Javier Puerto Sarmiento, Juan Esteva de Sagrera y María Esther Alegre Pérez

La administración de la conciencia. Manuales para confesar
y tolerancia en tiempos de la Ilustración ibérica. Siglo XVIII
Francisco Orrego González

La ciudad americana: mitos, espacios y control social
Coordinadores: Salvador Bernabéu y Consuelo Varela

Fronteras y sensibilidades en las Américas

Coordinadores: Salvador Bernabéu y Frédérique Langue

Saberes transatlánticos. Barcelona y Buenos Aires:
conexión, confluencias y comparaciones (1850-1940)

Editores: Álvaro Girón, Oliver Hochadel y Gustavo Vallejo

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 subsisteixen, 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
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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 desig de ser llibreter i va entrar d’aprenent en una
llibreria. Poc temps hi romandria perquè, finalment, 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 havia 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 definitivament al carrer Sant Pau.
Entre 1902 i 1910, va editar fins a quaranta-sis
obres en una Biblioteca de teatro antiguo y moderno.
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 vessament cerebral mentre corregia les proves de la
segona edició del Manual.
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