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 Presentació del web «Bibliotheca Erasmiana Hispanica». – El dimarts 20 de gener de 
2008, al saló d’actes de la Biblioteca Històrica «Marqués de Valdecilla» de Madrid, va tenir lloc 
la presentació del web «Bibliotheca Erasmiana Hispànica» (http://www.uco.es/humcor/behisp) a 
càrrec de la directora de la biblioteca Marta Torres Santo Domingo; Ana Santos Aramburo, direc-
tora de Acción Cultural de la Biblioteca Nacional de España; José Luis Gonzalo Sánchez-Molero, 
professor de la Universidad Complutense; i Julián Solana Pujalte, investigador principal del pro-
jecte i professor de la Universidad de Córdoba.
 Bibliotheca Erasmiana Hispanica: «Erasmo en las bibliotecas españolas actuales e históri
cas» és un projecte d’investigació subvencionat per la Subdirección General de Proyectos de Inves-
tigación del MEC que pretén traure a la llum i difondre mitjançant la seua pàgina web tota la infor-
mació relativa tant a les obres d’Erasme presents a les biblioteques actuals com a les documentades 
en les antigues biblioteques particulars i institucionals dels segles xvi-xviii els fons de les quals 
s’han perdut, dispersat o parcialment conservat. Els registres informàtics no es limiten a les obres 
originals del gran humanista holandés, sinó que comprenen també les traduccions al romanç i les 
obres dels autors clàssics grecollatins i dels Pares de l’Església editats, traduïts o comentats per ell.
 El projecte BEHisp convida a reconstruir la producció i la història de cada imprés per mitjà de 
la completa descripció de cada edició (que mostra la materialitat que va fer circular les obres eras-
mianes) i l’acurada anàlisi dels exemplars (que permet aprofundir en les tècniques i els comporta-
ments davant la lectura i recuperar, en la mesura del possible, l’univers constituït pel públic de las 
obres erasmianes). Concebut d’aquesta manera, el projecte suposa una novetat científica l’origina-
litat de la qual no resideix en els registres de les edicions, que res han d’envejar a les millors descrip-
cions catalogràfiques, sinó en l’estudi detallat dels exemplars, estimats per la seua singularitat. Cada 
imprès ha sigut objecte d’un examen minuciós dels indicis de lectura, de les expurgacions sofer-
tes, dels antics posseïdors, etc., oferint una àmplia varietat d’interessos pluridisciplinars.
 Les notes de possessió o les marginalia, constitueixen una valuosa font per a l’estudi filològic, 
de la història de la lectura, etc. Valguen com a simple mostra del potencial que atresoren aquests 
llibres tres exemples de diferents èpoques trobats en biblioteques valencianes: un imprès dels Co
lloquia que conté anotacions manuscrites i dos poemes signats per l’humanista italià Lelio Capilu-
pi; almenys quatre llibres amb comentaris del Patriarca i Arquebisbe de València Juan de Ribera o 
un exemplar dels Adagia glossat per Gregori Mayans i Ciscar en el qual figuren nombroses anota-
cions lèxiques i les correspondències de diversos adagis clàssics al valencià i al castellà.
 Un altre dels aspectes de singular interés que presenta el projecte és l’anàlisi de les expurga cions 
que patiren les obres erasmianes. L’actuació del censor sobre el llibre no sempre va respectar les cen-
sures establertes pels índexs expurgatoris. Què es va censurar de més o, pel contrari, s’evità censurar? 
L’abundància de dades que en ocasions brinda l’exemplar anima a intentar esbrinar el perquè.
 També en la identificació i en l’estudi dels propis censors hi podem descobrir un motiu d’inte-
rès, pel fet de trobar-se entre ells personatges com Jaume Ferruz, delegat al Concili de Trento i vi-
cecanceller de la Universitat de València o el poeta barroc castellà Baltasar Elisio de Medinilla, per 
citar-ne alguns. Els noms, dates i llocs d’activitat dels censors (de gran utilitat per a la investigació 
històrica, cultural i/o filològica) figuren a la base de dades, i permeten la seua localització mitjan-
çant el motor de recerca del web. Aquestes són només algunes mostres de les múltiples possibilitats 
d’investigació que alberga el web. BEHisp és un projecte obert, per la qual cosa hi poden col-
laborar totes aquelles persones i institucions que ho desitgen. Qui vulga col·laborar o informar-se 
més detalladament pot posar-se en contacte per mitjà del correu electrònic humcor@uco.es. Tots 
els registres incorporats a la base de dades quedaran recollits sota el nom del seu autor/-a.
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