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Durante os máis de vinte anos que levo traballando na Biblioteca da 

Universidade de Santiago,  en máis dunha ocasión os seus libros presentáronme 

incógnitas para as que a bibliografía ó uso non me ofrecía respostas. Pola contra, as 

veces as incrementaba.   

Calquera que coñeza esta Biblioteca terá percibido que dentro das súas 

coleccións patrimoniais son aquelas do século XVIII a súa maior fortaleza, pero 

ademais sabe tamén que grande parte dos libros editados con anterioridade a este século 

teñen unha procedencia allea á propia institución, como mostran os ex-libris existentes 

nas portadas, follas de garda, etc. A súa chegada á Universidade está polo tanto ben 

documentada nos propios exemplares, especialmente no caso dos fondos procedentes 

das bibliotecas da Compañía de Xesús e dos do mosteiro de San Martiño Pinario. Os 

procesos históricos que explican este feito son ben coñecidos. 

Pero máis alá desta seguranza, xorden as preguntas. A primeira, sen dúbida, é 

onde están os fondos que a Universidade tiña xuntado dende o seu nacemento no século 

XVI, que se fixo daquela Librería cuxa existencia testemuñan os Libros de Claustros e 

os de Visitas. O intento de identificación dos fondos máis antigos nas coleccións actuais 

deu resultados de ningún xeito convincentes.  

Non é esta a única cuestión sen fácil resposta. ¿Por que na actualidade os ex-

libris existentes nos fondos testemuñan o paso das bibliotecas dos Colexios da 

Compañía de Santiago e Monterrey, pero o fan escasamente dos fondos doutros 

Colexios, que foron tamén destinados á Universidade?.  

Pero ademais, a certeza de que as bibliotecas non son meros repositorios da 

información, senón que nelas esta se transforma na súa interacción coas institucións de 

que dependen e con aqueles que a utilizan, implicaba para min a necesidade de explicar 
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os procesos derivados da integración destas coleccións,  o desenvolvemento das 

mesmas, os sistemas de comunicación postos en marcha para divulgalas, e como 

resultado a avaliación que os seus contemporáneos facían sobre elas en función dos 

intereses históricos do momento. 

Obxectivos 

Para responder estas preguntas marqueime un conxunto de obxectivos que 

debían ó menos achegarme ás respostas: 

1/ Estudio da articulación das coleccións bibliográficas con vistas a constituír 

unha Biblioteca, é dicir do discurso normativo que lle da o seu caracter de biblioteca, 

máis alá dun mero almacenamento de coleccións bibliográficas. 

2/ Estudio das coleccións existentes a finais do século XVIII e a súa 

procedencia, así como das políticas bibliotecarias levadas adiante cara a súa integración.   

3/ Estudio das adquisicións realizadas no período analizado, con atención á súa 

interrelación  cos novos planos de estudio e os debates universitarios, e conxuntamente 

o proceso de adquisición dos libros como posible mecanismo que condiciona a súa 

recepción. 

4/ Estudio dos discursos técnicos que articularon a comunicación das 

coleccións, fundamentalmente instalacións, catálogos e o seu sistema de clasificación 

das coleccións. 

5/ Dado o período histórico en que se enmarca esta tese, estudio da recepción 

do pensamento ilustrado, e do seu diálogo co pensamento reaccionario contemporáneo, 

a través da Biblioteca, tanto no que se reflicte no paradigma ou paradigmas empregados, 

como en conxuntos da colección especialmente significativos ó efecto, como son os 

libros prohibidos.  
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Xustificación do tema 

Luís Miguel Enciso Recio no seu discurso de ingreso na Real Academia da 

Historia sobre as bibliotecas privadas españolas do Barroco e a Ilustración presenta 

varias cuestións previas. A primeira é unha disxuntiva metodolóxica tomada de García 

Baquero: ¿é prioritario o estudio dun conxunto de bibliotecas dun período, área ou 

sector social ou o estudio dunha biblioteca individual, en función do caracter 

representativo que se lle dea ó individuo en cuestión?. Naturalmente a pregunta de 

García Baquero refírese ás bibliotecas privadas. Pero para nos o importante é a resposta: 

“ la clave no está en “contraponer la biblioteca privada con un conjunto social de 

bibliotecas, sino en desentrañar el valor paradigmático de un individuo [o una 

institución] respecto [a la sociedad]”. Os engadidos do Prof. Enciso son especialmente 

significativos para min á hora de seleccionar o tema desta tese. 

Se ben é certo que as bibliotecas particulares e o seu caracter paradigmático 

teñen sido obxecto de reflexión en abundantes estudios históricos, as bibliotecas 

institucionais están en grande parte ausentes destes estudios, á non ser as bibliotecas da 

Compañía, que foron obxecto de aproximacións considerables nos últimos anos.  

Dentro das bibliotecas institucionais, as universitarias forman un interesante 

conxunto ó tratarse de institucións laicas nas que cabe supoñer respostas ós cambios que 

se estaban operando no século XVIII, entre os que hai que resaltar aquí as reformas 

universitarias e unha nova política de dirixismo cultural e científico que viña creando ó 

longo do século novas institucións de coñecemento. Sen embargo, fora dalgunhas 

importantes excepcións, o estudio das bibliotecas universitarias en España limítase a 

algún capítulo dentro das historias das Universidades ou catálogos de actos 

conmemorativos, ben a algún artigo en revistas de historia do libro e das bibliotecas, sen 

que os novos estudios biblioteconómicos postos en marcha na Universidade española 
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dirán orixe a novas investigacións, dada a situación precaria en que se encontra a 

historia do libro e as bibliotecas nos seus planos de estudios. A situación galega non é 

moi distinta, aínda que contamos con traballos parciais sobre as bibliotecas de 

comunidades relixiosas e laicas, entre os que hai que destacar a bibliografía da Prof. 

Ofelia Rey Castelao. 

Sen embargo, creo que son estas bibliotecas universitarias, xunto a outras 

bibliotecas institucionais, as que permiten un estudio máis rico das prácticas culturais. 

Se ben é certo que en xeral carécese da documentación que permita analizar as lecturas 

habidas nelas, non o é menos que levan adiante políticas de apropiación do escrito, 

canonización das coleccións e mecanismos de organización das mesmas, que reflicten o 

momento histórico en que se desenvolven.  

Así pois, o engado que calquera inventario de libros ten para quen leva anos 

rodeado deles, vese incrementado ó tratarse dunha biblioteca institucional, porque ó seu 

lado hai unhas prácticas que intentan dar un sentido determinado a esas coleccións 

librarias. Porque máis alá das posibles lectores e lecturas feitas nestas bibliotecas, 

difíciles de rastrexar, cando non imposibles, as bibliotecas institucionais mostran unha 

determinada forma de mirar e difundir o coñecemento, a través da selección dos libros, 

das súas instalacións, da organización das súas coleccións, da normativa que se elabora 

para elas, etc., que debe achegar outro prisma baixo o que mirar a recepción e difusión 

das ideas.  

Con esta mirada pareceunos de interese coñecer a Biblioteca da Universidade 

de Santiago, a primeira biblioteca laica existente en Galicia, no período en que se 

constitúe despois da expulsión dos xesuítas e nos primeiros anos da súa consolidación, 

antes da chegada dos fondos procedentes da desamortización de Mendizábal, que, 

ademais das achegas que poida supoñer para o incremento das coleccións, marca o 
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nacemento dun sistema de bibliotecas en España baixo un modelo centralizado. Ó 

menos esta é a hipótese de entrada.  

Metodoloxía 

Os estudios históricos realizados sobre bibliotecas universitarias concretas en 

España adoitan ter algunha das dúas seguintes aproximacións metodolóxicas.  Moitos 

deles toman como base a lectura exclusiva dos seus catálogos, converténdose nunha 

descrición e avaliación implícita ou explícita das súas coleccións dende as categorías 

temáticas actuais, adoecendo dunha perspectiva claramente anacrónica. Outros, en 

número menor, fan especial incidencia na descrición dos seus avatares históricos, pero 

con escasa atención ás coleccións, fora dalgún título especialmente sobranceiro, e ás 

políticas, bibliotecarias ou non, en que tales procesos se desenvolven. 

Tomando desta segunda liña a preocupación polos procesos históricos, 

intentarei tamén dar a importancia precisa ás coleccións, como núcleo configurador das 

bibliotecas, e intentarei ver a interrelación que entre procesos históricos e coleccións se 

produce no contexto da Biblioteca da Universidade de Santiago. 

Propóñome pois unha lectura da historia desta Biblioteca que teña en conta: 

A/ O paradigma biblioteconómico establecido para as bibliotecas no último 

tercio do século XVIII e primeiro de XIX.  E dicir, en primeiro termo voume preguntar 

sobre o paradigma a que responde a Biblioteca que en 1770 manda erguer na 

Universidade o fiscal do Consello de Castela Campomanes. ¿Trátase da biblioteca 

dunha comunidade, seguindo o vello modelo das bibliotecas colexiais, ou estamos ante 

un novo modelo?, ¿os planos de reforma carolinos para a Universidade marcáronse un 

paradigma distinto para as bibliotecas?. Porque unha resposta ou outra debe ter 

considerables implicacións no desenvolvemento da Biblioteca e das súas coleccións.  
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Para contestar ás preguntas sobre o paradigma, optei por ler a documentación 

existente dende  a perspectiva da teoría biblioteconómica e a canonización das 

coleccións que se estaba espallando na España do momento, e cando sexa posible, 

realizarei esta lectura partindo dos textos existentes na propia Biblioteca Universitaria a 

finais do século XVIII. 

A primeira mirada será pois sobre os textos dalgúns dos inspiradores das 

reformas universitarias (Mayans, Pérez Bayer, Olavide), pero  tamén sobre as propostas 

realizadas para as bibliotecas no período. As obras específicas sobre bibliotecas ou con 

apartados referidos a elas, con frecuencia da autoría de xesuítas e bieitos, algunhas xa 

do século anterior, foron ben coñecidas na España do século XVIII, e algúns dos seus 

títulos formaban parte das coleccións existentes na biblioteca universitaria compostelá 

por esta época, entre elas o Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad 

los Viages á Cortes Estrangeras. Con dos Disertaciones. La primera sobre el modo de 

ordenar, y componer una Librería..., de Oliver Legipont que fora traducido ó español 

en 1759.   

 Por outra parte, e como é coñecido as cartas de Frei Martín Sarmiento a Juan 

de Iriarte e a Miguel Herrero constitúen unha das achegas máis significativas do 

momento cara á constitución dun sistema de bibliotecas en España, e, anos despois da 

súa circulación manuscrita, en 1789 foron impresas por Antonio Valladares no seu 

Semanario erudito, o que mostra a súa vixencia aínda no último tercio do século XVIII. 

Os Diccionarios da Real Academia Española, especialmente o Diccionario de 

Autoridades e o Diccionario usual de 1780 deben servirme así mesmo para delimitar o 

alcance semántico de termos técnicos e profesionais empregados nos textos analizados. 

B/ O canon bibliográfico que estaban construíndo e espallando as bibliografías 

e catálogos da época, ou dito noutros termos que libros eran considerados as principais 
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achegas ó coñecemento, e polo tanto o núcleo da información que habían de posuír as 

bibliotecas. 

A influencia de Sarmiento na política cultural posta en marcha no século das 

Luces é ben coñecida, polo que a bibliografía por el aconsellada para formar unha 

biblioteca pareceume un texto básico se queremos ollar as coleccións dende unha 

mirada contemporánea. O Catálogo de algunos libros curiosos y selectos, para la 

librería de algún particular, que desee comprar de tres á quatro mil tomos en certa 

medida completa as súas cartas a Iriarte e Herrero, concretando a proposta das 

coleccións bibliográficas que debían posuír as bibliotecas. Pois se ben é certo que esta 

bibliografía reza no seu título ir dirixida cara á constitución da biblioteca dun particular, 

a realidade é que o número de fondos nela abarcados e as continuas referencias ás 

librerías públicas danlle un alcance máis amplo que o indicado polo seu título. O 

mesmo bieito así o entendera cando referíndose a ela sinala que se trata dunha selección 

de libros ...para enriquecer una biblioteca que no sea la Real. Ben certo é que a súa 

redacción en 1748 é considerablemente anterior á constitución da Biblioteca 

compostelá, pero non o é menos que a súa demanda fixo que fora imprimido en data tan 

tardía coma 1787 tamén no Semanario erudito, e os seus editores a penas inclúen 

algunha nota para completar a literatura recomendada. 

No Catálogo Sarmiento xustifica a ausencia de distintas coleccións temáticas, 

entre elas as de Xurisprudencia, que para a Biblioteca compostelá son centrais, dada a 

súa importancia nos estudios universitarios. Por esta razón, entre outras, completarei o 

canon bibliográfico coa relación de obras que Gregorio Mayans publicou en 1732 no 

seu Epistolarum libri sex, e que é considerado coma a base da bibliografía xurídica 

española, así como cun texto inédito realizado por Campomanes baixo o título Lista 

formada por el Sr. Campomanes en el año de 1753, de los libros de Derecho Publico 
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que debe contener una Biblioteca bien formada, manuscrito conservado no Arquivo de 

Campomanes, hoxe na Fundación Universitaria Española. 

Completando estas lecturas bibliográficas, empregarei dous textos posteriores, 

un a traducción que fixo en 1782 Juan Sempere y Guarinos da obra do ilustrado italiano 

Antonio Muratori, as Reflexiones sobre el buen gusto en las Ciencias, y en las Artes, 

completado por Sempere cun discurso sobre el gusto actual de los españoles en la 

literatura. O segundo a propia obra de Sempere  publicada en 1785 Ensayo de una 

biblioteca española de los mejores escritores del reynado de Carlos III, unha 

bibliografía de escritores españois realizada dentro do marco das apoloxías da cultura 

española publicadas en resposta ó famoso artigo de Masson de Morvilliers, e que contou 

coa colaboración de Campomanes, Jovellanos, Meléndez Valdés e do abate Juan 

Andrés.  

C/ A lectura da historia da Biblioteca fareina tamén tendo en conta as 

categorías de clasificación dos saberes e os libros, a relación entre ambas e os debates 

xurdidos ante a fragmentación científica que comezara a producirse no século XVII. 

O texto de Legipont xa citado incluía unha orde dos libros, tamén as coleccións 

aconselladas por Mabillon no seu Traité d’Études monastiques para as bibliotecas 

benedictinas, que existía na Biblioteca na súa segunda edición de 1692, onde se 

organizaban de acordo a categorías determinadas. A orde dos libros de Garnier, Martin, 

Prosper Marchand, Debure, etc. constituíron, especialmente as dúas primeiras, 

categorías con éxito nas bibliotecas. 

A importancia da clasificación incluída no Discours préliminaire da 

Encyclopédie ou Dictionnaire raisoné des sciences, arts et métiers, cuxa segunda 

edición existía tamén na Biblioteca, convértea na guía tomada para analizar as 

categorías dos saberes ilustrados. 
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Polo tanto, serán estes textos referidos ó paradigma bibliotecario, o canon 

bibliográfico e as categorías das clasificacións os que deben permitirme un 

achegamento á problemática da Biblioteca Universitaria no período estudiado. 

D/ A combinación da visión estática que ofrecen os inventarios e catálogos das 

coleccións, os textos normativos das bibliotecas (Constitucións, regulamentos, 

instruccións...), etc. coa visión dos procesos cos que se constrúe a Biblioteca 

universitaria, ofrecendo visións estáticas puntuais, e visións dinámicas da posta en 

marcha da Biblioteca e da construcción das súas coleccións. Para as primeiras contamos 

con diversos catálogos do período, nalgúns casos sen datas. Para as segundas será 

preciso localizar as fontes arquivísticas que nos permitan analizar as estratexias 

desenvolvidas para dotarse de instalacións, adquisición de novas coleccións, normativa, 

tratamento e divulgación dos fondos, etc.   

Realizar só unha foto fixa ten a vantaxe de que nos permite ver con nitidez os 

distintos elementos da estructura bibliotecaria, pero o inconveniente de que imposibilita 

captar o seu funcionamento, xerando unha imaxe esencialista. Estariamos a facer unha 

análise na que, por empregar a expresión dos estructuralistas, só se considerarían os 

“estados de xogo”, non os factores que explican o paso dun momento de xogo a outro. 

Esencializar os conceptos históricos leva a facer desaparecer a historia, por canto desvía 

a atención dos aspectos problemáticos, das diferencias e tensións internas do social, 

nunha palabra do caracter inestable, relacional e dinámico das estructuras reais.  

Adoptar só unha visión procesual obviaría estes inconvenientes, pero 

relegariamos á escuridade os elementos da estructura bibliotecaria, tan necesaria para a 

correcta comprensión dos procesos. Evitar estas eivas pasa porque me esforce en captar 

a relación dialéctica de ambas dimensións, que por outra parte son inseparables.  
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E/ Combinación da análise internalista sinalada no punto anterior cunha análise 

externalista, que me permita ler a Biblioteca dende os intereses mostrados no contexto 

social en que esta se desenvolve e a interrelación da biblioteca con este. Posiblemente 

froito do esaxerado afán de especialización que caracteriza á cultura contemporánea, 

son moitas as análises das bibliotecas institucionais que reducen o seu estudio ó que se 

contén dentro dos muros das bibliotecas. Por poñer un exemplo do que non deixará de 

ser obxecto desta tese, as lecturas galicanas e xansenistas, máis alá das implicacións 

reformistas no seo da Igrexa, como é ben coñecido son empregadas pola Coroa española 

no marco dos seus conflictos con Roma. Quen se limitase a velas como unha discusión 

meramente teolóxica ou xurídico-canónica, sen relacionalas co especial xogo de 

intereses postos en marcha pola política española de fins do século XVIII, quedaría 

imposibilitado para entendelas. Son os contextos os que nos permiten entender os 

textos.   

Fontes 

Unha das indubidables vantaxes que presenta achegarse a unha biblioteca 

institucional é a máis que probable existencia dunha variedade de fontes cara o seu 

estudio, dado o seu caracter de institucións documentais. Para a Biblioteca da 

Universidade de Santiago coñecía antes de iniciar o seu estudio os catálogos existentes 

na colección de manuscritos da Biblioteca Xeral da Universidade, os máis antigos da 

década de 1790, así como a copia dun catálogo de 1794, contido no Libro de Visita de 

Martínez Oliva, que nos proporciona ademais información para intentar localizar outros 

alí reseñados. A publicación de Manuel Lasso de la Vega transcribindo un catálogo de 

1774 permítenos pensar que polo que se refire ós estados puntuais das coleccións o 

panorama é relativamente completo. 
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Pero unha busca na documentación universitaria conservada no Arquivo 

Histórico da Universidade, permitiume completar estas fontes catalográficas, 

localizando dous Índices de manuscritos de principios do século XIX, outros dous de 

libros prohibidos, anterior e posterior do xa coñecido existente na Biblioteca Xeral, 

restos dun catálogo xeral realizado nos primeiros anos do mesmo século, así como 

inventarios de vendas, compras e permutas, e bibliotecas particulares doadas á 

Universidade. 

Nos fondos do Arquivo Histórico Nacional completei considerablemente esta 

información con documentación que non foi tratada ata o momento, como a relación dos 

libros recibidos pola Biblioteca en 1776, a información sobre novas obras ingresadas 

entre 1812-1816 que figuran na Visita real do último ano citado, e especialmente, o 

catálogo da Biblioteca do Colexio de Fonseca de 1786, que me permitiu ter unha visión 

máis ampla dos libros realmente posuídos na Universidade, e sobre todo, o 

coñecemento dunha biblioteca colexial no momento de crise dos Colexios, así como 

abrir novas buscas con vistas a contrastar ambas bibliotecas. 

Polo que se refire ós catálogos, inventarios, relacións de libros adquiridos, etc., 

é preciso sinalar aquí as dificultades que ofrecen. Ás veces a carencia dos datos 

bibliográficos básicos impiden coñecer a composición das coleccións, máis alá da súa 

extensión física (volumes e/ou tamaños). Pero tampouco son máis doadas as análises 

cuantitativas, dada a ambigüidade con que se indican en ocasións os datos relativos á 

extensión das obras, indicando tomos e volumes, as veces completados polas 

indicacións dos da publicación, e non só os posuídos, con redaccións diversas nos 

distintos catálogos.  

Por outra parte, indico nestas análises o número de entradas nos catálogos, se 

se prefire o número de rexistros catalográficos, que é unha cifra que debe aproximarse 
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ós títulos. Pero só aproximarse, posto que, nalgunhas comprobacións sobre os 

exemplares conservados hoxe na Biblioteca Xeral da Universidade, pode observarse 

como diversos títulos encadernados xuntos aparecen cunha soa entrada nos catálogos. 

Por ambas razóns, todos os datos numéricos deben verse como aproximación á 

extensión das coleccións.  

 Un segundo grupo de fontes coñecidas son os Libros de actas das Xuntas da 

Biblioteca a partir de 1794, e non é difícil supoñer de entrada que os Libros de Claustro 

universitarios do período, así como os Libros de Capelas do Colexio de Fonseca, 

achegarán luz sobre a formación da Biblioteca. Sen embargo, ademais dalgunhas lagoas 

na súa serie, a súa lectura da menos froitos da inicialmente agardada, pois o formalismo 

con que se reflicten os debates, supuxo que unha parte importante destes se poidan 

seguir con maior riqueza nos Borradores de Claustro conservados, que adoitan ir 

acompañados de documentación complementaria sobre os asuntos tratados. 

Ademais das fontes universitarias, e dadas as relacións Igrexa-Universidade, a 

serie de Instrucción Pública existente no Arquivo Histórico Diocesano pareceume de 

probable interese, e así se mostrou ó revisala, achegándome documentación sobre o 

Colexio de Fonseca no século XVIII, e especialmente sobre censura e libros prohibidos. 

Xunto a estas fontes arquivísticas, os libros existentes hoxe na Biblioteca Xeral 

son fundamentais para a comprensión da historia da Biblioteca. Como é coñecido os 

fondos da Biblioteca mesturáronse nunha soa secuencia numérica principal, unha 

secuencia de duplicados e unha secuencia de incompletos, sen atención algunha á súa 

procedencia, a non ser casos excepcionais como a Biblioteca do Arcebispo Lago. Pero 

ademais, con obxecto de xuntar coleccións de obras completas, mesturáronse obras dun 

mesmo autor, pero de diversas edicións, o que complica considerablemente as buscas. 

Sen embargo, os libros conservaron manuscritas as súas signaturas, que nos achegan 
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información, gracias a cal é non só posible comprender o sistema de materias posto en 

marcha para organizar as coleccións, senón que tamén é posible reconstruír o momento 

da súa integración na Biblioteca. Os seus ex-libris manuscritos e impresos achegan 

tamén importante información sobre a procedencia, e sobre outros aspectos relativos ó 

mercado libreiro.  

Con esta bagaxe iniciei unha tarefa, que ó menos a min me ten servido para 

confirmar que máis alá das teorías da xestión e das novas tecnoloxías da información 

aplicadas con fruición nos últimos tempos nas bibliotecas universitarias, estas requiren 

tamén un compromiso coa súa historia a quen deben grande parte do que hoxe son e 

gracias a quen se converten en fontes fundamentais para os estudios humanísticos. 
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Librerías e Bibliotecas. Un cambio de paradigma 
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Universidade e Colexio. Dúas bibliotecas 

 

 Entre 1748 e 1751 Fernando VI asina unha serie de disposicións coas que se 

inicia na Universidade de Santiago a reforma universitaria das Luces. Estes anos foron 

de profundas transformacións para o Colexio de Fonseca. As disposicións introducidas 

por Diego Juan de Ulloa, primeiro visitador extraordinario, e logo tamén rector da 

Universidade, significan o inicio do declive do Colexio de Fonseca, que constituíra 

durante os séculos anteriores o cerne da academia compostelá. Nuns poucos anos os 

colexiais perden cátedras, representación no Claustro, as súas contas son fiscalizadas, en 

definitiva perden boa parte do seu poder na Universidade1.  

En 1769 a Universidade sepárase do Colexio e pasa a ocupar o edificio da 

Compañía de Xesús, que viña de ser expulsada. Os libros dos distintos colexios dos 

xesuítas en Galicia incorpóranse á Universidade, constituíndo o inicio dunha nova 

Biblioteca, na que se lles xuntaran as adquisicións de libros que fai a Universidade, e 

tamén importantes doazóns. 

 Na separación a Universidade perde unha vez máis a biblioteca, que xa de novo 

tivera que crear, coma veremos, a principios deste mesmo século, agora non xa pola 

desaparición dos libros, senón pola súa permanencia no Colexio. Consta que o arquivo 

foi trasladado con todo cerimonial2, pero non saíu do Colexio con facilidade, pois como 

cabía agardar este non mirou con bos ollos o traslado da Universidade que existe en los 

patios de este Colegio, e na capela de 25 de xulio de 1769 pide que se revoque o decreto 

de traslado, e de non conseguilo que os colexiais en Madrid soliciten la mayor parte de 

                                                           
1 Para as reformas da Universidade e o control do Colexio de Fonseca, Cfr. Gasalla, P.L., Saavedra, 
Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na Centuria da Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé 
Ramón, [1998-2002], T. I, pp. 295 e ss. 
2 Justo Martín, Mª José: O Arquivo Histórico Universitario, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón, coord. 
[2002], T. II, p. 526. 
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renta que puedan y lo mas que sea en beneficio y aumento del Colegio3. As disputas 

continuaran nos anos seguintes, e as decisións tomadas polo Consello de Castela seguen 

vapuleando os intereses colexiais. Como ten sinalado Xosé R. Barreiro a reforma do 

Colexio de Fonseca antecede á dos restantes Colexios Maiores4, e debeu servir en boa 

medida de ensaio para abordar o desmantelamento dos restantes. Así parece indicalo 

Pérez Bayer5 cando informa ó Rei que para reformar os Colexios non é preciso a 

autorización papal, pois 

En confirmación de lo cual añadí lo que V.M. a consulta de su 

Consejo y sin recurrir a Roma acaba de practicar en el Colegio de 

Fonseca de la Universidad de Santiago, que estaba fundado en los 

mismos terminos que el de San Ildefonso de Alcalá... 

Poucas referencias hai en relación á permanencia dos libros mercados pola 

Universidade no Colexio. En 1788 Campomanes expresase de forma ambigua ó 

describir a situación da Biblioteca da Universidade de Santiago6. 

La Universidad de Santiago ha enriquecido su biblioteca antigua con 

grandes acopios de libros a sus expensas, además de las librerías que 

pertenecieron a los colegios de la Compañía en Galicia... 

Pese ó que puidera parecer que se desprende desta afirmación de 

Campomanes, posiblemente co término antigua referido á primitiva colección 

formada cos libros dos Colexios da Compañía de Galicia7, a realidade é que en 1788 

a relativamente máis antiga biblioteca do Colexio-Universidade seguía no Colexio de 
                                                           
3 Libro de Capelas do Colexio maior de Fonseca Universidade de Santiago... 1739-1771. BP, CA181/1, 
fol. 136. 
4 Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1975]. 
5 Pérez Bayer, Francisco, p. 863. 
6  García Morales, Justo [1968-72], p. 123. 
7 Na documentación universitaria de principios da década dos 80, aínda non instalada a nova Biblioteca 
da Universidade na súa ubicación, agardando o remate dos andeis, aparecen as denominacións biblioteca 
vieja e biblioteca antigua, referíndose claramente ás primeiras coleccións de libros colocadas no ata había 
pouco Colexio da Compañía provisionalmente. Posiblemente ambos termos se referían á cronoloxía das 
coleccións, e non á da biblioteca, ou quizais ó local en que provisionalmente se colocaron os libros. 
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Fonseca, e os libros dos xesuítas, os adquiridos pola Universidade e diversas doazóns 

estaban no edificio que fora da Compañía e agora era o da Universidade. 

Non era unha situación rara a existencia de varias bibliotecas, ou se falasemos 

en termos deceoitescos de librerías e biblioteca, nas Universidades inmersas nas 

reformas carolinas. En moi poucas ocasións as bibliotecas universitarias se crearon a 

partir das bibliotecas colexiais, probablemente porque a reforma dos colexios non estaba 

aínda finalizada cando se empezan a fundar as bibliotecas públicas das Universidades, 

de tal xeito que ambas coexistiron, como queda reflectido no informe de Campomanes: 

Por esta providencia, que la previsión de Carlos III extendió a todas 

las universidades generales del Reino, existen en aquella ciudad 

[Alcalá] dos bibliotecas públicas: una ésta [a da Universidade] y otra la 

del Colegio de San Ildefonso, que es mucho más numerosa y escogida. 

Lo mismo sucede en Valladolid, aventajándose la del Colegio de Santa 

Cruz... 

Aínda que non atopamos documentación8 que testemuñe o interese da 

Universidade de Santiago por trasladar a Biblioteca, deberon existir diferencias entre 

a Universidade e o Colexio ó respecto, como  o mostra moitos anos despois, en 1798, 

o Claustro: 

... la Universidad a costa de su caudal compró una exquisita librería 

para el uso de los Doctores y Colegiales de Fonseca. S.M. se digno 

mandar, a consulta del Consejo extraordinario de 1769, se trasladase al 

Colegio de los Regulares que fué de la Compañía, esta Universidad 

Literaria, su Rector..., quería llevar la librería como propia de la 

Universidad al Colegio de la Compañía, ojalá se hubiera seguido este 
                                                           
8 O Libro de Claustros da Universidade correspondente a estes anos non existe na actualidade no AHUS. 
O Libro de Capelas do Colexio de Fonseca 1739-1771 (BP, CA 181/1) non fai mención algunha da 
Biblioteca. 
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pensamiento, tendría el público al presente el uso de aquella Biblioteca, 

que se mira destruida por la extracción de libros que de ella se ha hecho 

lo que es notorio en el pueblo...9. 

 

Da Librería á Biblioteca  pública 

A partir do último tercio do século XVIII conviven, pois, na Universidade de 

Santiago, como ocorre noutras Universidades10, dúas bibliotecas, a do Colexio de 

Fonseca e a Biblioteca pública da Universidade, en fase de constitución ata 1794 en que 

se abre ó público oficialmente, aínda que probablemente prestase servicios con 

anterioridade, pois algúns informes do Claustro indican que Desde el año de 76 abrió la 

Biblioteca al público…11.  

Se nos fixamos na documentación do período, as denominacións librería e 

biblioteca aparecen para referírense a elas, pero non indistintamente. A colección de 

libros existente no Colexio Maior de Fonseca denomínase  coa voz Librería, tamén a 

finais do século XVIII. As novas coleccións que existen no edificio da Compañía, agora 

Universidade, son denominadas nuns casos como Librería, cada vez máis como 

Biblioteca, e especialmente coma Biblioteca pública. As denominacións están lonxe de 

ser aplicadas ó azar. 

Porque a realidade é que ambas responden a dous modelos distintos de 

Biblioteca Universitaria. A colexial é a herdeira do modelo das vellas bibliotecas 

universitarias medievais creadas polos colexios, as nacións ou en menor medida as 

                                                           
9 AHUS., Universidade, Serie Histórica, Leg. 282. 
10 A situación é moi parecida na Universidade de Sevilla: a partir de 1771 hai dúas bibliotecas, a do 
Colexio de Santa María de Jesús e a que comeza a crear a Universidade que ven de separarse do Colexio. 
Os fondos do Colexio, ó desaparecer este en 1836, remataron incorporándose ó Seminario. Tamén en 
Alcalá, Valladolid, etc. conviven as novas bibliotecas universitarias coas bibliotecas colexiais. Salamanca 
seguirá na situación que xa tiña: bibliotecas colexiais e a vella biblioteca universitaria, engrosada agora 
cos fondos xesuíticos. 
11 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Leg. 282. 
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facultades12. Na Universidade de Santiago, aínda que outros Colexios podan dispoñer da 

súa propia biblioteca, é indubidable que a que funcionou ata 1769 como biblioteca 

central ou xeral é  a que a Universidade entregou ó Colexio de Fonseca, para quen o 

Claustro aproba investimentos, compras de libros, horarios, etc., aínda que a súa 

conservación e uso reste en mans dos colexiais. A asimilación da biblioteca colexial coa 

biblioteca universitaria  nestes séculos corresponde á existente entre o Colexio de 

Fonseca e a Universidade. É a biblioteca do Colexio-Universidade.  

A segunda, a Biblioteca pública da Universidade, responde a nova política 

bibliotecaria do reformismo borbónico para a Universidade. En Santiago, como na 

maioría das universidades máis antigas en España, a actual biblioteca universitaria é 

herdeira daquela creada coas reformas levadas adiante na ensinanza superior no último 

tercio do século XVIII. 

Máis alá das medidas aplicadas ós estudios universitarios, o reformismo 

borbónico ten un programa de desenvolvemento de bibliotecas, intentando crear un 

tecido de bibliotecas públicas, aínda que o adxectivo deba ser aclarado. Despois da 

creación e regulamentación da Real Biblioteca ó Librería pública de Madrid, e da 

fundación da Biblioteca pública dos Reais Estudios de San Isidro, as dúas intervencións 

neste campo que adoitan destacarse, o Consello de Castela espalla o modelo de 

biblioteca pública, que comezara introducindo no marco das Universidades. A decisión 

ó respecto aparece nas disposicións tomadas na cédula de 14 de marzo de 1769 respecto 

ós Directores de Universidades: 

Tambien puede faltar Biblioteca, o no ser tan completa como requiere 

el esplendor y la enseñanza de un Estudio General, y a este fin 

propondrá el señor director lo conveniente...   

                                                           
12 Ridder-Symoens, Hilde de  [1999], p. 204-205. 
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Pero xa os anos anteriores se tiñan tomado decisións ó respecto nalgunhas 

Universidades. Aproveitando a doazón de Lorenzo Solís, en 1765 Campomanes dicta 

unha real provisión13 pola que creaba como biblioteca pública a Biblioteca universitaria 

de Oviedo. En 1768 unha real orde respondía á demanda da Universidade de Granada 

doándolle os libros e manuscritos da Compañía cunha clara finalidade: Igualmente ha 

resuelto S. M. se erija Biblioteca pública…14 

Se ben a alusión ás bibliotecas é menor e vaga na cédula de creación dos 

Directores de Universidades, e máis, parece deixar nas mans das Universidades as 

propostas ó respecto, estase poñendo en marcha a primeira política gobernamental sobre 

as bibliotecas públicas en España. Nese mesmo ano en que se producen as disposicións 

sobre os Directores das Universidades, uns meses despois, a real cédula de 15 de agosto 

outorga á Universidade de Santiago o edificio da Compañía desta cidade, o título de 

Real e dáselle …para formar Biblioteca pública todas las que tenian dichos 

Regulares15. Ó ano seguinte no Plano para o novo establecemento da Universidade de 

Santiago elaborado por Campomanes contempla xa a existencia dun orzamento e a 

remuneración dos bibliotecarios da Universidade, e a súa biblioteca aparece nel  coa 

denominación de pública16. 

A segunda rede de bibliotecas públicas iníciase pouco despois. En 1771 

mándase establecer bibliotecas públicas nos Bispados mediante o Regulamento 

establecido para a reforma dos bens eclesiásticos17. Excluídas dos espolios as 

bibliotecas dos Prelados que se encontrasen al tiempo de su muerte, serven para crear as 

bibliotecas episcopais, que con frecuencia foron aumentadas cos fondos bibliográficos 

dos Colexios da Compañía, en ocasións cos libros duplicados destes colexios.   
                                                           
13 Transcrito en Rodríguez Álvarez, Ramón [1993], p. 47-50. 
14 Arias de Saavedra, Inmaculada [1997], p. 612. 
15 Colección de las últimas resoluciones de su Majestad…[1799], p. 203. 
16 AHN, Consejos, Leg. 5.472/1. 
17 Novísima Recopilación, Libro II, Tít. XIII, Ley IV. 
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Unhas e outras, e tamén a Real Librería e a Biblioteca dos Reais Estudios de 

San Isidro, coidadosamente regulamentadas polo Consello de Castela, foron 

caracterizadas polas disposicións reais como bibliotecas públicas, definidas como tales 

non tanto en función da súa dependencia dunha entidade de dereito público, senón do 

seu acceso público. En ningún caso os seus decretos e cédulas de creación ocultaron que 

estaban dirixidas fundamentalmente ós estudiosos e eruditos, e que estes por suposto 

eran varóns18, pero o seu acceso público supón unha fractura salientable na historia das 

bibliotecas en España.  

O adxectivo “públicas” aplicado a estas bibliotecas borbónicas funciona por 

oposición ás bibliotecas particulares e privadas, é dicir son bibliotecas abertas a cantos 

podían ter interese en elas, e no caso das diocesanas cun obxectivo confeso de formar ós 

predicadores. Sarmiento, a quen coma veremos cabe atribuír en boa parte a súa 

creación, deixa en 174319 clara a concepción de biblioteca pública de que estamos a 

falar: 

99...Alli [noutras nacións] apenas hay lugar de forma, en el cual no 

haya alguna biblioteca pública, que a tales y tales horas esté patente a 

todo el mundo, para que a ella vayan a leer y estudiar los que no tienen 

libros o los que no tienen todos los que necesitan para escribir alguna 

obra 

                                                           
18 As Constitucións da Real Biblioteca de 1761 sinalaban: Tampoco permitirá, que se entre en ella con 
gorro, cofia, pelo atado, embozo ú otro trage indecente ó sospechoso, ni muger alguna en días y horas de 
estudio; pues para ver la Biblioteca, podrán ir en los feriados con permiso del Bibliotecario mayor (Cfr. 
Novísima Recopilación, Libro VIII, Tít. XIX, Ley II).  Nalgún dos borradores realizados para a redacción 
das Constitucións da Biblioteca Universitaria de Santiago, recóllese practicamente o mesmo texto, aínda 
que non na redacción definitiva: En las horas de Estudio no se dará entrada á mugeres; pues si quisieren 
ver la Bibliotheca, podran hacerlo en ôtras ô en otros dias con permiso del Bibliothecario Mayor (AHN, 
Consejos, Leg. 5470). A entrada de mulleres na Biblioteca Nacional de Madrid será posible en 1837 
gracias ó informe favorable do seu Director, antes bibliotecario maior da Universidade de Santiago, 
Joaquín Patiño, ante a solicitude de Antonia Gutiérrez Bueno (Cfr. García Ejarque, Luís [1997], p. 528). 
19 Sarmiento, Martín [2002b]. Todas as citas correspondentes a Sarmiento neste apartado corresponden á 
Carta Segunda, e unicamente á parte referida ás Bibliotecas públicas, que se encontra na edición citada 
entre as páxinas 77 a 91. A indicación do parágrafo nestas citas, evítanos a repetición das mesmas. 
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Nun sentido semellante se manifestará uns anos despois, en 1788, 

Campomanes cando resposta o cuestionario enviado pola Academia de Inscripciones y 

Bellas Letras de París20. Ademais de deixar claro o seu carácter aberto ó público, 

Campomanes tamén sinala que público cabe agardar nestas bibliotecas  : 

Las bibliotecas públicas se han creado generalmente en España 

durante este siglo, lo que debe atribuirse al ejemplo de la Biblioteca del 

Rey y al provecho que de su manifestación diaria resulta a las gentes 

literatas, por lo común pobres y faltas de medios para adquirir libros, 

especialmente en los primeros años, que es cuando pueden leerlos con 

mayor fruto 

Pero o reiteradamente afirmado carácter público no sentido de aberto a todos, 

non debe agocharnos que tales bibliotecas son impulsadas por organismos públicos e 

tamén deixan de considerarse propiedade privada do Arcebispado ou das Universidades. 

Ó menos así o manifesta  o Vicedirector da Real Sociedade Económica de Santiago, 

Pedro Quentairos, en 1801 ó protestar polo peche da biblioteca episcopal desta cidade21: 

Señor, aun quando una Biblioteca Diocesana no fuera tan util, no 

tenía el M. R.. Arzobispo facultades para disponer de ella; pues no era 

suia si no del Público por la liberalidad del Rey Nuestro Señor Carlos 3º 

de gloriosa memoria quela fundó, y dotó delos espolios que le 

pertenecen poniendola para maior firmeza bajo la protección de la 

vuestra Real Cámara de Castilla y por celadoras á las Ciudades y 

Cavildos… 

Sen dúbida están lonxe estas bibliotecas carolinas do modelo de biblioteca 

pública tal como case sempre se entende baixo a forma que se desenvolvera 

                                                           
20 García Morales, Justo [1968-72]. 
21 Transcrito por Domato Búa, Salvador [1988], p. 291. 
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fundamentalmente nos países anglosaxóns na segunda metade do século XIX, dirixidas 

ás clases populares e con obxectivos claramente moralizantes22, ou con outros modelos 

tales como os gabinetes de lectura ou as bibliotecas populares. A frecuente reducción do 

concepto de biblioteca pública ó modelo anglosaxón, implica atrasar considerablemente 

a data de nacemento das bibliotecas públicas non só en España, senón tamén noutros 

países coma Francia. As razoables críticas ás carencias do sistema de lectura pública en 

España teñen menos que ver co modelo de biblioteca, que co feito de que as bibliotecas 

tiveran no século XIX aquí que desenvolver os seus servicios case exclusivamente cos 

fondos procedentes das incautacións das bibliotecas relixiosas, o que sen dúbida limitou 

considerablemente o seu impacto social. 

Iniciabamos este apartado facendo referencias ás dúas voces con que se 

mencionaban diferenciadamente as dúas bibliotecas da Universidade. Á substitución da 

denominación Librería pola de Biblioteca confirma a aparición do novo modelo 

bibliotecario, como deixa ver claramente o Diccionario de Autoridades da Academia. 

Na edición de 1726-39 o Diccionario recolle ambas voces, definíndoas nas acepcións 

que aquí interesan do seguinte xeito: 

BIBLIOTHECA.s.f. Nombre griego, que en su riguroso sentido significa 

el parage donde se venden libros; pero aunque en nuestra lengua se suele 

entender assi alguna vez, mas comunmente se toma por la Librería que 

junta algun hombre grande y erudito, y por las que hai en las 

Comunidades Religiosas, y principalmente por las que son comúnes para 

el beneficio público, de que hai várias en Europa, y la que tiene el Rey 

nuestro señor en su Real palacio. 

                                                           
22 Este carácter moralizante foi xa sinalado no século XIX por Felipe Picatoste:  Las Bibliotecas 
populares, con este ó con otro nombre, han sido consideradas en algunos países, más bien como un 
elemento de moralidad y de buena organización social, que como un ramo exclusivamente dependiente 
de la Instrucción pública (Cfr. Picatoste, Felipe [1870], p. 32). 
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LIBRERÍA. Se llama assimismo la Bibliotheca que privadamente y para 

su  uso, tienen las Religiones, Colegios, Professores de las ciencias, y 

personas eruditas. 

Na edición de 1780 aparecen recollidos xa os cambios que se estaban a 

producir: 

BIBLIOTECA. s.f. Lo mismo que librería; pero comunmente se da este 

nombre de biblioteca á la que es muy numerosa y está destinada para el 

uso público, como la Biblioteca real de Madrid, la del Escorial &c. 

Con razón pois a documentación denominará sempre Librería á biblioteca do 

Colexio de Fonseca, reservando o nome de Biblioteca para o novo modelo que esta 

construíndo, que será o que prevaleza e con el o término que a denominaba. 

  

Bibliotecas públicas, bibliotecas provinciais 

Así pois, as limitacións propias do momento histórico en que nacen as 

bibliotecas públicas ó respecto do que hoxe entendemos por lectura pública, 

respondendo entre outras importantes razóns ás taxas de alfabetización, e o carácter 

patrimonial/museístico derivado dos fondos sobre os que se crean as bibliotecas 

públicas en España, non deben agocharnos que nas disposicións referidas ás bibliotecas 

universitarias e episcopais ou diocesanas estamos ante os primeiras políticas de 

establecemento dunha rede de bibliotecas en España, que terá continuación en 1804 coa 

creación de bibliotecas públicas nos Colexios de Cirurxía23.  

Coma veremos ambos tipos de bibliotecas, universitarias e diocesanas, 

responden ó mesmo modelo bibliotecario. Antes de analizar os eixes deste modelo, hai 

que resaltar que pese a que normalmente se considera que o primeiro intento dun 
                                                           
23 Nov. Recopilación, Libro VIII, Título XIX, Lei V. A cédula de creación destas bibliotecas seguía 
insistindo no seu carácter público: Debiendo ser pública esta Biblioteca, se permitirá la entrada en ella á 
toda persona decente, sea ó no de la profesión. 
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sistema de bibliotecas en España é o atribuído a Bartolomé José Gallardo, baixo un 

esquema centralista tan querido ós liberais, a realidade é que o reformismo borbónico 

asumiu previamente esa tarefa. O propio proxecto atribuído a Gallardo, pero obra  da 

Comisión de Biblioteca das Cortes de Cádiz en 181324, preséntase como as bases para o 

establecemento de Bibliotecas Provinciales e ten como obxecto establecer unha 

biblioteca pública nas capitais de provincia, sinalando no artigo 2º 

El establecimiento de estas bibliotecas no obstará al de otras cualesquiera 

que las corporaciones o los particulares quieran instituir, ni á la existencia de 

las que por fortuna se hayan salvado de los estragos de la presente guerra. 

Na sesións25 en que se discute o proxecto o deputado García Zamora propón a 

seguinte adición a este artigo: 

Sin perjuicio de agregarse á las bibliotecas provinciales todas 

aquellas mandadas ser públicas por las leyes, ó legadas, y que se 

legaren por particulares al público, que no hayan tenido efecto , ó que 

no lo hayan tenido qual correspondía a los deseos de la ley. 

E o deputado Silves propón: 

También se incorporarán las de los ex-jesuitas que hasta ahora no 

hayan sido públicas ó unidas a otras que realmente y de hecho lo hayan 

sido. 

Outras intervencións nas sesións das Cortes fan relación ó carácter público das 

bibliotecas episcopais. No texto definitivo seguirá habendo referencias ás bibliotecas 

públicas xa existentes, aínda que nunca se refiran estrictamente ás bibliotecas 

universitarias. Como exemplo o artigo 6º26: 

                                                           
24 García Ejarque, Luís [1987], Apéndice I. 
25 García Ejarque, Luís [1987], Apéndices II e III. 
26 García Ejarque, Luís [1987], Apéndice V. 
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Igualmente se agregarán á las Bibliotecas Provinciales las de 

aquellos cuerpos eclesiásticos o civiles, ya suprimidos, ó que en 

adelante se suprimieren; con tal que no estén ya destinadas por 

anteriores leyes á otras bibliotecas públicas. 

 É dicir, as Cortes de Cádiz dan por sentado que existen xa bibliotecas públicas 

en España, aínda que a invasión francesa tivera funestas consecuencias nelas, como 

sinalan no preámbulo os redactores do proxecto. 

Polo tanto a creación das bibliotecas públicas en España ten que ser retrotraída 

das datas en que se adoita a situar coa desamortización de Mendizábal27, para datala 

entre os anos 1765 e 1771 coa creación das bibliotecas públicas dos Bispados e as 

Universidades, agás no caso da Real Biblioteca establecida como pública en 1712. 

Realmente en 1837 cos fondos da desamortización o que se leva adiante é o proxecto 

que vimos de citar das Cortes de Cádiz, creando as bibliotecas provinciais28. As 

disposicións dadas ó respecto en 183729 non afectan ás restantes bibliotecas públicas, 

como sinala a orde sobre o destino dos conventos suprimidos: 

No tendrán lugar las precedentes disposiciones en la capital del reino 

y demás puntos donde los libros y efectos artísticos de los conventos 

suprimidos han sido destinados á bibliotecas y museos ya existentes. 

 

 

 

                                                           
27 Cfr. Escolar, Hipólito [1985], p. 397. 
28 As bibliotecas provinciais pasaran por diversos estadios para a súa creación. Como exemplo, véxase a 
información proporcionada polo Anuario del Cuerpo Facultativo… de 1882, p. 23, sobre a Biblioteca do 
Instituto de Lugo:  Se creó por la Junta revolucionaria de 1840, agregando á la biblioteca pública que 
existía en el palacio arzobispal los libros de los conventos suprimidos en la provincia, estableciéndose en 
el Seminario conciliar, declarado por la misma Junta, Instituto provincial. Algun tiempo despues fué 
devuelta la Biblioteca llamada episcopal y trasladada la de la provincia á local independiente con las 
antiguas obras de los conventos y las modernas paulatinamente adquiridas… 
29 Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes…[1837], pp. 260-262. 
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As Bibliotecas públicas, un programa político 

A creación das primeiras bibliotecas públicas responde a un programa político 

que confesa claramente Campomanes ó falar das bibliotecas episcopais: 

…con que a un impulso uniforme se enriquecen los pueblos 

principales de copiosas librerías, que con el progreso del tiempo 

adquirirán su perfección…30 

Dentro dos textos que serviron de base para a reforma das Universidades adoita 

aparecer algunha reflexión sobre os libros e as bibliotecas. Tal ocorre nas propostas de 

Gregorio Mayans, Olavide, ou Campomanes. Para Mayans a biblioteca universitaria 

ocupa o capítulo IX da súa Idea del nuevo método... (1767)31. Baixo a denominación 

librería, Mayans ocúpase do coidado dos libros, horarios do servicio e funcións do 

bibliotecario, e en canto ós seus lectores introduce estas significativas palabras:  

Será pública para los graduados y estudiantes. A los graduados se 

dará cualquier libro que pidan. A los que estudian actualmente no se 

den los libros por los que se enseña en la Universidad, porque ellos 

deben tenerlos; ni los de otras ciencias que no profesan 

O texto maiansiano é o máis extenso dos aquí citados, pero non logra superar o 

modelo das vellas librerías colexiais, nin nas funcións da biblioteca nin nas do 

bibliotecario. O capítulo de Mayans é moi semellante ás disposicións que os visitadores 

dictaban na primeira metade do século para o Colexio de Fonseca, e das que falaremos 

posteriormente. 

Pola súa parte Olavide no seu Plan de estudios para la Universidad de 

Sevilla32 (1768) presta especial atención á composición da biblioteca e ó control que se 

                                                           
30 García Morales, Justo [1967-72], p. 124. 
31 Mayans, Gregorio: Idea del nuevo método que se puede practicar en la enseñanza de las Universidades 
de España. 1 de abril de 1767, publicado en Peset, Mariano, Peset, José Luis [1975], pp. 173-351. 
32 Olavide, Pablo de [1989]. 
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debe aplicar ós libros procedentes dos xesuítas, co fin de evitar as súas perniciosas 

doutrinas. En relación co tema que aquí nos ocupa poucas palabras tamén: Esta [a 

biblioteca] deberá ser pública, y respecto de que estará situada dentro de los mismos 

muros que el Seminario, podrá servir también para los usos de éste.  

Atribuído xeralmente a Campomanes e datado entre 1767 e 1775, o Discurso 

crítico-político...33 sinala que, entre outras cousas, as Universidades deberan estar 

provistas 

...de una Biblioteca publica, y selecta, que tenga las principales obras 

antiguas, y modernas en todas facultades con un Bibliothecario, que 

sepa la Historia literaria correspondiente para poder dirigir à los 

Jovenes, y darles idéa de los Libros, que deben leer por su orden, para 

hacer un estudio util, y progresivo. 

Trátase pois de reflexións puntuais no marco da reforma de estudios, coa 

excepción do texto de Mayans, que se ben é máis detido, é tamén o que mellor responde 

á tradición biblioteconómica anterior. O novo modelo de biblioteca universitaria na súa 

concepción non parece deber moito ós textos programáticos da reforma universitaria 

borbónica. 

O deseño do modelo bibliotecario que se pon en marcha no reinado de Carlos 

III ten maior afinidade que con estes cun dos múltiples traballos de “asesoría” 

realizados por Frei Martín Sarmiento. O texto está incluído na segunda carta das súas 

Reflexiones literarias para una Biblioteca Real , datadas ó redor de 1743, no que  

Sarmiento  establece o obxectivo  das bibliotecas públicas,  e   expón as posibilidades de 

financiar o sistema bibliotecario: 

                                                           
33 [¿Rodríguez Campomanes, Pedro?] [1974]. 
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102... El principio que dice se debe alimentar del altar el que sirve al 

altar, tiene su conversa de equidad notoria: que el que come del altar le 

debe servir en algún modo. ... sería utilísima y justísima providencia 

que, en caso de vacantes, se aplicasen algunas de aquellas rentas 

simples para la manutención de una biblioteca pública y para alimentos 

de dos o más personas eclesiásticas que asistiesen en ella y la 

gobernasen 

Anos despois, na cédula de 1771 de Carlos III para a creación de bibliotecas 

episcopais sinalará non só que as librerías dos Prelados no momento da súa morte 

pasaran a ser públicas, senón que o Colector de espolios debe destinar parte do espolio 

para mercar libros e a Mitra, ou o Colector en sede vacante, destinar de catrocentos a 

oitocentos ducados para pagar ó bibliotecario.  

Volvamos á proposta sarmentina. Pasados os problemas financeiros, para que 

as rendas non sexan cuantiosas nin as bibliotecas públicas infinitas, Sarmiento establece 

os lugares en que estas deberían crearse: 

103... Se han de fundar bibliotecas públicas primeramente en todos los 

lugares en que hubiere públicas universidades. Ítem, en todas las 

ciudades en que hubiese catedrales; pero en donde concurriese una y 

otra cosa, bastará que sólo haya una biblioteca pública. Item, se deben 

fundar en los lugares populosos, aunque no tengan ni universidad ni 

catedral 

Estamos pois ante a proposta dunha rede de bibliotecas estendida ó longo de 

España, ubicadas en primeiro término na Universidade e na Igrexa, un sistema que o 

bieito pensa alentará a reconversión de bibliotecas particulares en públicas. A 

importancia deste labor de mecenazgo aparece tamén noutros textos sarmentinos como 
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o informe enviado por Sarmiento ó Duque de Medina Sidonia en 1757 baixo o título 

Del pájaro Flamenco ó Fenicóptero, onde alenta ás persoas que teñan medios a que 

formen bibliotecas nas que en determinadas condicións puidera entrar o público34. Era 

este o modelo francés de bibliotecas públicas do século XVIII, no que estas bibliotecas 

particulares abertas ó público tiveron un papel fundamental. Sen dúbida é o mesmo 

alento o que hai que buscar nas grandes doazóns de bibliotecas particulares a 

institucións públicas, ben sexa para integrarse noutras bibliotecas, ben para constituír 

bibliotecas públicas. Entre as primeiras hai que situar as grandes doazóns feitas a final 

do século XVIII á Universidade de Santiago por parte de galegos que se movían nos 

círculos do poder, tales como Ventura Figueroa ou Felipe de Castro35, dous galegos que 

non carecían de relacións con Sarmiento e Campomanes. Das segundas o exemplo máis 

sobranceiro en Galicia é a doazón do cóengo Pedro Antonio Sánchez  ó Real Consulado 

da Coruña en 1803, biblioteca que se abrirá ó público en 1806. E é preciso recordar que 

o propio Sarmiento laiábase de non poder doar a súa biblioteca a cidade de Pontevedra: 

142. … y si yo tuviese algún dominio sobre mis tales cuales libros, sin 

duda alguna los dejaría para la biblioteca pública que se formase en el 

lugar en que me crié. 

Pero ademais o texto de Sarmiento engade tamén a  idea de utilidade, tan 

querida ós ilustrados, e que no caso das bibliotecas adianta considerablemente o 

discurso con que o liberalismo levará adiante o establecemento de bibliotecas públicas, 

agora xa si con fins moralizadores, amén de paternalistas, fronte ó alcoholismo, o 

analfabetismo, etc.36. Sarmiento remata o párrafo adicado ós lugares en que deben 

instalarse bibliotecas coas seguintes palabras: 

                                                           
34 López Peláez, Antolín [1901], p. 264. 
35 Ambas bibliotecas eran citadas por Campomanes entre as coleccións particulares máis importantes de 
España (Cfr. García Morales, Justo [1969-72], pp.120-121. 
36 Para os discursos sobre a lectura no século XIX Cfr. Viñao, Antonio  [2003]. 
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103... Lo cierto es que si  en los lugares que pican en mil vecinos se 

fundasen bibliotecas, habría en ellos menos ociosos, y no se 

embrutecerían tanto, por falta de libros, los que, teniendo buenos 

talentos, residiesen allí sin poder seguir la carrera de las letras. 

A primeira vista poderíamos pensar que estamos ante o modelo de biblioteca 

destinada a eruditos e estudiosos, característico das bibliotecas europeas antes do século 

XIX, como ten sinalado Armando Petrucci37, e non outra pode ser a interpretación do 

texto de Campomanes cando se refire ás xentes literatas, pero tamén parecen mostrarse 

en igual sentido as cédulas reais de creación. Sirva de exemplo o decreto de fundación 

da biblioteca dos Reais Estudios de San Isidro38: 

...así para el uso de los maestros y profesores, y de sus discípulos, 

como para el común de los demás estudiosos que quieran concurrir á 

ella. 

 Sen embargo o texto de Sarmiento na súa formulación parece ir máis alá, e 

constitúe un claro programa de bibliotecas dirixidas á lectura pública. Sarmiento non 

descarta as funcións de recreo que se consideran propias das bibliotecas populares, por 

certo un recreo orientado no mesmo sentido que aínda encontramos hoxe nos discursos 

bibliotecarios:  

124... y, aunque haya algunos [libros] de comedias y de novelas39, 

también tendrán su útil, pues serviran de cebo para leer otros libros. 

                                                           
37 Petrucci, Armando [1999], p. 284. 
38 Nov. Recopilación, Libro VIII, Tít. XIX, Lei III. 
39 Tense sinalado que aínda en 1843 existía a prohibición na Biblioteca Nacional e na dos Reais Estudios 
de San Isidro de ler novelas a non ser las antiguas castellanas (Cfr. Viñao, Antonio [2003], p. 113). Pese 
a que cabe interpretar que o feito era indicio das limitacións do carácter público destas bibliotecas, como 
sinala Antonio Viñao, non debe esquecerse que a novela foi un xénero proscrito e sempre sospeitoso para 
a censura nos séculos XVIII e XIX. Como tantas outras veces o sorprendente é a posición de Sarmiento. 
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Falta no texto sarmentino a reivindicación da lectura como dereito cidadán, 

pero este discurso, fronte ó que ocorre coa educación pública, non aparecerá en España, 

nin na maioría dos países, ata moi adiantado o século XIX.   

Así pois, Sarmiento deseña en grande parte a política bibliotecaria que asumirá 

anos despois o reformismo de Carlos III, e nalgúns aspectos moito máis tarde o 

liberalismo. Se ben é certo que a preocupación polas bibliotecas é compartida por outros 

ilustrados como sinalamos, non o é menos que as coincidencias do realmente posto en 

marcha gardan máis relación co texto sarmentino que con ningún outro que coñezamos, 

e que é nos seus textos, especialmente nas Reflexións onde atopamos un completo 

programa bibliotecario. O proxecto de Sarmiento non é, como se ten analizado40, un 

proxecto prematuro e frustrado, senón demorado uns anos na súa execución . 

As relacións de Sarmiento con dúas das figuras máis salientables en relación á 

política cultural do período son ben coñecidas: o xesuíta, confesor real e director da 

Biblioteca Real, P. Francisco de Rávago, e Rodríguez Campomanes, un dos tertulianos 

da cela do bieito e no que a influencia sarmentiana foi destacada hai anos por Ernest 

Lluch41. Tamén aquí como ocorreu noutros eidos, “...as reformas culturais da Ilustración 

española, tal e como se entenderon a partir do reinado de Fernando VI, teñen a orixe no 

plan sistemático, organizado e coherente de Sarmiento, porque é do benedictino de onde 

as tomaron Rávago e mailos asesores de Ensenada, e máis tarde Campomanes”42.   

Outra galego na corte, Manuel Ventura Figueroa, pertencía como Sarmiento a 

este círculo de intelectuais próximos ó poder, a través da súa relación co P. Rávago, que 

será quen lle outorgue o importante papel que xogara na negociación do Concordato de 

1753. Ventura Figueroa está tamén directamente relacionado con Campomanes, que é a 

                                                           
40 O texto de Sarmiento é destacado nas obras de Hipólito Escolar, García Ejarque, etc., pero analizado 
sempre baixo a lectura dun proxecto frustrado. 
41 Lluch, Ernest [1999], p. 169. 
42 Santos Puerto, José: Introducción, en Sarmiento Martín [2002b], p. 26. 
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súa morte autor dun eloxio fúnebre43 e un dos seus testamenteiros. Non coñecemos ben 

a súa relación con Sarmiento, pero parece ser un dos seus amigos44 e xunto ó Duque de 

Medina Sidonia, Campomanes e outros costearon o busto de Sarmiento realizado por 

Felipe de Castro. Pois ben, fora ou non influencia sarmentina, é Figueroa quen redacta o 

Regulamento das bibliotecas episcopais45. 

Parece pois claro que o nacemento das bibliotecas públicas en España  

desenvólvese a través da creación de bibliotecas universitarias e episcopais, e que os 

seus autores hai que buscalos nos círculos intelectuais e políticos galego-asturianos na 

corte, nos que Sarmiento actuou como ideólogo46 e Campomanes como executor.  

Dende que Sarmiento escribiu o seu informe ata que se poñen as bases dun 

sistema de bibliotecas públicas pasaron certamente anos. Antes era con toda 

probabilidade imposible levar adiante esta política na súa totalidade: precisábase 

realizar previamente reformas na Igrexa, moi especialmente a regulación dos espolios 

no Concordato de 1753, e reformas na Universidade, sobranceiramente os dous aspectos 

clave destas reformas: a expulsión da Compañía, e a diminución do poder colexial nos 

claustros. Se as bibliotecas incautadas por Felipe V permitiron abrir a Real Biblioteca, 

as incautadas ós xesuítas con Carlos III poñerán na maioría dos casos  as bases das 

bibliotecas públicas, episcopais e universitarias. As bibliotecas universitarias non se 

crearon a partir das bibliotecas colexiais, porque a reforma dos colexios non estaba 

aínda finalizada, pero executada a expulsión da Compañía contábase cun patrimonio 

bibliográfico para poñelas en marcha. 

                                                           
43 ACC, peza 27-17. Cat. por Cejudo López, Jorge [1975]. 
44 Santos Puerto, José [2002], T. I, p. 215. 
45 Real Cédula [1771]. 
46 Ernest Lluch [1999] ten destacado o papel de Sarmiento como asesor político, fronte a imaxe do 
benedictino recluído na súa cela que el mesmo cultivou. Sobre a mesma idea insisten os traballos de 
Santos Puerto [2002]. 
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Queda por responder a pregunta de a que intereses responde este programa 

bibliotecario.  Se a Real Biblioteca hai que enmarcala no programa político cultural 

elitista correspondente ó poder político dos xesuítas na primeira metade do século 

XVIII, o espallamento destas novas institucións culturais corresponde co cambio desta 

política coincidente co reinado de Carlos III. Como sinala José Antonio Valero47, 

coincidindo co relevo de colexiais e xesuítas, asúmese o valor da institución literaria 

como instrumento de “ingenieria social” con vistas a modificar as formas de 

pensamento e de actuación dos súbditos, o que explicaría estas novas institucións de 

posta en marcha dunha cultura dirixida activa na que hai que enmarcar tamén a reforma 

da Biblioteca Real, a supresión da taxa dos libros, o control gobernamental da censura 

inquisitorial, e o propio control das institucións universitarias. 

 

Os eixes sarmentinos das Bibliotecas públicas 

As disposicións sinaladas para os dous tipos de bibliotecas, episcopais e 

universitarias, pivotan sobre tres eixes en función dos que se establece un modelo de 

biblioteca “sostible”: o servicio público cuns horarios de apertura maña e tarde, o cargo 

de bibliotecario48 para o que en cada caso proporase unha terna ó Consello de Castela, e 

o orzamento que cada institución, Universidade ou Mitra, debe outorgar anualmente á 

Biblioteca. Estes eixes aparecen tamén no texto sarmentino. Nel hai referencias ó 

horario, unha das razóns que xustifican a súa existencia incluso onde hai bibliotecas de 

comunidades relixiosas xa que no están libres y patentes para todo el mundo, por 

mañana y tarde. Tamén a figura do bibliotecario aparece no texto, recomendando o 

                                                           
47 Valero, José Antonio [2002]. 
48 Que ambos tipos de biblioteca e o propio posto de bibliotecario eran vistos como equiparables 
demóstrao o feito de que o bibliotecario da Universidade, Francisco del Valle-Inclán, quería ter o mesmo 
soldo que o cóengo Pedro Antonio Sánchez, bibliotecario diocesano (Cfr. Lasso de la Vega, M. [1943], pp. 
111-112). Na cédula de creación das bibliotecas episcopais sinalábase que o seu bibliotecario había recibir 
de 400 a 800 ducados. En Santiago fixárase a cantidade máis alta, mentres que a Universidade establecera 
4. 000 reais. 
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bieito un sacerdote secular. En relación ó financiamento, as referencias son abondosas, e 

o presuposto coidadosamente calculado: 

Creeré que con seiscientos ducados de renta que se ajusten, se podra 

disponer todo. Señálense doscientos ducados de renta para emplear 

cada año en libros. Al bibliotecario sacerdote ciento cincuenta ducados 

e intención libre; ochenta ducados al bibliotecario segundo. Al 

amanuense sesenta ducados; y otros sesenta al mozo. Los cincuenta 

ducados restantes anuales, que se vayan reservando para reparos 

precisos del edificio, para estantes y para otros gastillos de pluma y 

tinta. 

Non son estes os únicos aspectos salientables do texto de Sarmiento. A 

perspicacia sarmentina sorprenderanos, ó igual que sorprendeu ós seus 

contemporáneos49, tamén ó falar das bibliotecas como mercado para a industria do libro: 

122. Entabladas así las públicas bibliotecas, patentes constantemente 

a todo el mundo, es consiguiente que en el lugar y territorio en que las 

hubiere, se excite el gusto a leer y comprar libros, y a formar, algunos, 

sus particulares librerías,... 

138. No se adelanta cosa en que haya de nuevo cuarenta o cincuenta 

compradores [de libros] más. Es preciso que la multitud se dedique a 

ello. Para lo cual, no hay medio más fundamental que el dicho de fundar 

bibliotecas públicas... 
                                                           
49 A admiración de Campomanes por  Fr. Martín Sarmiento é patente na propia contestación ó 
cuestionario a que referimos en páxinas anteriores. Por suposto destaca Campomanes a Biblioteca do 
bieito e aproveita a ocasión para as louvanzas: De este sabio, como de Sócrates, sólo se conservan 
tradiciones entre sus amigos y, aunque dejo escritas muchas cosas importantes, no les dio la última lima 
en su ordenación y estilo, porque su ánimo nunca fue de producirlas a la luz pública. Harían un servicio 
importante a la nación los que emprendiesen la tarea de reducirlas a sistema ordenado, colocando las 
digresiones siempre instructivas en sus debidos lugares. Las antigüedades de Galicia, la Historia 
Natural, las etimologías y muchas tradiciones nacionales recibirían una gran luz con los escritos de este 
hombre, a todos respectos singular y de una perspicacia nada común, acompañada de las costumbres 
más inocentes...Transcrit. en García Morales, Justo [1968-72], p. 121. 
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Empregamos máis enriba a expresión "sostible" para destacar o carácter estable 

e con ánimo de permanencia50 con que nacen estas bibliotecas públicas carolinas, para o 

que entendemos son fundamentais o presuposto e o persoal permanentes, que son os que 

serven para asegurar a continuidade das coleccións e os servicios.  

No caso das bibliotecas universitarias as características son substancialmente 

diferentes ás que tiñan as bibliotecas colexiais. Do uso exclusivo dos colexiais pásase ó 

libre uso por calquera varón en traje decente51; do reparto da chave entre os colexiais ó 

horario fixado; do nomeamento anual de bibliotecario, no mellor dos casos, á 

permanencia no posto, previo control do Consello de Castela; dos recursos variables 

outorgados en momentos determinados e das doazóns como forma fundamental de 

incremento das coleccións ó orzamento anual para adquisicións.  

Pero posiblemente aínda hai outra diferencia: analizaremos posteriormente a 

composición da biblioteca do Colexio de Fonseca, onde a escaseza das coleccións en 

calquera materia que non sexa teoloxía e dereito chama a atención, posto que é moi 

superior ó que sería agardado. É probable que a explicación estea tamén no propio 

Sarmiento: as bibliotecas públicas precísanse tamén porque as de comunidades nunca 

son universales en todo género de libros. Esta universalidade parece ser para Sarmiento 

tamén característica das bibliotecas públicas. Pois ben, se comparamos o catálogo de 

1786 da Biblioteca do Colexio de Fonseca52 co dos fondos da Biblioteca pública da 

Universidade en 179453, as diferencias van máis alá das puramente numéricas, xa que a 

                                                           
50 Esta característica  das bibliotecas públicas era resaltada en 1885 por Joaquim Roca i Cornet:...la 
utilidad pública y su duracion, he aquí el grande y único fin de estas colecciones importantes, pues que 
las Bibliotecas que pertenecen al Estado ó á un establecimiento con independencia, ó á un cuerpo 
científico son las únicas que pueden considerarse como permanentes (Tratado de bibliografía, Ms. cit. 
por Comas i Güell, Montserrat [2001], p. 43). 
51 A expresión emprégase con frecuencia nos borradores das Constitucións da Biblioteca universitaria, o 
mesmo que se empregaba nas da Biblioteca Real, que lles serviron de modelo. 
52 AHN, Consejos, Leg. 5501. 
53 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57. 
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segunda é unha biblioteca enciclopédica, aínda que as súas coleccións estean certamente 

desequilibradas a favor da teoloxía debido á súa procedencia. 

 

Compostela, unha cidade con dúas bibliotecas públicas 

Aínda que Sarmiento consideraba que nos lugares con Universidade e Catedral 

era suficiente unha soa biblioteca, no último cuarto do século XVIII póñense en marcha 

en Santiago dúas bibliotecas públicas, froito das novas políticas ilustradas. En 1782 o 

Arcebispo Bocanegra abría a biblioteca episcopal, baixo a dirección do cóengo ilustrado 

Pedro Antonio Sánchez54, que tiña o nomeamento real de acordo co Regulamento 

establecido en 1771 por Ventura Figueroa.  

A Universidade tardaría algúns anos máis que o Arcebispado en abrir a nova 

Biblioteca, agardando as obras do edificio. Pero dende 1769 está bosquexándose a 

biblioteca a partir dos fondos xesuíticos. Nos anos seguintes sucédense as compras de 

libros, redacción das súas Constitucións, redacción de índices, construcción do edificio, 

etc. Esta a nacer o que constitúe hoxe a Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago.  

Oficialmente iso ocorrerá o 29 de marzo de 1794.  

Ambas bibliotecas, a episcopal e a universitaria, relacionadas nas súas orixes, 

seguirano estando durante un certo tempo a través de intentos conseguidos ou falidos de 

transvase dos seus fondos. Tamén en Compostela houbo xestións para que os 

duplicados das bibliotecas da Compañía que chegaran á Universidade foran a integrarse 

na biblioteca episcopal, aínda que finalmente parece que non chegou a producirse o 

traslado ó non permitilo o Consello de Castela55.  

Pasados os anos, e unha vez pechada esta Biblioteca episcopal, a Universidade 

intentará tamén facerse cos restos dos seus libros. A Xunta da Biblioteca universitaria 
                                                           
54 Sobre as coleccións desta Biblioteca Cfr.  Amado López, José María, Vázquez Vilanova, José Antonio 
[1997]. 
55 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 11-12,  20. 
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de 28 de febreiro de 179556 tratou respecto a esta solicitude, deixando a súa redacción 

aberta a idea de que é a Igrexa quen fai unha oferta de venda: 

...y que dicho Dr. Bibliotecario pase los oficios correspondientes, para 

conseguir la entrega de los libros de la Biblioteca Arzobispal, 

solicitando la Anuencia del Excmo. Sr. Arzobispo, y haciendo la 

correspondiente representación de súplica a la superioridad, y que no se 

pase a comprar dichos libros sin dar de ello antes parte al Claustro 

O peche desta biblioteca sería protestado primeiro pola Sociedade Económica de 

Santiago e logo polo Concello compostelá57. Nestas queixas non deixa de advertirse o 

caracter público da biblioteca, nacida das políticas reformistas borbónicas e non da 

vontade do Arcebispado. 

De máis longa vida gozou a Biblioteca pública da Universidade. O seu caracter 

de biblioteca pública será o que lle permita recoller os fondos das bibliotecas 

desamortizadas. Aínda en 1882 seguía mantendo este carácter: o Anuario del Cuerpo 

Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios dese ano incluía un Cuadro 

general de las Bibliotecas públicas de España por el orden de su respectiva 

importancia. En noveno lugar figuraba Santiago con 37.271 volumes. Non podía ser 

outra que a Biblioteca da Universidade. 

 

Os amantes do ben público 

Do caracter público destas bibliotecas non nos cabe dúbida. Pero a testemuña 

que imos tratar agora, pensamos serve para ilustrar de novo este caracter, e a un tempo 

constitúe unha mostra do interese respecto ás novas institucións, e un panorama do 

mapa bibliotecario da cidade de Santiago. 

                                                           
56 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77. 
57 Domato Búa, Salvador [1988]. 



 51

O 10 de abril de 1784 un anónimo compostelán, baixo a sinatura Un amante del 

bien publico, dirixe un escrito58 ó Conde de Floridablanca, comezando por agradecer ó 

Monarca, ós seus Ministros e a outros homes, que anhelan el bien de la Nación, os seus 

esforzos por promover a cultura, o que ten para el distintas manifestacións: un mellor 

método de estudios, a creación de cátedras de materias que anteriormente non existían 

na Biblioteca Real e outras que se erixiron, e na orde que se tiene comunicado a las 

Diocesis, para que en cada Diocesí, se erigiese biblioteca. Pero encontra o anónimo 

comunicante algúns problemas na cidade de Santiago, en el franqueamiento de sus 

Bibliotecas. 

A petición que realiza é que se dea orde  á Universidade, o Mosteiro de San 

Martiño Pinario, e a todos os conventos e colexios da cidade de Santiago, senón ós de 

toda España, para que abran as súas bibliotecas ó público. Especialmente interesado nas 

bibliotecas da Universidade e de San Martiño, por ser os que teñen mellor biblioteca, 

pero se están valendo de pretextos frívolos, a primeira que lle faltan os andeis principais, 

o segundo que os andeis carecen de rexas. En resume, que lles poderían roubar os libros.  

Efectivamente, a Universidade rematara as instalacións da súa Biblioteca en 

1781, pero non será ata 1790 cando coloque os libros nos andeis instalados ó efecto, e a 

súa apertura aínda se demorará catro anos máis. O amante do ben público tiña razóns 

para demandar a apertura dunha biblioteca que nacera como pública. Chama máis a 

atención que o pretexto frívolo da biblioteca de San Martiño Pinario fora a carencia de 

protección dos fondos, posto que esta non era unha biblioteca pública, aínda que ó 

menos no século XVIII foi usada por persoas alleas á comunidade bieita. Pero, quizais, 

unha nova mentalidade respecto á lectura aconsellaba non desbotar de plano saídas de 

colaboración coas novas políticas reformistas. 

                                                           
58 AHN, Consejos, Leg. 5.471. 



 52

A única biblioteca aberta ó público, de acordo a este amante do ben público, é a 

diocesana, pero esta ten fondos moi escasos, limitados a Teoloxía e Cánones e Leis, ...y 

tal qual otro libro curioso, los quales todos juntos, incluso el valor de las pastas, no 

llegan a importar setenta mil reais. A actitude do Bispo é loada, xa que non reparou nos 

furtos fronte ós beneficios  de un bien tan general.  

A solución para o ilustrado comunicante ó problema dos furtos pasa pola 

asistencia do Bibliotecario, e un ou dous axudantes, que no caso da Universidade 

poderían ser uns estudiantes de confianza, e nos conventos dos ou tres membros da 

comunidade, todo o que seria de mucha utilidad para esta Provincia, así como se 

conoce los pueblos que las tienen, y aun en esta con la Metropolitana. 
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Crebas e naufraxios. 

A Biblioteca do Colexio de Fonseca no século XVIII 
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El hospedaje de las letras y el monumento de las artes en el 

siglo XVI es una antigualla histórica en el siglo XIX. El viajero 

contempla su pórtico; el anticuario visita su claustro. Es casi una 

ruina; uno de esos escombros sobre los cuales se escribe la historia 

de una ciudad […] Ya no barren las bayetas del manteo escolástico 

las baldosas de su claustro; la hierba crece entre la juntura de las 

piedras. La inscripción del claustro ha llegado hasta nosotros para 

revelar su fundación; es un verdadero epitafio; hace el panegírico de 

un cadáver. 

(Neira de Mosquera, Antonio: El Colegio de Santiago Alfeo o de Fonseca de 

1525 a 1729) 
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Notas sobre a historia da Librería na Universidade-Colexio 

…para que fundado en aquella 

Universidad el insigne Colegio de Santiago 

Alfeo (Colegio, que con sus cinco estrellas 

fuera bastante con la gran sabiduria, que 

encierra, à iluminar el Mundo theologico, si 

fuera possible la perdida de la mas luciente 

estrella Dominicana el Angelico Maestro de 

las escuelas)… 

(Parga y Bassadre, Gregorio de: El Fénix de 

Bolonia, en ocasión de celebrar la venida de Felipe V, a 

Italia…) 

 

A historia da Biblioteca que se crea no Colexio de Fonseca da Universidade de 

Santiago, fundado na década de 1520 polo Arcebispo Alonso de Fonseca III, malia 

constituír durante dous séculos a biblioteca da propia Universidade, permanece en boa 

parte aínda hoxe agochada, fora de noticias dispersas que se recollen na bibliografía 

sobre o Colexio ou sobre a Universidade. O xa clásico estudio de Antón Fraguas, os 

traballos de Xosé Ramón Barreiro, Pegerto Saavedra e P. L. Gasalla Regueiro, xunto 

coas xa máis antigas publicacións de Mª Luisa Cuesta e Casimiro Torres59, recollen 

algunhas informacións sobre a biblioteca, sendo sen dúbida o inventario dos seus fondos 

                                                           
59 As citas completas destes traballos figuran na bibliografía. 
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en 1573 publicado por Miguel Romaní e Mª del Pilar Rodríguez Suárez a fonte hoxe 

máis importante para o coñecemento das súas primeiras coleccións.   

A orixe da primitiva librería que se achaba no Colexio de Fonseca non é moito 

máis clara que a súa definitiva desaparición. Atribuídos os seus fondos primeiros ós 

libros de Lope Sánchez de Ulloa, rector do Colexio e da Universidade dende 1534 ata 

1545, e ós fondos procedentes dos conventos suprimidos pola reforma de Cisneros60, a 

realidade é que descoñecemos todo deses primeiros anos. O que si parece estar bastante 

claro é que ata finais do século XVI trátase dunha Biblioteca de dependencia directa da 

Universidade de Santiago, e que será a partir de 1588 cando se comecen a tomar as 

medidas que a colocaran baixo a dependencia do Colexio. 

Así é a Universidade quen realiza as primeiras compras de libros que temos 

documentadas, tal e como ocorre cos fondos da librería do Bispo Carmona, que foron 

mercados pola Universidade ó Cabido, a quen llos legara o Bispo. Hai referencias a esta 

librería en venda no Claustro de 2 de xulio de 1571, e a súa entrega, xunto co seu 

inventario, realizouse en 1572, custándolle á Universidade 408.750 marabedís. Este 

conxunto de libros foi inventariado e ordenado para o seu uso polo libreiro e impresor 

salmantino Enrique Toti, polo que a Universidade paga os seus herdeiros en 1573 oito 

ducados.  

Nese mesmo ano, o visitador Varaiz manda a Universidade que encargue ó 

Bedel que se ocupe do servicio dos libros, previa entrega por inventario, e establece o 

horario de apertura nunha hora pola maña e outra pola tarde, o que o Claustro ampliara 

a tres horas: dúas de maña e unha de tarde.  

As disposicións de Varaiz cúmprense inmediatamente. O inventario é realizado 

en 1573 polo mestre Juan García e  é hoxe coñecido gracias a que está incluído, xunto 
                                                           
60 Casimiro Torres [1965] fai referencia a esta orixe para algúns fondos colexiais. A revisión da 
bibliografía sobre a reforma do clero levada adiante polos Reis Católicos en Galicia, non nos aportou 
ningunha nova ó respecto. 
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coa acta de entrega da librería ó Bedel, na visita de Pedro Portocarrero en 157761. Os 

seus fondos estaban constituídos por 560 obras en 700 volumes, unha cifra salientable 

que con razón facía dicir a Universidade en 1576 cando lla presenta ó Rei que "la 

librería de la dicha Universidad es mucha y está muy bien conçertada". A composición 

da biblioteca nese momento é fundamentalmente de textos teolóxicos e xurídicos, con 

grande abundancia de obras de predicación62, a teor cos estudios que se realizaban no 

Colexio, creado polo seu fundador para formar sacerdotes. 

Agardábase unha norma do Consello Real para poñer a biblioteca en 

funcionamento, pero tal norma non chegou e os visitadores insistiran en que o Claustro 

asuma a tarefa da inaprazable regulamentación. 

Nos Libros de Claustros posteriores, as novas sobre a Biblioteca redúcense ás 

encargas de candados e cadeas, fórmula medieval que con pouco éxito parece cumprir a 

súa finalidade, ó soldo do Bedel que se ocupa da librería, Bartolomé Vázquez Giráldez, 

e ó escaso coidado que os colexiais teñen coa mesma. Queixas que se reiteran nos 

interrogatorios do visitador Portocarrero en 1577, xunto con algunhas outras referidas ás 

instalacións. 

Como o Bedel non parecía cumprir escrupulosamente as súas obrigas en relación 

coa librería, pronto os Colexiais de Fonseca solicitan que esta pase o seu coidado, 

ofrecéndose eles a servila gratuitamente. O Claustro accederá a esta solicitude, pero 

obrígalles a buscarlle un lugar no Colexio e permitir a entrada ós estudiantes de fora del. 

Seguía sendo a Biblioteca da Universidade, aínda que se inicia xa a súa dependencia 

directa do Colexio. As Constitucións da Universidade de 1588 non farán senón 

confirmar este status, establecéndose na primeira: 

                                                           
61 A Real Universidade de Santiago de Compostela: Actas da Visita do Licenciado D. Pedro Portocarrero 
Gobernador de Galicia (1577) [1992]. 
62 Equipo de Investigación “Galicia hasta el 1500” [1993], p. 306. 
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...que la llave y cuidado de la librería la tenga el Colegial que el 

Claustro mandare por tiempo y en la parte y aposento que le pareciere 

Os problemas relacionados coa súa ubicación e a necesidade de expurgo dos 

libros atrasan a entrega da Biblioteca ós colexiais, pero finalmente estes conseguen o 

seu obxectivo no Claustro de 17 de decembro de 1590: 

En este Claustro se mando al bedel entregue al Retor del Colegio 

Mayor, el maestro Figueroa, por ante mi el secretario la librería que esta 

en claustro, que dandosela y entregandosela desde agora le dan por libre 

e quito de ella, y esto se entiende despues que se sacare el dinero 

O Bedel fai entrega da librería ós colexiais poucos días despois, o 13 de xaneiro 

de 1591. Poucas novas temos da librería baixo a directa dependencia colexial: sabemos 

que en 1601 existía un catálogo dos seus fondos, e que seguen a faltar os libros63 e 

seguen a expurgarse. En 1613 o expurgo realízao o P. Fr. Jerónimo González, 

catedrático de Teoloxía, comunicando ó Claustro que tiña expurgado quinientos e tantos 

libros, o que indica  que os fondos totais non debían ser menores, pese as perdas que 

tamén testemuñan os visitadores e os mandatos de recontos  como o que se encarga ó 

Rector da Universidade, acompañado polo do Colexio, en 1616. Ordénase tamén que o 

colexial nomeado bibliotecario reciba cada ano a biblioteca por inventario e a entregue 

baixo el ó seu sucesor. Entregas que obrigaban a unha fianza dos colexiais ó facerse 

cargo da librería, como antes obrigaran ó Bedel da Universidade.  

 

Pero o noso interese radica nas últimas etapas da biblioteca do Colexio, unha 

biblioteca, que fora cal fora a súa orixe e o seu financiamento ata ben andado o século 

XVIII, rematará sendo en exclusiva a Biblioteca do Colexio de Fonseca a partir da 

                                                           
63 Así o testemuña o visitador Baltasar de Sandoval que di ter pedido conta dos fondos polo …memorial y 
catálogo que della ay… , e polo que encontra que faltan 53 volumes. Cfr. Cuesta, Luisa [1929-30], p. 6. 
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separación da Universidade e o Colexio. Un Colexio que pasa dende mediados  deste 

século por momentos difíciles e que a larga o levaran á súa desaparición.  Achámonos 

pois  no período de convivencia de dúas bibliotecas na Universidade de Santiago, a do 

Colexio e a nova fundada pola Universidade cando pasa a ocupar o Colexio da 

Compañía, e tamén analizaremos os cambios que se tiñan producido nas coleccións nos 

seus últimos anos, ó chegar á entón denominada Biblioteca pública da Universidade.   

Esta etapa final da Biblioteca do Colexio de Fonseca é a penas coñecida, e ata 

diríamos confusa na bibliografía sobre o Colexio. Ás veces aparece mergullada baixo 

fórmulas que fan aparecer a actual Biblioteca da Universidade como unha sucesión 

interrompida da vella biblioteca creada no século XVI pola Universidade dentro dos 

muros do Colexio, como ocorre nos traballos de María Luisa Cuesta64 e Casimiro 

Torres65. Tal idea é tamén a que se desprende en bibliografía máis recente como o 

traballo do Equipo de Investigación “Galicia hasta el 1500”66 ou o de Ofelia Rey 

Castelao67. Unha historia que parece supoñer que a aqueles primeiros libros reunidos no 

Colexio de Fonseca no século XVI, vánselle sumando achegas maiores ou menores, 

segundo os tempos, ata a chegada dos fondos dos Colexios da Compañía e as grandes 

doazóns de finais do século XVIII. E así se segue a recoller en eventos conmemorativos, 

seguindo a idea de que canto máis antigo sexa o pasado, máis valioso é o presente. E 

isto pese a que xa o estudio de Antón Fraguas sobre o Colexio de Fonseca facía 

referencia á práctica desaparición da biblioteca colexial, o que recollen con máis 

rotundidade P.L. Gasalla e Pegerto Saavedra  dándoa por desaparecida coa invasión 

francesa, o que sen dúbida foi ben certo para unha parte das coleccións.  

                                                           
64 Cuesta, Mª Luisa [1929-30]. 
65 Torres, Casimiro [1965]. 
66 Equipo de Investigación “Galicia hasta el 1500” [1993]. 
67 Rey Castelao, Ofelia [2002]. 
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A nova Librería 

Ó aproximarnos á documentación conservada da biblioteca colexial axiña xurde 

a curiosidade ó atoparmos a revelación do visitador do Colexio en 1713, quen considera 

ser cosa indecorosa unha Universidade que non ten Biblioteca. E ó non dubidar da 

palabra de aquel cóengo visitador, Gregorio Parga y Vasadre, que hai pouco volvera do 

Colexio de San Clemente de Bolonia, e que quixo traer a Compostela o seu modelo de 

Biblioteca, quixemos rastrexar o devir da formación desta nova biblioteca colexial. 

Dende logo recollemos trazos soltos, pois nin Libros de Claustros nin Libros de Capelas 

se pararon moito no acontecer da Biblioteca, o que non debe estrañar en plena crise 

colexial. Pero, sen embargo, puidemos coñecer as coleccións en dous momentos 

fundamentais na historia do Colexio.  

Quixemos tamén analizar estas coleccións para ver que lían, ou ó menos que 

compraban, colexiais e universitarios, e para evitar lecturas anacrónicas intentamos 

facelas dende as opinións sobre os libros de voces contemporáneas, as de Sarmiento, 

Mayans e Sempere y Guarinos fundamentalmente. Os tres son grandes coñecedores da 

bibliografía que se está difundindo na Europa do seu momento, e produciron distintos 

textos sobre a mesma que serviran de base á nosa análise. 

Comparando estas fontes de referencia, a Biblioteca mostra un núcleo de 

bibliografía común e de primeira orde naquelas materias en que fundamentalmente 

colecciona libros, en Teoloxía e en Dereito. Pero incluso nestas materias observamos 

grandes ausencias, e dende logo un bo número de libros que Sarmiento incluiría entre os 

obvios. As maiores sorpresas virán dadas sen embargo pola nula presencia doutras 

materias ou pola súa pobreza, e non nos estamos a referir a temas problemáticos no seu 

momento no marco universitario compostelá, como á física experimental, senón ós 
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clásicos greco-latinos, por exemplo. Así pois pensamos que a Biblioteca colexial debe 

ser valorada tanto en función das presencias coma das ausencias. 

Á hora de considerar axeitadamente estas coleccións cremos que son de especial 

interese os documentos que indicamos a continuación. O primeiro destes documentos é 

a carta fundacional dunha nova biblioteca no Colexio de Fonseca no século XVIII, que 

ademais engade o interese de constituír unha normativa completa da Biblioteca, 

poderíamos dicir o seu primeiro regulamento. En segundo termo, hai que salientar dous 

inventarios da Biblioteca, dous inventarios descoñecidos ata agora68 e gracias ós que 

sabemos os libros que tiña o Colexio nos seus últimos tempos. O primeiro deles69, 

realizado en 1786, permítenos coñecer o estado das coleccións da Biblioteca despois das 

reformas do Colexio realizadas polo cóengo Antonio Páramo e Somoza70, rector da 

Universidade e comisionado polo Consello de Castela para a súa reforma. Este 

inventario confirma claramente a existencia de dúas bibliotecas na Universidade no 

último tercio do século XVIII, absolutamente independentes, despois que a 

Universidade abandone o Colexio e ocupe o edificio da Compañía. Trátase xa  do 

inventario dunha biblioteca ó servicio exclusivo do Colexio, despois de ter sido 

primeiro exclusivamente da Universidade, pero, xa dende finais do século XVI, cada 

vez máis  de usufructo colexial.  

Porque como xa sinalamos a biblioteca universitaria como tal, unha biblioteca ó 

servicio de toda a comunidade universitaria, non parece existir na Universidade 

                                                           
68 A documentación do Colexio de Fonseca está moi diezmada no Arquivo Histórico da USC, 
posiblemente debido ós feitos históricos que lle toca vivir ó Colexio na crise do Antigo Réxime.  
69 AHN, Consejos, Leg. 5.501. 
70 Páramo y Somoza (1731-1786) foi graduado en Leis e Cánones pola Universidade de Santiago, 
viaxando logo a Europa onde contactou co movemento ilustrado. En Compostela foi administrador do 
Real Hospital e rector da Universidade co apoio do sector capitular, e un dos fundadores da Real 
Sociedade Económica. Bispo electo de Lugo, morreu antes de tomar posesión. Posuía un importante 
gabinete de historia natural, que doou á Real Sociedade Económica, unha colección de medallas e unha 
selecta biblioteca (Cfr. López Ferreiro, Antonio [1908], T. X, pp. 214-217). Pese a que algúns autores 
sitúan as súas coleccións de historia natural na Universidade, non hai evidencias concluíntes ó respecto. 
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española71 ata o século XVIII, con algunhas notables excepcións como a da 

Universidade de Salamanca.   

A Biblioteca colexial conta en 1786 con algo máis de dous mil volumes, o que 

en principio parece unha cifra dende a nosa perspectiva actual máis ben escasa, pois 

temos tendencia á comparación con aquelas magnas bibliotecas que, sen embargo, non 

constituíron na súa época máis que unha excepción. Porque a realidade é que non 

coñecemos en detalle as bibliotecas dos Colexios Maiores españois, coa excepción da 

do Colexio de Teólogos de la Madre de Dios de Alcalá72, e que, a falta da investigación 

correspondente73, as vicisitudes que pasaron as bibliotecas colexiais ata incorporarse ás 

Universidades impídenos facer unha idea das mesmas no século XVIII.  Dende logo 

non acada Fonseca unha cifra comparable por exemplo coa do Colexio de San Ildefonso 

de Alcalá, que tiña en 1781 17.000 volumes, ou cos 13.000 que posuía en 1807 o 

Colexio de Santa Cruz de Valladolid.  

Pode valer como explicación desta desproporción o feito de que a compostelá 

parece ter sido adquirida fundamentalmente ó longo do propio século XVIII, dado o 

estado en que viñera a esmorecer, segundo as fontes que a describen a principios de 

século. Pero tampouco é improbable que a magnitude media das bibliotecas dos 

Colexios se aproximase máis ás cifras do Colexio de Fonseca que ó de San Ildefonso de 

Alcalá, Santa Cruz de Valladolid ou algúns de Salamanca74. Se tomamos como 

                                                           
71 A situación non defire moito da doutros países europeos, coa notable excepción da Biblioteca de 
Oxford. Cfr. Ridder-Symoens, Hilde de [1999], p. 205. 
72 López-Vidriero, Mª Luisa [1987],   pp. 343-408. 
73 Coa excepción reseñada do Colexio de Teólogos de Alcalá, descoñecemos outras publicacións que 
analicen os fondos bibliográficos ou transcriban os inventarios colexiais completos, pese á considerable 
cantidade de inventarios conservados na documentación (Cfr. Sotelo Martín, Mª Elena, Pacheco 
Sampedro, Rogelio  [2001], p. 131, n. 11). É tamén coñecida a colección de manuscritos do Colexio de 
San Bartolomé de Salamanca no século XVIII (Cfr. Galende Díaz, Juan Carlos [2000]). 
74 Por poñer algún exemplo,  a mediados do século XVII o Colexio de la Madre de Dios de Alcalá tiña 
1.913 libros, e os seus ingresos anuais parecen ser escasos (Cfr. López-Vidriero, Mª Luisa [1987] ). A 
Biblioteca  do Colegio Mayor Reunido de Santa Cruz y Santa Catalina da Universidade de Granada tiña 
en 1837 1.772 volumes (Cfr. Peregrín Pardo, Cristina [1994], p. 287).  Tamén é certo que a altura de 1837 
a biblioteca podía estar diezmada, como ocorrera na do Colexio de San Ildefonso: en 1842-1843 cando se 
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referencia o estado das bibliotecas universitarias ou colexiais en Francia, agás algunha 

notable excepción como a biblioteca da Universidade de París, a biblioteca do Colexio 

compostelá estaría nas cifras medias dos grandes colexios parísenos (Colexio de 

Navarra, Harcourt, Cardinal-Lemoine)75. 

Este primeiro inventario de 1786 da Biblioteca colexial chéganos acompañado 

dunha lista de libros que o rector do Colexio quere engadir á Biblioteca, unha lista que 

responde ós intereses de lectura dun determinado momento, sen que lograramos saber 

por quen foi elaborada, e se respondía ou non ós desexos do conxunto de colexiais, ou 

foi responsabilidade exclusiva do rector ou dalgún outro membro concreto da 

institución colexial. 

O segundo inventario76 son os restos que pasaron á Universidade uns anos 

despois da desaparición do Colexio, libros que lograron sobrevivir a accidentada 

historia do Colexio nos últimos anos do século XVIII e primeiros do XIX. Reflexa o 

estado da Biblioteca despois da estancia dos franceses e do período de fortes conflictos 

entre a Universidade e o Colexio que levarán o seu peche. En parte son obras ou partes 

delas que permaneceron da biblioteca tal e como era en 1786, en parte obras novas que 

deberon ingresar entre 1786 e 1840. Agora os fondos son aproximadamente a metade. 

Uns e outros son as crebas dos distintos naufraxios: 

Sería la Biblioteca de Santiago de Galicia una de las más 

antiguas de España si en sus dos primeras épocas, y aun en la 

tercera, por una larga série de vicisitudes, no hubieran desaparecido 

sus libros casi completamente77. 

                                                                                                                                                                          
trasladan os fondos do Colexio Maior de San Ildefonso de Alcalá a Madrid había ó redor de 3.000 
volumes dos 17.000 que chegara a ter (Cfr. Sánchez Mariana, Manuel [1998], p. 158).  
75 Artier, Jacqueline: Les bibliothèques des universités et de leurs collèges, en Jolly, Claude, dir. [1988], 
pp. 45-55. 
76 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534. 
77 Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1881. 
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A Librería universitaria ata as reformas colexiais do visitador Diego Juan 

de Ulloa 
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Reaccionando ante a decadencia: ...hechen las primeras lineas 

 

Y si se obrara con cautela por lo pasado y en 

tiempo que había librería en este Colegio no se hallara 

ahora sin una alhaja que sin duda es parte integrante 

de una comunidad literaria en su formal constitutivo 

(Visita ordinaria de Gregorio Parga y Vasadre.1713) 

 

A principios do século XVIII pouco debía restar da primitiva biblioteca 

ubicada no Colexio de Fonseca, da que cabería agardar que tivese certa entidade 

máis dun século despois da súa creación cuns fondos como vimos relativamente 

abondosos. As reiteradas queixas e medidas tomadas para evitar os roubos de libros, 

ó parecer nada raros nas bibliotecas colexiais78, non serviron para impedir a 

desaparición da biblioteca que se ubicaba no Colexio. As testemuñas, como imos ver 

a continuación, non deixan dúbidas ó respecto da práctica inexistencia de libros 

dentro dos muros colexiais ó iniciarse o século. A máis importante destas testemuñas 

é o cóengo de Santiago Gregorio de Parga y Vasadre79, quen en 1713 realiza a visita 

ordinaria á Universidade80 e nela dispón unha serie de mandatos que constitúen un 

auténtico regulamento da Biblioteca. Parga déixanos unha relación elocuente do 

estado da librería: 

                                                           
78 López Álvarez, Olga Mª [2003], T. II. Tamén en Francia os roubos son ben coñecidos nas bibliotecas 
colexiais: Cfr. Artier, Jacqueline: Les bibliothèques des universités et de leurs collèges, en Jolly, Claude, 
dir. [1988]. 
79 Gregorio Parga y Vasadre foi rector do Colexio Maior dos Españois en Bolonia, onde estivo entre 1702 
e 1706, e publicou El Fénix de Bolonia, en ocasión de celebrar la venida de Felipe V...., unha louvanza 
do Colexio de España. Posteriormente foi catedrático de Cánones na Universidade de Santiago.  
80 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A. 49. Os textos citados neste apartado corresponden ós 
folios 187-189. 
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Considerando ser cosa indecorosa que contra la constitucion 1ª de 

la Universidad una comunidad literaria no tenga librería comun pues 

apenas hay alguna por mínima que sea en que no la haya para que los 

Colegiales que no tienen medios para comprar libros propios ó todos los 

que conducen al estudio de la facultad de cada uno tengan el recurso de 

la librería del colegio y por que tal vez puede ofrecerse que la 

comunidad deba responder algun quesito ó consulta que por otra 

comunidad ó algun particular se le haga y seria un absurdo grande 

mendigar de afuera para las operaciones de su propio ministerio, 

instrumentos necesarios que son los libros 

En vista desta situación o visitador manda  unha refundación da Biblioteca, 

ordenando á Universidade que hechen las primeras lineas comprando algunos libros 

aunque sean usados. As palabras do visitador Parga y Vasadre son claras: 

...por ahora sirva este mandato de creacion de la dicha librería con 

pocos libros y en adelante los SS. Visitadores la irán aumentando hasta 

ponerla en estado de suficiencia 

O texto do visitador non se limita a reflectir a inexistencia dunha biblioteca que 

se poda chamar tal no Colexio, senón que nos presenta as funcións que pensa debe 

cumprir tal biblioteca común, ou, o que é o mesmo para Parga y Vasadre, ó servicio dos 

colexiais, como deixan claro os mandatos da visita.  

Xunto á tradicional misión de cubrir as necesidades de libros dos alumnos que 

non poden adquirir todos os que precisan, o visitador dálle á biblioteca un carácter 

marcadamente pragmático en relación coa docencia impartida, restrinxindo así estes 

libros ás materias que estudian os colexiais. Ambas restriccións, a que afecta ós lectores 

e a que o fai ós libros non son características menores en oposición ás novas bibliotecas 
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universitarias que se crearán no último tercio do século, oposición da que xa nos 

ocupamos. Xunto a esta misión primordial, engade o visitador unha función de apoio a 

asesoría que deben dar a Universidade ou o Colexio, ou ambos baixo a fórmula de 

comunidades.   

Se a selección dos libros se restrinxe ás facultades dos colexiais, Teoloxía e 

Leis e Cánones, os seleccionadores de acordo ó mandato do visitador non son 

exclusivamente do Colexio, senón que Parga  ordena que sexan dous membros da 

Universidade e dous do Colexio, en cada caso un de Teoloxía e outro de Leis. Establece 

pois un equilibrio de poderes na selección entre quen financia a Biblioteca –a 

Universidade-, e quen a usa –o Colexio.  

Porque Gregorio de Parga y Vasadre limita claramente o uso da Biblioteca ós 

colexiais, podéndose dicir que o acceso a ela é un máis dos múltiples privilexios de que 

gozaban estes. Todos os colexiais terán a correspondente chave, ...y que ningun extraño 

entre en la librería sino á verla de paso y en presencia de alguno de los colegiales... 

Esta limitación non era rara nas bibliotecas colexiais, tal ocorre por exemplo no 

regulamento do Colexio da Sorbonne de 167681.  

Pero a restricción de uso a un so Colexio, non supón para o visitador que a 

Universidade non deba contribuír á constitución da Biblioteca, senón máis ben todo o 

contrario, el mesmo mandara sostela ó Claustro universitario. Ademais cando a 

Universidade comprase libros debe dalos ó Colexio cun inventario asinado por su 

diputado y del Rector del Colegio, quedando copia no Arquivo ou na Secretaria da 

Universidade para que os futuros visitadores saiban de que han pedir contas. 

Dada esta situación, parece lóxico que o visitador faga recaer a 

responsabilidade da conservación da Biblioteca sobre o rector do Colexio, o 

                                                           
81 Artier, Jacqueline: Les bibliothèques des universités et de leurs collèges, en Jolly, Claude, dir. [1998], 
p. 54. 



 72

usufructuario dos libros. Tamén aparece o afán sancionador polas perdas de libros, que 

onte coma hoxe era seguramente máis un recurso retórico que unha medida eficaz. Así 

establece o visitador as sancións, debendo pagar do seu peculio o rector do Colexio as 

posibles subtraccións: 

...y hasta satisfacer será privado de porcion y de cualquier emolumento 

que haya de percibir del Colegio acompañandole los Consiliarios en esta 

mesma carga. 

Tamén para os colexiais a subtracción de libros debe implicar ser privado de 

porción e voz activa e pasiva por dous anos,  é dicir da posibilidade de votar e ser 

votado. 

Pero por se tales medidas non deran os froitos agardados, Parga y Vasadre 

ordena a petición dunha bula papal que protexa as coleccións de libros castigando a 

perda coa excomuñón maior ipso facto incurrenda, unha excomuñón que non dubida 

pedir para o Rector do Colexio se este autorizara a saída de obras. Porque ademais das 

subtraccións, intenta evitarse o préstamo de libros, xa que os mandatos do visitador 

sitúan incursos na excomuñón a saída de obras ó para uso propio ó para prestarlo á 

alguna persona fuera ó dentro del Colegio.... Aínda que non era descoñecido en todas 

as bibliotecas o préstamo de libros82, a consulta de fondos fora das instalacións 

bibliotecarias non será norma nas bibliotecas do Antigo Réxime83, a non ser en casos 

                                                           
82 Tal ocorre na biblioteca do Colexio de Teólogos de la Madre de Dios de Alcalá de Henares (Cfr. 
López- Vidriero [1987], p. 351). En Galicia consta o préstamo de libros na Biblioteca do Mosteiro de San 
Martiño Pinario entre 1742 e 1825. O Libro de Asiento de los Libros que se sacan de la Librería... ( BX, 
Ms. 452) deixan claro que estes préstamos eran fundamentalmente para os frades do Mosteiro, aínda que 
en ocasións se indica que os libros retirados eran para persoas alleas: o chantre da Catedral (pp. 33, 35), 
por estes anos Andrés Gondar, a quen tantos escritos dedica o Cura de Fruime, outro dos prestatarios do 
Mosteiro (p. 37),  o Conde de Ximondi (p. 36), para a casa de Nicolás de Ayala, cuñado do P. Isla, etc. 
83 As Constitucións da nova Biblioteca da Universidade de Santiago de 1795 tamén excluían a retirada de 
fondos da Biblioteca. Sen embargo, nalgúns casos fixéronse excepcións, como ocorreu cos préstamos ós 
franceses e os afrancesados durante a ocupación da cidade. O afrancesamento do bibliotecario maior 
permitía as excepcións amistosas. Tamén o Colexio de Fonseca debeu facer excepcións, pois en 1796 tiña 
prestado un lote de libros ó cóengo Tomás S. Serantes (Cfr. Barreiro Mallón, Baudilio [1981], p. 474, n. 
55). Pola contra, a aplicación estricta da norma, onte coma hoxe, deu orixe a conflictos, como o da 



 73

excepcionais como a preparación de puntos nas Universidades. Ás veces era o propio 

donante/fundador da biblioteca o que establecía as restriccións. É o caso da Biblioteca 

Capitular de Santiago, creada a partir da biblioteca do cóengo Diego Juan de Ulloa, o 

reformador e rector da Universidade, como Parga y Vasadre formado en Bolonia, quen 

establece no seu testamento a cláusula no permitindo jamás sacar ningún libro de ella, 

ni aún prestado.  

A visita de Parga é pois o inicio dunha nova época fundacional para a 

Biblioteca, aínda que siga sendo baixo o vello modelo da biblioteca colexial como 

biblioteca xeral da Universidade, que a financia e sostén. Se os colexiais de Fonseca 

desexaron sempre un Colexio-Universidade, non cabe dúbida de que a fusión foi un 

obxectivo conseguido na Biblioteca. A Universidade mantén o valor patrimonial, pero o 

valor de uso pertence ó Colexio. Non se trata pois dunha biblioteca pública, nin sequera 

dunha biblioteca aberta a toda a institución universitaria. Semella máis ben unha 

biblioteca dunha comunidade, tal e como eran ás de conventos e mosteiros. Formaba 

parte das librerías, tal e coma vimos as definía a Real Academia.  

Aínda que fora seguindo esta vella fórmula de Biblioteca, o texto de Parga y 

Vasadre non deixa de sorprender pola amplitude de problemas que abarca, difícil de ver 

en ningunha outra visita. Parga define na visita a necesidade da biblioteca e as súas 

funcións, os selectores dos libros, o rexistro do seu ingreso, a súa colocación e os 

índices de control, a necesidade dun bibliotecario e as súas funcións, o cuarto para a 

librería, as sancións polo incumprimento das normas...   

Era sen dúbida Parga y Vasadre un bo coñecedor das bibliotecas, como deixa 

caer na propia visita, pois ó falar das sancións sinala que non deben considerarse 

severas pues en otros Colegios y comunidades se practican mayores rigores. ¿Estaba 

                                                                                                                                                                          
Universidade de Oviedo en 1786, cando o rector quere retirar un exemplar dos Concilios de  Aguirre. As 
disputas entre o rector e o bibliotecario chegaron ó Consello de Castela.  
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referíndose Parga o Colexio de España en Bolonia84?. É probable que así fose pois as 

Statuta do Colexio de San Clemente recollían xa dende 1377 normas moi rigorosas ó 

referirse á Biblioteca85, restrinxindo o seu uso ó rector e estudiantes do Colexio, 

prohibindo a saída dos libros do mesmo, ordenando a colocación dos libros por 

disciplinas, e nomeando un capelán e un estudiante para a súa atención, que podían 

chegar a ser expulsados do Colexio se non cumprían axeitadamente o seu traballo. 

Como vemos, todas elas normas moi próximas ás sinaladas na visita de Parga y 

Vasadre, que non parece prestar excesivo interese ó feito de que en Compostela a 

biblioteca do Colexio de Fonseca era tamén a Biblioteca da Universidade de Santiago, o 

que obviamente non ocorría en Bolonia.  

A importancia deste texto dende o punto de vista da biblioteca do Colexio de 

Fonseca sitúa a Parga no grupo dos cóengos que formados fora de España, 

fundamentalmente en Italia, coinciden no Cabido de Santiago na primeira metade do 

século XVIII e que van ser quen leven adiante unha serie de reformas na Universidade e 

na propia cidade de Santiago. Os seus nomes volveremos a encontralos ó longo deste 

texto: Andrés Gondar86, Miguel Antonio Montes Piñeiro, Diego Juan de Ulloa87, 

Antonio Páramo y Somoza...88. 

                                                           
84  O Colexio de San Clemente de Bolonia tivo clara influencia no  nacemento dos Colexios maiores de 
España Cfr. Beltrán de Heredia, José [1941]. Non parece descartable que o influxo se mantivese ó longo 
do tempo, dado que acolleu como colexiais a quen logo serían membros de cabidos, universidades, etc. 
85 Brunori, Livia [1986], pp. 7-11. 
86 Andrés Gondar, a quen dedica moitas das súas obras o Cura de Fruime, Diego Antonio Cernadas y 
Castro, foi chantre na Catedral Compostela despois da súa formación en Roma. Financiou a edición das 
obras de Scoto que M. Barros editou en Roma. Obras co seu ex -libris figuran hoxe na Biblioteca da 
Universidade, despois de ter pasado pola Biblioteca da Compañía de Xesús de Santiago. O carácter 
ilustrado destes cóengos, non lles impediu unha forte defensa das tradicións referentes ó Apóstolo 
Santiago. A Biblioteca Xeral da Universidade adquiriu en 2003 un manuscrito que conten unha peza 
teatral para representar na Quintana o 25 de Xulio de 1764 co título Loa de la Batalla de el Clavijo, que 
pertenceu ó chantre Gondar, posiblemente obra do Cura de Fruime. 
87 Diego Juan de Ulloa, que coma vimos, foi quen levou adiante a primeiro reforma da Universidade, 
formárase tamén no Colexio de Bolonia e posteriormente estivo en Roma e Francia. A súa morte en 1764 
doou a súa biblioteca á Catedral de Santiago  para que “sirvan de principio a una librería”. Cfr. Folgar de 
la Calle, María del Carmen [1991], p. 377, e Buono, Benedict [1999]. 
88 Gasalla, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na Centuria da Ilustración, en 
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, [1998-2002], T. I, pp. 279-280. 
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Ningunha visita posterior regulamentará con tanto detalle o servicio da 

Biblioteca, se ben é certo que os visitadores reais empregaran unha formula distinta á de 

Parga, visitador ordinario. A nova fórmula das visitas reais abre a Biblioteca ó conxunto 

da Universidade: para el aprovechamiento de sus individuos y la utilidad publica de la 

tarea y ejercicios literarios.89.   

 

Cumprindo o mandado: libros e locais 

A Universidade cumpriu boa parte dos mandatos do visitador Parga. Xunto ás 

directrices que vimos de sinalar, o visitador ordenaba tamén que se buscase un local 

axeitado para instalar a Biblioteca. As carencias do local destinado á biblioteca seguiron 

sendo resaltadas nos anos posteriores polos visitadores. As informacións 

proporcionadas por eles, permítennos facer unha idea da ubicación da Biblioteca nestes 

anos, que parece non é a mesma que no século XVII90. O visitador real Ventura de 

Robles en 171591 déixanos unha descrición deste cuarto: 

...el Quarto determinado para dicha Librería es ôbscuro Y esta al 

bendabal cerca de la cozîna donde se puede themer algun Yncendio Y podra 

hacer falta para algun colegial... 

Sobre as malas condicións insistirá ó ano seguinte o visitador ordinario Juan 

Antonio Varela Mariño, engadindo que a Biblioteca está exposta ós ratos por tener 

debajo el Artesonado92. Na actualidade o edificio do Colexio só conserva o artesoado 

                                                           
89 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Leg. 534. 
90 No século XVII os libros estaban ubicados na sala de Claustro, que se encontraba na primeira planta na 
fachada principal do edificio (Cfr. Fraguas y Fraguas, Antonio [1995], p. 51). Aínda que Fraguas indica 
que nos primeiros anos do século XVIII os libros estaban repartidos polos apousentos dos colexiais, as 
visitas destas datas falan do cuarto da Librería, polo tanto había un local especial para eles. Posiblemente 
os colexiais tiñan libros, ben particulares, ben da Biblioteca, tamén nos seus cuartos, xa que nas 
descricións destes aparecen andeis.  
91 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 207. 
92 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 213. 
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da escaleira principal e da Cátedra de Teoloxía, pero non era así a principios do século 

XVIII, onde parece que o tiña todo o edificio.  

Os planos do Colexio que coñecemos da primeira metade do século XVIII non 

indican onde se ubicaba a Librería, pero si a cociña93, o que xunto coas descricións 

anteriores, lévanos a supoñer que se trataba dun cuarto do corredor existente entre 

ambas plantas do Colexio e orientado ó sur do edificio94, na ampliación do mesmo 

construída a principios do século XVIII para hospedaría e da que se conservan planos 

diversos, entre outros os de Domingo de Andrade de 1701. De acordo a estes planos 

efectivamente debía ser escura, pois os ocos eran pequenos, como o son na actualidade 

os do piso inferior. Nos planos nese corredor había cuartos de colexiais, un deles 

posiblemente era o que contiña a Biblioteca antes do construcción do edificio anexo no 

norte do Colexio en que finalmente se ubicará. 

Porque efectivamente a Universidade, seguindo as indicacións do visitador 

tamén neste aspecto, comeza a construír un pequeno edificio para instalar a Biblioteca. 

A nova construcción95, no solar ubicado entre o Colexio de Fonseca e o de San 

Xerome, toma como modelo para os seus andeis, a da Biblioteca do Colexio de Santa 

Cruz de Valladolid96, unha obra barroca de dous corpos que se realizara en 1705. 

En 1717 o edificio  da Biblioteca está en marcha, aínda que as obras estaban 

lonxe de rematar, xa que o visitador Diego Vázquez de Castro encontra que para su 

perfecion le falta mucho ansi en lo exterior de paredes como en lo Interior de maderas 

                                                           
93 Para quen coñeza o edificio na actualidade, froito de múltiples reformas, algunhas non moi 
afortunadas, a cociña estaba ó fondo do actual servicio de Información da Biblioteca Xeral. 
94 Na actualidade debe corresponder con algunha zona da Sección de Catalogación da Biblioteca Xeral. 
Aínda que hoxe non é escuro, fiestras desa zona abríronse con posterioridade ós primeiros anos do século 
XVIII. 
95 Ata hai pouco, sé do Instituto P. Sarmiento de Estudios Galegos. 
96 Fraguas y Fraguas, Antonio [1995], p. 185.  
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y estantes... 97. En 1721 a Biblioteca aínda non estaba rematada, pois o visitador di ter 

estado no cuarto nuevo y Viejo de la librería. 

Pero non só nas instalacións se seguiron os mandatos do visitador. Tamén a 

adquisición de libros durante a primeira metade do século XVIII parece ir ligada ás 

disposicións dos visitadores, que reiteradamente mandan facer investimentos na compra 

de libros da Biblioteca. Nas visitas reais ou ordinarias insístese en que é preciso mercar 

libros, e polo tanto que a Universidade destine recursos económicos ata que a Biblioteca 

estea surtida. Xa en 1714 esta empeza a destinar cartos para a adquisición de obras, tal e 

como lle mandara Parga y Vasadre, pois nese ano destinou 200 dobróns98. O Claustro 

de 28 de maio dese ano decide librar 12 mil reás con este fin, nomeándose o Rector da 

Universidade, o do Colexio e ós colexiais Pablo Angel de Aldao99 e Gregorio Pose para 

que se ocupen das adquisicións e outras medidas de funcionamento. Será Aldao quen 

inicie as xestións da compra da biblioteca do cóengo de Tui Lorenzo Cortiñas, que 

adquirirá en subhasta en 1716 o colexial Benito Rey Araujo y Avalle por 6.850 reás100. 

En 1720 Pose enviará dende A Coruña 15 fardos de libros mercados en Francia, e que 

se encargaran ó libreiro Antonio Pedache101. Nese mesmo ano faise unha libranza a 

favor de Alonso de la Peña y Robles, entre outras razóns por el abono del empleo de la 

librería hecho en Francia. 

As doazóns de libros ás bibliotecas foron no Antigo Réxime unha forma 

tradicional de acrecentamento de fondos, cando non o mesmo motivo da súa fundación. 

Pero no momento en que nos encontramos, no estudio compostelán as doazóns de motu 

propio non debían abondar. O Colexio recorre entón á súa solicitude, acordando 

                                                           
97 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 221. 
98 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 196. 
99 Posteriormente Aldao sería rector do Colexio de San Xerome, catedrático de teoloxía, cóengo maxistral 
e mestreescola na Colexiata da Coruña (Cfr. Ovilo y Otero, Manuel [1880], pp. 13-14). 
100 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534. 
101 Fraguas y Fraguas, Antonio  [1947], p. 65. 
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dirixirse ós ex -colexiais como ocorre na capela de 11 de novembro de 1718 na que o 

rector do Colexio propón que era conveniente escribir a los del Reyno para que 

cuidasen con algo el aumento de la libreria102.  

A situación da colección tiña cambiado  en 1721 en relación coa  visita de Parga. 

Nese ano o visitador real Gracian de Peralta y Guzmán103 sinala os crecidos gastos que 

a Universidade ten feito en libros. Os problemas son agora outros, xa que os libros  se 

hallan sin poder servir ni usarse de ellos por no estar encuadernados, o que o visitador 

manda solucionar, xa que o edificio está preparado.  

A partir de 1722 aparecen continuas libranzas da Universidade para comprar 

libros. Tamén os visitadores se fan eco das adquisicións, como ocorre en 1724 cando 

Alonso Yañez e Abaunza104 fala dos libros que nuevamente se han traido del Reyno de 

Francia, e describe a biblioteca coma una alhaja de tanta estimacion é importancia. 

Pero ademais a colección é examinada con atención nalgunhas visitas ordinarias, e os 

visitadores contribúen nos labores de adquisición de obras, como ocorre por exemplo na 

visita de 1728 na que se indica que se necesitan as obras do Cardeal Luca, ou na de 

1730 en que se manda mercar as obras de Santo Tomé105. 

 Xunto as compras fora, as almoedas de Santiago serviron tamén para conseguir 

obras para a Biblioteca. En 1727 ingresan as obras do P. Suárez, o P. Prado, os últimos 

expurgatorios, e as Primacías de Toledo e Sevilla, procedentes das almoedas celebradas 

á morte de Pablo Angel Aldao e do ultimo Arcebispo106, ou sexa da biblioteca de 

Miguel Herrero y Esgueva, que viña de morrer en Pontedeume en xulio do mesmo ano. 

                                                           
102 Libro de Capelas do Colexio de Fonseca..1701-1739. BP, CA 180/3. 
103 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 257-258. 
104 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 276-277. 
105 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 312, 327. 
106 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Libro A 49, fol. 306-307. 
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Pero a situación de bonanza non durou moito e tiña cambiado xa en 1733, pois 

na visita realizada nese ano polo mesmo Alonso Yañez ordena que á toda diligencia se 

empleen hasta seis mil reales de vellón en libros que faltan en dicha librería por haber 

muchos años que no se há hecho ningun empleo. Tamén agora o mandato sorte efecto: 

en 1734 adquírense libros do Doutoral do Cabido Pedro Freire de Andrade107, que fora 

colexial e rector de Fonseca.  

Nos anos posteriores realizáronse algunhas adquisicións, como a da biblioteca 

do Arcebispo José del Yermo y Santiváñez, que viña de morrer, e en distintos claustros 

de 1738 mandase revisar fondos nas almoedas por se interesan para a Biblioteca108. 

Pero as compras non deberon ser moi abondosas, pois nas visitas seguintes reiterase o 

mandato, e o incumprimento do mesmo, o que fai expresar o visitador real Pedro de 

Santa y Valcarcel en 1746 a súa orde con contundencia: 

Mando que en el primer claustro se nombre Doctor de cada Facultad  

para que á otro claustro de alli á un mes señale cada Doctor de los nombrados 

los libros que faltan y son mas precisos de su facultad y que empleando seis 

mil reales en ellos se compre aquellos á que alcanzase dicha cantidad. 

En 1750 temos coñecemento dunha nova adquisición de libros que a 

Universidade fai a José de Sierra mercader de libros en Madrid. O colexial Benito 

Feijoo informa ó Claustro de 3 de setembro dese ano109 que os tres caixóns grandes que 

enviaba o libreiro subían a máis de 3 mil reás, conducción a parte e 

... que los demas libros como son los continuadores de Bolando y 

otros muchos que tiene encargados  en virtud de comision que el Claustro le 

hà dado los tiene pedidos dicho Sierra en Amberes, Francia, Genova y 

                                                           
107 Rey Castelao, Ofelia [2002], p. 312, n. 16. 
108 Fraguas Fraguas, Antonio [1995], p. 53. 
109 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Libros de Claustro A. 134. 
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otras partes, y que para llevar adelante el encargo es preciso se remita mas 

dinero... 

Sen embargo, todo parece indicar que os libros non chegaron, pois as libranzas 

feitas a Benito Feijoo levan ó marxe esta anotación De esta libranza no uso el Sr. Feijoo 

y la devolvo al. Secretario de la Universidade.  

 

Mandatos non cumpridos: unha Biblioteca sen bibliotecario 

Gregorio Parga, xunto coas disposicións que xa sinalamos referentes á colección 

e normas de uso, considera tamén en 1713 que para darlle o nome de Biblioteca é 

necesario nomear un bibliotecario, que debe ser un dos Consiliarios do Colexio. 

Tratábase pois dun cargo anual, como os restantes do Colexio, que se elexía ó inicio do 

curso académico, aínda que neste caso non estaba contemplado nas Constitucións do 

Colexio.  

Se no século XVI o visitador Varaiz especificaba como funcións do Bedel 

encargado de librería a súa custodia (recibila e entregala por inventario) e a apertura 

para servicio da mesma, o visitador Parga y Vasadre en 1713 fai recaer a custodia no 

Rector do Colexio. Tampouco era preciso agora que o bibliotecario abrise e pechase a 

Biblioteca, posto que esta estaba restrinxida ós colexiais e todos tiñan chave dela.  

Pero o visitador mostra coñecer os traballos que foran recaendo nos 

bibliotecarios, así que especifica claramente as funcións que debe realizar. En primeiro 

termo ten que ocuparse da limpeza dos libros e a súa estancia, unha función que se lle 

atribúe reiteradamente ós bibliotecarios no Antigo Réxime, claramente relacionada co 

valor patrimonial que teñen as bibliotecas. Pero ademais o visitador revélasenos 

coñecedor das mesmas, pois manda colocar os libros nos caixóns por orde e separados 

per doctrina, é dicir clasificalos por materias, e facer un índice por abecedario, con 
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indicación de principio e fin de cada libro, e que permita tamén coñecer a súa ubicación 

topográfica (…discerniendo en el mismo indice la parte donde está).  

A orde non se debeu cumprir na súa literalidade nun primeiro momento, xa que 

en claustro de 18 de outubro de 1716 ó acordar seguir coas adquisicións de libros, 

indícase:... reservando como reservaron elegir la persona a cuyo cargo a de correr la 

custodia de ella [a librería]110. Tampouco no Libro de Capelas ata o 7 de novembro 

dese ano non encontramos ningunha referencia ó nomeamento de ninguén que se 

encargase da biblioteca, nin especificación de ningún Consiliario que se ocupase da 

mesma. Na capela dese día sinálase a proposta do Rector como se necesitaba un 

familiar, que corriese con la librería deste Colegio y todos de comun consentimiento 

eligieron al Ldo. Diego Estevez...111 Poucos días máis tarde realízase a fianza, seguindo 

o procedemento establecido con anterioridade112. Pero como o posto deste familiar 

bibliotecario non estaba previsto nas Constitucións do Colexio, debía ser retribuído pola 

Universidade. Esta non cumpriu cos pagos ó familiar Estevez, como reiteradamente 

sinalan os visitadores, polo que este presenta en 1720 unha reclamación ó Claustro: 

...representando que la Universidad le avia ofrescido de darle ducientos 

reales de salario por el empleo de Bibliotecario, sin que a ello pudiese ser 

obligado según constitución, ... pero aunque en todo este tiempo procuró 

cumplir con su empleo no se libra dicho salario por lo cual suplicaba al 

claustro se sirviese declararle exsonerado desta incumbencia  y por rescindido 

este como contrato...113 

Nos anos seguintes nin a Universidade nin o Colexio parecen ter nomeado 

bibliotecario, aínda que exercen como tais Aldao e Pose, ó menos no que se refire á 

                                                           
110 Cit. por Fraguas Fraguas, Antonio [1995], p. 179. 
111 Libro de Capelas do Colexio de Fonseca 1702-1739, BP, CA 180/3. 
112 Cuesta, Luisa [1929-1930], Apéndice 3. 
113 Transcrit. por Fraguas Fraguas, Antonio [ 1947], p. 64-65. 
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formación das coleccións. A visita de Yañez de Abaunza en 1724 resalta esta falta de 

bibliotecario, ata o punto que se suspende o recoñecemento da Biblioteca, e o visitador 

manda que o Rector e Claustro nomeen persoa para o cargo 

...señalandole el salario y estipendio anual que le pareciere razonable, 

prescribiendole al que asi fuere nombrado las horas que haya de asistir en 

dicha librería por la mañana y tarde de cada dia para que tenga efecto el fin á 

que se ha dirigido...para cuyo empleo de bibliotecario haya de dar fianzas 

necesarias... 

Pero agora os mandatos non se cumpren, e as ordes de nomeamento son 

reiteradas nas visitas de 1727, 1731 e 1733, pese a que os libros de Claustro deses anos 

en distintas datas (8 de marzo e 7 de maio de 1732, 18 de setembro de 1733) indiquen y 

por lo que mira al mandato que pertenece à la librería de la Universidad se cumpla..., 

ou fórmulas semellantes. A visita real de Pedro de Saura y Valcarcel en 1746 reitera de 

novo a orde: 

Mando que en el primer claustro que se celebre se señale bibliotecario... 

y se acuda á los Señores del Real y supremo Consejo de Castilla para que lo 

aprueben. 

Será a última visita real antes da chegada de Diego Juan de Ulloa en 1748, que 

traerá profundos cambios ó Colexio de Fonseca e á Universidade. Practicamente durante 

medio século nin a Universidade nin o Colexio nomearon bibliotecario. O Colexio 

parece terse limitado o nomeamento do familiar Estevez, pero a cargo da Universidade, 

co que a situación mantense só catro anos. Se atendemos ós Libros de Capelas do 

Colexio parece claro que a Biblioteca non lle proporcionaba grandes preocupacións, e 

incluso ás veces non aparece citada nin unha soa vez como ocorre entre os anos 1739 e 
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1771114. A Universidade pola súa parte incumpre reiteradamente os mandatos das 

visitas reais e ordinarias en relación ó bibliotecario, e limítase a deputar membros do 

Claustro para asuntos concretos (compras de libros, remate das obras do novo edificio, 

etc.).  

Serán os visitadores reais os que se referiran á necesidade de bibliotecario de 

forma máis taxativa, aínda que pouco exitosa, e nos seus mandatos as funcións dos 

bibliotecarios non son xa iguais ás que contemplaba Parga en 1713. Ó mesmo que antes 

percibíamos diferencias entre os visitadores reais e o visitador de 1713 á hora de sinalar 

quen eran os lectores desta Biblioteca, vemos tamén agora que, paralelamente á súa 

apertura ó conxunto da Universidade, danse novas funcións ó bibliotecario, e  

especialmente nas distintas visitas reais de Alonso Yañez de Abaunza requíreselle xa  

abrir a horas determinadas e depositar fianzas e responder polas faltas de libros, 

responsabilidades que Parga y Vasadre facía recaer no rector do Colexio e nos colexiais. 

Os visitadores reais parecen querer unha biblioteca máis universitaria que colexial. 

A inexistencia de bibliotecario non supuxo que non se realizasen traballos na 

biblioteca, dende as compras de libros, encargadas como vimos a colexiais e deputados 

do Claustro, ata índices dos fondos. Xa sinalamos como Parga y Vasadre consideraba 

que unha das funcións do bibliotecario era realizar un catálogo alfabético dos fondos, no 

que a súa descrición debía acompañarse da signatura tipográfica con obxecto de facilitar 

a súa busca. Curiosamente tal cometido non volve a aparecer como propio do 

bibliotecario nas visitas posteriores, o que parece amosar unha maior cultura 

bibliotecaria de Parga en relación ós posteriores visitadores. 

Pero a inexistencia de bibliotecarios, non implica que non se realizaran nestes 

primeiros anos de refundación da biblioteca traballos de indización dos fondos, 

                                                           
114 Libro de Capillas del Colegio Maior de Fonseca Universidad de Santiago que se mando hazer en el 
mes de Mayo, Año MDCCXXXIX... (1739-1771). BP, CA 181/1. 
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seguramente encargos a persoas que por profesión ou coñecementos podían facelos115. 

As novas destes traballos aparecen nas inspeccións que os visitadores fan á biblioteca, 

como ocorre na visita de 1718, onde o visitador Diego Vázquez de Castro sinala que 

recontou os libros  por el libro de conocimiento116. A incorporación de fondos non 

debeu levar aparellada a súa descrición nos índices, pois de novo en 1721 o visitador 

real Gracián de Peralta, despois de ordenar que se deben encadernar os libros, sinala 

tamén que se debe facer un inventario a costa da Universidade, do que quedará unha 

copia en poder do Secretario e o orixinal no arquivo. Por estes anos si se deberon 

cumprir os mandatos ó respecto, pois en 1724 a queixa do visitador refírese a que nel 

non se teñan anotados los tomos  juegos y sus autores de los que nuevamente se han 

traido del Reyno de Francia. 

Antes de chegar á metade do século, aínda temos novas doutro índice realizado 

en 1750, cando se libran 400 reais de vellón ó Rector do Colexio, José Pardo, polo 

índice que se realizou para a librería da Universidade.  

 Pero a realización destes traballos, compras de libros e índices, por parte de 

persoas nomeadas en cada ocasión ó efecto, a falta de bibliotecario, e a ausencia dun 

orzamento establecido seguen a manter a Biblioteca colexial que viña de ser refundada 

no ámbito das bibliotecas do Colexios-Universidade.  

                                                           
115 Destas encargas hai moitos exemplos na nova Biblioteca que a Universidade crea cos fondos da 
Compañía. As veces estes inventarios e catálogos eran realizados por libreiros, como ocorre en 1772 en 
que a Universidade de Santiago paga mil reais ó libreiro Gregorio Blanco (Cfr. AHUS, Universidade, Ser. 
Histórica, Libro A 57, fol. 8). Con frecuencia tamén eran encargados a profesores da Universidade, tal e 
como ocorre co índice da Biblioteca da Compañía de Santiago, para o que se nomean distintos 
catedráticos e colexiais de Fonseca (Cfr. AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Libro A 135, fol. 110 v.). 
116 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 49, fol. 239. 
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A Librería do Colexio de Fonseca na crise dos Colexios 
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As reformas de Antonio Páramo y Somoza 

El Claustro oye con horror el nombre de 

tan Ylustre Prelado, del mismo a quien debe el 

ser, y toda su existencia: aun no se pudo 

conseguir hasta ahora, que colocase su retrato en 

la Biblioteca, como le está mandado por Real 

Resolución publicada en el Consejo en 17 de 

Junio de 1776 

(Informe do Colexio de Fonseca ó Arcebispo de 

Santiago, 21 de Novembro de 1799. AHDS, Ser. General, 

Instrucción Pública, Leg. 458)) 

 

Despois da expulsión dos xesuítas, o segundo gran obxectivo carolino para 

reformar os estudios son os Colexios Maiores. As dificultades non foron menores para 

levalo adiante, e ó fin en 1777 apróbanse as reais cédulas de reforma dos colexios das 

Universidades de Castela. Como xa sinalamos en Compostela o obxectivo xa fora en 

grande parte conseguido en 1751, pero a reforma carolina seguirá modificando 

cuestións coma a hospedaxe ou a convocatoria de becas.  

Nos anos 70 e 80 parece haber un intento de revitalizar o Colexio de Fonseca 

de Santiago, unha vez xa controlado o seu poder na Universidade. O Consello de 

Castela nomea como comisionado do Colexio en 1778 ó Arcebispo Bocanegra, e á súa 

morte ó entón cóengo e Rector da Universidade Antonio Páramo y Somoza, coa 

función, entre outras, de convocar as becas. As decisións de Páramo en relación coa 

convocatoria das becas, reducindo o seu número, aumentando as destinadas a xuristas, 
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modificando o sistema de selección, darán orixe a fortes conflictos na Universidade. 

Pero Páramo non só consigue sacar adiante as becas, senón obter recursos económicos 

da Universidade para o Colexio e facer obras de arranxo no edificio. Non sen razón á 

súa morte a Universidade sinala reiteradamente nas súas disputas co Colexio que ... el 

Doctor Páramo [era] muy adicto a los intereses del Colegio...117.  

As becas non foron resoltas polo Consello de Castela ata decembro de 1785, e en 

marzo do ano seguinte morría Páramo y Somoza, o que serve de desculpa á 

Universidade, baixo o rectorado interino de Francisco del Valle-Inclán, para non pagar a 

asignación pecuniaria que lle correspondía ó Colexio.    

Para rematar o labor de Páramo o Consello nomea en marzo de 1786 ó seu 

amigo Nicolás de Neyra y Páramo, Doutoral da Catedral118. A súa comisión 

correspondeu facer o inventario do Colexio para a entrega ós novos colexiais119, 

abrindo así un novo período ou tiempo en que el Colegio por orden de S.M. fue de 

nuevo establecido y reformado120. No  marco deste inventario encóntrase o dos libros 

da Biblioteca do Colexio que logo analizaremos. 

O período aberto con Páramo e Somoza encontra xa unha biblioteca en 

decadencia, sen as achegas económicas que tiña mentres foi a da Universidade, e 

seguramente sen investimentos por parte do Colexio a quen reiteradamente a 

Universidade se nega a pagar as asignacións pecuniarias establecidas polo Consello. 

Son anos de enfrontamento entre ambos, que viran a parar na derrota e desaparición do 

vello Colexio que representaba un modelo de Universidade en franco retroceso. 

As reclamacións do Colexio para que a Universidade lle aumente a 

asignación financeira, inclúen queixas sobre o deplorable estado das instalacións da 

                                                           
117  AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 282. 
118 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 458. 
119 AHN, Consejos, Leg. 5501. 
120 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 458. 
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Biblioteca121, pero non fan mela no Claustro universitario que, pola contra, acusa os 

colexiais de que, despois dos arranxos de Páramo, botaran a perder o edificio: 

...Por consiguiente si la Capilla, Librería y cuarto del Rector se 

encuentran de la forma que el Colegio refiere precisamente, pendió de la falta 

de gobierno y abandono con que los colegiales miran el edificio...es público en 

la ciudad que los colegiales toda la noche se hallan fuera del Colegio..., y 

contra lo dispuesto... entran personas del otro sexo en el Colegio abierto a 

todas horas, de que proviene se destruyan sus puertas y se hayan extraviado 

los libros122. 

Tamén nas reclamacións ó Consello de Castela os colexiais seguen a reclamar 

os cartos á Universidade, e nestas reclamacións ás veces aparecen breves mencións da 

Biblioteca, tanto no referido ó edificio como ós libros, como ocorre en 1802 por 

necesitar el Colegio muchos libros para su Biblioteca123 . Nestes anos as contas 

presentadas polo Colexio ó Arcebispo124 non mencionan ningún investimento en 

libros, a non ser a subscrición ó Mercurio. 

É posible que a biblioteca colexial recibira á morte de Páramo e Somoza a súa 

biblioteca, pois libros co seu ex-libris impreso (Soy de Antonio Páramo y Somoza, 

Canónigo Cardenal de la santa Iglesia de señor Santiago), algún co ex-libris 

manuscrito do seu pai, Manuel Montenegro e Páramo, figuran hoxe na Biblioteca 

Xeral da Universidade de Santiago, sen que conste a doazón á entón denominada 

Biblioteca pública da Universidade nos seus Libros de Bienhechores. Ademais a 

sospeita de que Páramo puido deixar os seus libros ó Colexio susténtase no feito de 

                                                           
121 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Leg. 282. 
122 Informe do Claustro polas reclamacións do Colexio. 1799, transcrit. en Fraguas Fraguas, Antonio 
[1995], pp. 591-592. 
123 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 458. 
124 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 458. 
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que os títulos localizados nos que figura o seu ex-libris están incluídos no último 

inventario do Colexio en 1843.  

Máis seguridade documental temos noutros legados de libros ó Colexio, como 

o que fai en 1801 Benito Ramón de Hermida125 ou en 1807 Pedro Alvarez de la Peña, 

ex - colexial e cóengo de Mondoñedo, que doa 22 tomos da Biblioteca de predicadores 

de Vicente Houndry e o Apparatus Biblicus de Lamy126. 

 

Os colexiais bibliotecarios 

Sen embargo, nesta nova etapa o nomeamento de bibliotecarios debeu facerse 

máis regularmente que o que se fixera na primeira metade do século. A atención á 

Biblioteca era un dos puntos contemplados nas cédulas de reforma dos colexios 

casteláns, que o comisionado Neira manda gardar en todo o que toque ó Colexio de 

Fonseca. Nestas cédulas127 figuraba un punto  referido á Biblioteca coa redacción 

seguinte: 

Que todos los años en principio de Curso se nombre un Colegial 

con título de Bibliotecario, para que cuide así de los libros de la 

Biblioteca, como de que la pieza este barrida y limpia; y en sus 

ausencias nombre el Rector otro Colegial que le substituya. 

A disposición cumpriuse no Colexio, pois os libros de capelas do novo período 

inclúen anualmente, pola San Lucas, a elección de bibliotecario, xunto coa de rector, 

consiliarios, secretario, etc. Entre os novos colexiais entrados na convocatoria de becas 

de Páramo y Somoza figuraba José Francisco Pedrosa e Aguiar, que andados algúns 

                                                           
125 Fraguas Fraguas, Antonio [1995], p. 104. 
126 Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1786-1812, BP, CA 181/2. 
127 Foron impresas en 1777 en Madrid na imprenta de Blas Román. 



 91

anos será bibliotecario maior da Universidade, pero que previamente o foi da Biblioteca 

do Colexio, xa que el mesmo declara: 

Que en el año de 1783 hizo oposicion á las Becas del Colegio mayor 

de Fonseca de la Ciudad de Santiago; y agraciado en una por S.M., 

desempeño en dicho Colegio los oficios de Rector, Consiliario, Secretario 

de Capillas y Bibliotecario128. 

Pedrosa debeu ocupar o cargo de bibliotecario algún dos cursos comprendidos 

entre 1787 e 1790, pois con anterioridade é secretario do Colexio e dende xulio de 1790 

rector, de novo rector en 1792, e en 1794 outra vez secretario e nese mesmo ano 

nomeado despois bibliotecario maior da Universidade. 

Uns anos máis tarde, en 1801, a capela nomea bibliotecario a Manuel Fernández 

Varela, quen andando o tempo será Comisario de Cruzada, Ministro de Gracia e grande 

valedor do Colexio. No seu nomeamento como bibliotecario o Colexio mostra o que 

agarda del como bibliotecario: 

...encargandole procure tener limpia, curiosa, y bien ordenada la 

Biblioteca, la cual debera abrir dos horas todas las mañanas para que cada 

Colegial pueda aprovecharse de los libros de ella en este tiempo. 

Vemos pois que o oficio está bastante restrinxido ás funcións de conservación 

dos libros e unhas horas de apertura, fronte ó que era xa neses anos a profesión 

bibliotecaria, da que se tiñan publicado importantes tratados dende o século XVII. As 

funcións que de forma bastante homoxénea se establecían na bibliografía profesional 

aparecían xa adxudicadas ó bibliotecario maior da Universidade nas Constitucións da 

súa Biblioteca Pública. No Colexio, debeu tratarse máis dun cargo, non nos atrevemos a 

dicir que honorífico, que de o nomeamento dun profesional. E supoñemos que se o 

                                                           
128 Relación de los Exercicios literarios, grados y méritos del Doctor en ambos Derechos Don Josef 
Francisco Pedrosa Montenegro y Aguiar...AHN., Consejos, Leg. 5.476. 
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acordo citado se cumpriu, tería máis que ver co familiar ó servicio da Biblioteca, 

nomeado nesa mesma capela, Pedro Cantil. Porque as Normas para os Familiares de 

1800 indicaban que o que había axudar ó bibliotecario ...debe procurar que la 

Biblioteca se ventile y este con limpieza, haciendo que un criado la barra en los 

sábados de cada semana...129. 

  Nos anos seguintes as novas referidas á Biblioteca nos Libros de Capelas 

redúcense ó nomeamento de bibliotecarios, aínda que as veces aportan algunha outra 

novidade. O nomeamento que fan en 1804 de Pedro Bazán indica que os libros están 

desordenados, polo que deciden facer un novo inventario que se encarga ós colexiais 

Manuel Fernández e Francisco Cernadas. Pouco despois o nomeado como bibliotecario 

será o propio Rector do Colexio Manuel Pimentel, que se fai cargo da Biblioteca xunto 

co familiar Fernández.  As razóns desta coincidencia en ambos postos non era outra que 

as indisposiciones deste que lle obrigaban a estar sempre no Colexio, e isto o facía o 

máis propio para tener limpia, curiosa y ordenada dicha Biblioteca... 

Como o Colexio de Fonseca tivera ...la mal merecida suerte de no haber sido 

hasta ahora comprendido en la común [supresión] de los seis maiores de Castilla..., en 

1807 o Claustro da Universidade eleva unha representación pedindo a supresión do 

Colexio de Fonseca e do de S. Xerome, polo seu incorregible desórden, hace ya 

desesperar prudentemente de su sólida y permanente reforma, varias veces intentada, y 

otras tantas sin fruto alguno...130. A representación vai asinada polo visitador rexio 

Martínez Oliva, e polos Directores Pedro Bazán de Mendoza e José González Varela. O 

Colexio non se resigna131. Os asinantes da representación do Claustro de 1807, dous 

anos despois significados afrancesados en Compostela,  e especialmente o primeiro 

                                                           
129 Transcrit. por Fraguas Fraguas, Antonio [1995], p. 606. 
130 Cit. en Universidade de Santiago [1838], p. 4, n 2ª. 
131 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 458. 
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estarán na mira dos colexiais durante anos. Na capela primeira de volta ó Colexio 

despois da saída dos franceses da cidade dirase que era publico que de la Universidad 

se habia originado todo el partido francés...Os ataques a Bazán de Mendoza serán 

continuos ata 1838. 

 

 

A Biblioteca colexial abandonada a súa sorte 

Igualmente advirtió [o Colexio de Fonseca] el 

iniquo odio de la Universidad y sus graduados y 

acordó tener un total olvido y el más alto desprecio a 

esos indignos hijos del Sr. Fonseca que se rebelan 

contra su mismo padre...  

(Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1786-1812) 

 

En boa medida a entrada dos franceses en Santiago é o inicio do naufraxio 

definitivo da Biblioteca do Colexio. Destruídos os libros polos franceses, como sinala 

Fraguas, retirados do Colexio e posteriormente vendidos, como indica J. L. Gasalla e 

Pegerto Saavedra, ambas cousas parecen ter ocorrido. 

Os colexiais tan pronto lles chegan novas de que os franceses entran en 

Santiago, abandonan o Colexio. Na capela de 15 de xaneiro de 1809 deciden que cada 

uno se retirase a donde tuviera por mas conveniente, despois de gardar algunhas 

alfaias da Capela e papeis do Arquivo, sen ningunha referencia á Biblioteca. Na 

seguinte capela132, celebrada en decembro cando volven ó Colexio, o Vicerrector 

Manuel Pimentel relata o ocorrido nos meses de ausencia ó encontrarse os franceses 

armas e papeis da Xunta provisional de Santiago que alí se reunía: 
                                                           
132 Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1786-1812. BP, CA 181/2. 



 94

...se llenaron de furor y rabia contra el edificio, derrotando y 

saqueando archibo, librería, capilla, quartos de Colegiales y más piezas de 

términos que quedó sin ropas,... papeles y libros, salvándose sólo algunos 

pocos que se arrojaron por las ventanas y se hallan custodiados en casa de 

algunos vecinos y otros que en un instantáneo intervalo de salida de las 

tropas pudo salvar él mismo junto con el Sr. Seixas y están custodiados en 

casa del hermano de éste... 

No momento que isto se escribe, o Colexio sigue ocupado polas tropas, agora 

as “patriotas”, xa que o Alcalde Maior se empeñó en destinar alli tropas y más tropas. 

Pese á axitación cuarteleira do Colexio, debéronse conservar algúns dos fondos 

bibliográficos anteriores á entrada dos franceses, pois existen coincidencias entre os 

inventarios de 1786 e 1843, aínda que o segundo ten aproximadamente a metade dos 

volumes do primeiro, e aínda que os títulos coincidentes perderan parte dos seus 

volumes entre un e outro inventario. E isto debeu ser así pese ás afirmacións do 

colexial que resposta ó Claustro universitario cando este imprime a petición de 

supresión do Colexio en 1838. Nesta contestación impresa133, panfleto colexial máis 

que outra cousa, afírmase que a Biblioteca existente agora no Colexio é de nova 

creación: 

La Biblioteca ocupó tambien la mollera de esos desinteresados 

entusiastas de la literatura, lamentandose que dan pena, de que "no 

tenian noticia hubiesemos comprado libros." Maldita que la pena nos 

costaría á nosotros manifestar, que el Colegio con dificultad podría 

avanzar á adquirir nuevas obras, siendo este un ramo tan costoso. Pero 

cabalmente, fue tal la predileccion y laudable empeño, con que miraron 

                                                           
133 Cuatro… [1838], p. 13. 
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este punto los Colegiales y sus ilustrados protectores, que en la 

actualidad posée una Biblioteca escogida, si no muy numerosa, y toda 

adquirida despues de la guerra de la independencia. Porque en esta 

desgraciada epoca, harto sabe un quidam firmante la suerte fatal que 

sufrió la tan nombrada Biblioteca del Colegio mayor de Fonseca. Con 

dolor han visto los amantes de las letras, los buenos patriotas de esta 

Ciudad, que las tropas francesas la destruyeron enteramente, y que 

libros raros y costosos sirvieron para cartuchos y arrancar con ellos 

una vida preciosa á Españoles leales. 

A realidade é que entre 1810 e 1840, temos poucas novas de ingresos de 

libros na Biblioteca: algunha doazón, como a realizada en 1819 por disposición 

testamentaria por Gerónimo Moure y Armesto da obra del Mariana, ou o acordo de 

subscribir catro exemplares de Compendio histórico del Derecho Civil de España de 

Rodrigo Quiroga en 1836. As contas do Colexio134 tampouco permiten facerse unha 

idea moi axustada do investimento do Colexio en libros. Así en 1818 reseñan o 

investimento de 425 reais para libros da Biblioteca, con otros tres libros en blanco 

para cuentas, e uns meses despois 384 reais por uns libros encargados a Madrid ó 

colexial Lamas Pardos. Poucas máis anotacións se refiren á investimentos en libros, a 

non ser o pago á subscrición da Gaceta, do Universal ou do Revisor politico y 

literario. A partir de 1830 desaparecen as referencias a estes gastos, que se deben 

agochar baixo a fórmula “Gastos da comunidade que constan no libro que teñen no seu 

poder os familiares”. Algúns ingresos máis son sen dúbida desta época, pois no 

segundo inventario que referimos figuran algúns títulos saídos do prelo neses anos. 

                                                           
134 Libro de Cuentas de Fonseca. 1818-1840. AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 468. 
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Continúase o nomeamento de colexial bibliotecario. O Libro de Xuntas do 

Colexio135 reseña anualmente, xunto coa elección de rector e consiliarios, o 

nomeamento de bibliotecario.  

É posible que neste período se realizase así mesmo algún inventario dos 

fondos, ou ó menos houbo esa intención, xa que na xunta de 26 de xulio de 1831 ó pé 

do nomeamento do colexial Santomé como bibliotecario, consta a designación de 

Losada Pimentel e Aperribay para verificar a entrega dos libros concediendoles un mes 

de termino. 

Nestes anos de conflictivo arranque do liberalismo, Fonseca segue a ser 

empregado como cuartel.  No Trienio liberal os colexiais quéixanse de que na segunda 

porta da entrada principal figure un cartaz coa denominación quartel de la libertad136. 

E aínda de novo en 1836 na xunta de 14 de outubro reséñase que están aproximándose 

as forzas carlistas e que a autoridade militar había decidido que esta Santa casa era un 

punto destinado a la defensa137. Esta vez si acordan poñer a salvo en lo posible a 

Biblioteca. 

 

As crebas dos naufraxios  

   En esta mudanza de mis libros he 

estudiado más que había estudiado en los libros mismos, 

viendo que ni aún los libros más selectos están exentos de 

catástrofes del antojo y capricho. 

(Martín Sarmiento: Carta ó duque de Medina Sidonia, 22 de maio de 

1765) 

                                                           
135 Libro de Xuntas de Fonseca, 1829-1840. AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 464. 
136 Libro de Copias de Reais Ordes, oficios e cartas de Fonseca formado en 1818, AHDS, Fondo xeral, 
Instrucción Pública, Leg. 458. 
137 Libro de Capelas de Fonseca 1818-1840, AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 466. 
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Despois destes conflictivos anos, en 1840 confírmase a morte anunciada, 

suprímese o Colexio. En setembro dese ano a Xunta Provisional Gobernativa de 

Santiago diríxese ó Rector da Universidade para comunicarlle que, mentres o goberno 

non tome outra decisión, a Comisión de Amortización se fará cargo provisionalmente 

do edificio, incluída a Biblioteca e o Arquivo. Pese as reclamacións do colexial Leoncio 

Perejón, en 1842 concédenselle á Universidade os bens e efectos do Colexio138. Pero en 

agosto de 1843 os libros aínda seguían na antiga Biblioteca colexial, polo que a Xunta 

de Goberno de Santiago pide o 5 dese mes ó Rector da Universidade que se trasladen os 

fondos ó día seguinte, xa que precisan la pieza titulada Biblioteca, que se destinaba á 

milicia nacional139. Dous días máis tarde asina  o Administrador de Bens Nacionais 

Francisco Sierra o inventario de libros do que nos ocuparemos. Podería tratarse do 

momento en que se recollen os libros, aínda que a copia só está asinada pola 

Administración de Bens e non pola Universidade. No inventario de entrega asinado o 20 

de xaneiro de 1844 polos representantes da Universidade e Francisco Sierra non figuran 

os libros, posiblemente porque xa os tiñan recollido antes. Ó longo do ano 1844 o 

claustro recibe o inventario de bens de Fonseca, remíteo á Xunta de Facenda, nomea 

comisións para ver a ubicación dos cadros... 

Fora cal fora o momento exacto de incorporación dos fondos colexiais á nova 

Biblioteca da Universidade, a realidade é que estes  pasaron á Universidade, e con eles 

algúns retratos de fillos ilustres do Colexio, como o que fora presidente do Consello de 

Castela Felipe Antonio Gil Taboada, o Arcebispo de Santiago Cayetano Gil Taboada, 

Benito Ramón Hermida, etc.140, ata completar os 22 cadros de fundadores e doantes da 

Biblioteca con que se adornaba o salón principal desta no antigo edificio da Compañía.  

                                                           
138 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 201. 
139 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro de acuerdos de Claustro  A 146, fol. 188. 
140 Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1882, p. 176-177. 
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Ben é certo que coma ocorrerá cos libros do mosteiro de San Martiño Pinario, 

agás un pequeno número, tampouco estes do Colexio de Fonseca se integraron nas 

coleccións totalmente nun primeiro momento, senón que permaneceron na 

antebiblioteca. Eran anos de masivas entradas de libros na Universidade, en cantidades 

que viñan cando menos a duplicar os fondos existentes, e polo tanto tiñan que producir 

problemas para a súa rápida integración. Había aínda un segundo problema para os 

bibliotecarios do momento, baixo a dirección de Vicente Martínez de la Riva, xa que 

moitos dos títulos que chegaban eran duplicados doutros existentes. Buscóuselles, pois, 

unha ubicación provisional, agás ós títulos que a Universidade non tiña e que se foron 

acomodando nos estantes do Salón principal da librería. Así, recontos de anos 

posteriores indican que hai na antebiblioteca 11.100 volumes procedentes do Mosteiro e 

do Ex -Colegio de Fonseca141.  

Ó feito de mostrar tan ás claras o escaso interese por estes fondos, tiña que traer 

como consecuencia a súa apetencia por outros, que seguramente non podían deixar de 

ver os tales libros coma propios142. En 1879 o Arcebispo Cardeal Payá diríxese ó 

Ministerio de Fomento solicitando os libros do Mosteiro de San Martiño que estaban na 

Universidade para o Seminario143, que el viña de conseguir que se convertera en 

Central e por tanto que expedise título universitario.  Os argumentos do Arcebispo para 

esta solicitude son que se trata de libros duplicados ou triplicados na biblioteca 

universitaria, ou que son de ciencias eclesiásticas que non teñen cabida nos estudios da 

Universidade, que esta carece xa de espacio para ubicar as súas novas adquisicións e 

que os libros non se encontran nas mellores condicións de conservación. Por todas estas 

razóns o Arcebispo pide que lle  

                                                           
141 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22. 
142 O propio bibliotecario Ovilo y Otero cando informa a solicitude do Arcebispo, fala de “devolución”. 
143 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Leg. 5. 
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…sean entregados todos los libros que obran en la misma 

[Universidade], procedentes del suprimido Convento de San Martín de 

Santiago, en el cual actualmente se halla establecido el Seminario 

Conciliar central; o al menos aquellos que en ella no son necesarios por 

hallarse duplicados los ejemplares…  

Aínda que o Arcebispo non fala de devolución, a idea queda clara neste texto e 

baixo fórmulas como as razóns que omito por ser notorias á la elevada penetración de 

V.E. 

As razóns técnicas (duplicacións, falta de espacio, carencia de usuarios,…) 

repítense no informe144 que o bibliotecario Ovilo y Otero elabora a petición do Rector 

da Universidade, para concluír, ante o noso asombro, que das obras procedentes de San 

Martín pode facerse a seguinte clasificación: 

...completas y selectas, las menos; pero duplicadas y aún 

triplicadas en esta Biblioteca; muy incompletas, muchas; de insignificante 

mérito y escasísimo valor las restantes y son las que forman el mayor 

núcleo 

Parte dos fondos de San Martiño volveron pois ó Seminario145, e non debeu ser 

en número menor se atendemos ó reflexo da devolución no  Anuario del Cuerpo 

Facultativo: 

...pero no ha mucho han sido devueltos al Excmo. Sr. Cardenal 

Arzobispo de esta Diócesis, por órden superior, para el Seminario 

Conciliar central los referentes á Ciencias divinas y eclesiásticas 

                                                           
144 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Leg. 5. 
145 Non foi esta a única devolución de libros desamortizados na Galicia destes anos. A Biblioteca pública 
de Lugo devolveu en 1880 a biblioteca do P. Feijoo ó Mosteiro de Samos (Cfr. Fernández López, Rafael 
[2001], p. 180). 
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duplicados é incompletos, procedentes del Monasterio de San Martin..., 

sufriendo con  ello una gran  baja en el número de volúmenes146 

Pero como vimos de sinalar, ó pé deses fondos de San Martiño ubicados na 

antebiblioteca, estaban os que se recolleran no Colexio de Fonseca, e moitos deles 

deberon acompañar na súa sorte ós do Mosteiro de San Martiño.  Son as crebas147 das 

bibliotecas que naufragaron co Réxime que as creara, como o fixeran con anterioridade, 

pero posiblemente menos diezmadas, as bibliotecas da Compañía. En Galicia a crise do 

Antigo Réxime incide tamén directamente nas bibliotecas coa desaparición das máis 

representativas da vella orde e plasmase nun enorme transvase de libros,  que só en 

parte se integraron nas novas bibliotecas nacidas dos esforzos ilustrados. No caso que 

nos ocupa, unha parte dos fondos quedou na Universidade, os demais consideráronse 

refugallo e saíron cara o Seminario “confundidos” cos de San Martiño, confusión 

posiblemente querida. Esta parte non debeu ser menor, xa que de Fonseca ó menos non 

se foron só os duplicados. 

Así respecto ós títulos incluídos no inventario de 1843, as nosas comprobacións 

sobre os fondos deses títulos que existen hoxe na Biblioteca Xeral da Universidade e na 

Biblioteca do Seminario Diocesano, encontran os seguintes casos: 

1. Libros da Universidade con títulos e outras características físicas dos 

exemplares coincidentes co inventario, sen que exista ningunha marca de procedencia, 

co que hai a posibilidade de que se trate de exemplares procedentes do Colexio de 

Fonseca. A hipótese vese apoiada por coincidencias como a existente na obra de N. 

Chanvalon: o inventario reseña  o Manuel des champs…baixo a forma Guía del 

                                                           
146 Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1882, p. 176. 
147 As desaparicións de libros do Colexio de Fonseca son evidentes ó comparar os dous inventarios que 
estamos a tratar. A Biblioteca foi obxecto de roubos antes de chegar á Universidade. O bibliotecario 
desta, Ovilo y Otero, na documentación que estamos a citar sinala: Larga historia sería si se supiese con 
certeza, la de las vicisitudes que han corrido esos libros; los mas han parado en manos infieles: ò poco 
fieles la mayor parte, hasta que los restantes vinieron a esta Biblioteca… 
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Labrador, que é exactamente a indicación que leva no lombo o exemplar da edición 

francesa de 1764 existente hoxe na Biblioteca Xeral. 

2. Libros da Universidade con títulos e outras características físicas dos 

exemplares coincidentes co inventario, pero con outra procedencia constatada no propio 

exemplar, co que non poden ser atribuídos á biblioteca colexial. Algúns exemplares 

destes títulos existen, sen embargo, na Biblioteca do Seminario con selo da Biblioteca 

da Universidade.  

3. Títulos existentes no inventario que hoxe non figuran na Universidade, e pola 

contra están na Biblioteca do Seminario Conciliar de Santiago, coincidindo co 

inventario incluso na carencia de determinados volumes. É o caso por exemplo da 

Biblia Máxima de Jean de la Haye. 

4. Títulos existentes no inventario que hoxe non figuran na Universidade, nin 

tampouco están na Biblioteca do Seminario Conciliar de Santiago no estado actual dos 

seus catálogos. 
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As coleccións do Colexio 
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Os libros do Colexio 

   Las universidades literarias del Reino se contentaron con 

adquirir los libros técnicos de las facultades que se enseñaban en sus 

aulas. Estos libros escritos en método escolástico y poco doctrinales, 

eran comunes entre los profesores y, por tanto, no se establecieron en 

España librerías públicas en aquellos teatros en que parecían más 

necesarias, reduciéndose sus libros a obras puramente especulativas, 

escritas en el mal gusto del tiempo 

(Pedro Rodríguez Campomanes: Noticia abreviada de las Bibliotecas y monetarios 

de España) 

 

Non cabe dúbida de que era Campomanes bo coñecedor das bibliotecas 

existentes nas Universidades de España, pois deixando a parte o mal gusto del tiempo, 

as súas palabras describen con bastante exactitude o que nos mostra o inventario de 

1786 da Biblioteca do Colexio de Fonseca.  

Antes de iniciar a análise dos libros, hai  que sinalar que a composición desta 

biblioteca garda seguramente maior relación cos intereses patrimoniais da institución 

cando adquire bibliotecas privadas, e cos intereses dos colexiais cando doan ou adquiren 

libros, que coas lecturas dos universitarios do momento. Entre outras razóns porque 

estes libros eran comunes  en palabras de Campomanes, eran poucos,  e os profesores 

posuían as súas bibliotecas. En xeral, alumnos e profesores non debían ter excesivas 

dificultades para acceder ás bibliotecas das ordes relixiosas, salientables en Compostela 

a da Compañía ata a súa expulsión, e a do mosteiro benedictino de San Martiño Pinario.  
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O Arcebispo Rafael de Múzquiz, á hora de xustificar o peche da biblioteca episcopal148, 

ofrécenos testemuña  do papel cara ó estudio da biblioteca do mosteiro benedictino: 

...no es la mayor necesidad que hay en el día de su restablecimiento 

[da biblioteca episcopal]...estando como están los Literatos y Estudiosos 

de Santiago surtidos por ahora muy vastamente con las dos Bibliotecas 

de esta Real Universidad y Real Monast.o de S.n Martín... 

Fosen cal fosen as lecturas dos universitarios a finais do século XVIII en 

Compostela, estivesen os exemplares sobre os que se facían as lecturas en coleccións 

particulares, na Universidade ou noutras bibliotecas institucionais, o inventario que en 

1786 se realiza no marco da reforma do Colexio de Fonseca levada adiante por Páramo 

e Somoza permítenos coñecer ós fondos que ó longo do século XVIII fora acumulando 

a Universidade de Santiago ata 1769 en que se separa do Colexio, e a partir de aí os 

incrementados polo propio Colexio ata 1786.  

 

Un reconto de propiedades 

Este inventario, como adoita ocorrer, non nos permite máis que un coñecemento 

aproximado dos libros que formaban parte da Biblioteca. A información contida nel 

estructúrase en catro apartados: Caxones, Autores e títulos, Facultades e Tratados, e 

Tomos. Como en case todos os inventarios do período a relación de unidades físicas 

reseñase escrupulosamente no apartado de Tomos, non así autores e títulos, e moito 

menos edicións e pes de imprenta. Curiosamente neste, fronte ó que adoita acontecer 

noutros, tampouco se especifican os tamaños. Ás veces podemos supoñer os títulos en 

función do número de volumes e da materia, pero naturalmente é preciso facelo con 

cautela e  non sempre é posible. En calquera caso, o inventario permítenos facer unha 

                                                           
148 Cit. por Amado López, José María, Vázquez Vilanova, José Antonio [1997], p. 455. 
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idea bastante certeira da súa composición, do carácter da bibliografía incluída e dos 

intereses a que respondía, aínda que non haxa os datos precisos para facer análises ó uso 

sobre lugares de impresión, linguas dos libros, anos de edición, etc. 

Descoñecemos o número de títulos que constituían a Biblioteca, agochados no 

inventario baixo fórmulas como Opera, Scholastica, etc., pero tamén porque no período 

non é raro a existencia de diversos títulos encadernados xuntos, pero reflectidos nos 

inventarios baixo o exclusivo nome do primeiro título incluído. Son limitacións propias 

dos inventarios, incluso ás veces dos catálogos, cuxas cifras hai que manexar con 

precaución cando se comparan numericamente bibliotecas.  

De acordo ó propio inventario, a Biblioteca do Colexio tiña un total de 2.562 

volumes. Aínda que non saibamos os anos en que se imprimiron, si sabemos cando 

ingresaron no Colexio. Se tomamos ó pé da letra as palabras do Visitador Gregorio de 

Parga y Vasadre en 1713 sobre a inexistencia dunha biblioteca no Colexio, trátase 

fundamentalmente de obras ingresadas entre esa data e 1786, é dicir en 

aproximadamente dous tercios do século XVIII.  

Dende o punto de vista do tamaño non é unha grande biblioteca, pero tampouco 

desprezable se a temos que comparar con outras bibliotecas institucionais do período. 

Se sumamos os fondos posuídos pola Universidade pouco tempo despois, en 1794, na 

súa nova biblioteca, o acervo bibliográfico que por distintos motivos viñera a caer á 

Academia compostelá era salientable dende o punto de vista numérico.  

 

Unha orde sen fendas: a ordenación dos libros na Librería do Colexio. 

O inventario da Biblioteca do Colexio de Fonseca de 1786 permite facerse unha 

idea da organización dos seus fondos nos andeis, pois reseña os libros na orde en que 

estes se encontraban colocados, e é a súa intención, aínda que non sempre a siga, indicar 
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en lugar dos títulos as facultades y tratados, é dicir que se priman as materias sobre os 

títulos concretos.   

Como veremos posteriormente, o que mellor caracterizaba a xerarquía dos libros 

no mundo católico do Antigo Réxime é a preeminencia da Teoloxía por enriba de 

calquera outro coñecemento. A Librería do Colexio de Fonseca seguía exactamente esta 

xerarquía na colocación dos seus libros, e se atendemos o seu inventario de 1786 só 

dúas grandes clases dividían os seus fondos: a Teoloxía, no inventario baixo a rúbrica 

de Teoloxía escolástica, Expositiva  et Concionatoria, e Xurisprudencia, baixo a rúbrica 

Leyes y Canones. Aínda que esta clasificación carece de toda sofisticación, sobre todo 

se temos en conta o desenvolvemento das clasificacións bibliográficas e científicas á 

altura destes anos finais do século XVIII, a realidade é que en moitas bibliotecas 

universitarias e catálogos, se seguiu o curriculum universitario, representando as catro 

grandes clases (teoloxía, xurisprudencia, medicina e filosofía), con frecuencia 

denominadas facultades.  Dado que o Colexio de Fonseca estaba destinado a colexiais 

teólogos e xuristas as divisións da clasificación redúcense aquí a dúas, en clara 

correspondencia coa composición dos fondos, que o están a súa vez cos estudios dos 

colexiais.  

Con toda probabilidade estas divisións ou clases ordenábanse nos dous niveis de 

andeis  que supoñemos tiña a Biblioteca, seguindo o modelo do Colexio de Santa Cruz 

de Valladolid149. O inventario de 1786 numera os caxones de forma que cada facultade 

comeza no número 1, posiblemente coa Teoloxía no andar inferior, e Leis e Cánones no 

corredor superior150, ou ben paralelamente en dous muros do cuarto. O denominados no 

                                                           
149 Fraguas Fraguas, Antonio [1995], p. 185. 
150 A orde dos libros é diferente no Colexio de Santa Cruz, onde os andeis do corpo superior continúan a 
numeración das do corpo inferior. As materias desenvólvense nela, ó igual que en 1794 encontraremos na 
Biblioteca da Universidade de Santiago, tanto no corpo superior como no inferior: por exemplo a andel 
número 1 (primeiro andar) e a 281 (segundo andar) corresponden á mesma materia. Agradezo aquí estas 
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inventario caixóns deben corresponder ás táboas ou baldas, unha das posibles acepcións 

no momento151, posiblemente agrupados en corpos ou armarios de catro baldas, pois o 

inventario indica que algunhas obras moi voluminosas ocupan as baldas 

horizontalmente correlativas152 (por exemplo a 12 coa 16 para a Bibliotheca veterum 

Patrum, ou parte da 34, a 38 e parte da 42 para a Collectio Consiliorum de Labbé). 

Máis alá das dúas grandes clases indicadas, poden apreciarse unhas certas 

agrupacións ou divisións na orde interna da clase teolóxica. Así cabe observar unha 

agrupación topográfica dos libros de Filosofía, incluíndo dentro deles os de Medicina e 

Matemáticas, e outra coas obras de Historia, dentro da que se inclúe a Historia 

eclesiástica, como adoita ocorrer nas clasificacións do período, e as biografías e 

haxiografías. Estas agrupacións moi lixeiramente marcadas no inventario colexial 

correspondían de forma simplificada, en función da especialidade da biblioteca colexial, 

ás categorías establecidas nos sistemas bibliográficos do Antigo Réxime. Así o 

conglomerado Filosofía e Ciencias aparecía baixo a denominación Filosofía no sistema 

de Jean Garnier (1678), e nel incluíanse tamén as Letras humanas (Gramática, Retórica, 

etc.), que a finais do século XVII comezaran a formar un grupo separado nas 

clasificacións do momento.   

 Nas clasificacións do Antigo Réxime no mundo católico a orde dos libros 

comezaba pola Biblia, primeira división, pois, da clase teolóxica. O texto sagrado ía 

seguido polos seus expositores e comentaristas, os Santos Pais, e en moitas ocasións, 

                                                                                                                                                                          
informacións que me foron proporcionadas por Dna. Soledad Carnicer, Directora da Biblioteca 
Universitaria de Valladolid, e Dna. Pilar Rodriguez, Directora da Biblioteca do Colexio de Santa Cruz. 
151 Os Diccionarios da Real Academia Española de 1780 e 1783 dan para a verba Caxon, entre outras 
acepcións as seguintes: armario pechado con chave que ten dentro outros caixóns menores ou gabetas, e 
En los estantes de libros y papeles es el espacio que hay de una á otra escalerilla entre tabla y tabla. 
152 Aínda que é a situación máis frecuente, non é a única xa que en ocasións son colocadas en baldas 
correlativas verticalmente. Estas variacións deben responder a adaptacións realizadas por fallos de 
previsión no crecemento dos fondos. 
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aínda que non sempre, os Concilios153. Na Biblioteca do Colexio de Fonseca a orde era 

similar á exposta, aínda que sen diferenciación entre estes grupos, e polo tanto non é a 

Biblia o primeiro libro do primeiro andel. Ata o caixón 34 mestúranse a Biblia e os seus 

Expositores e intérpretes, as obras dos Santos Pais, e Actas de Concilios, é dicir toda a 

bibliografía que aseguraba a interpretación ortodoxa do texto católico. É este un grupo 

sen divisións internas que poidamos apreciar. Nos seguintes caixóns, aínda que as veces 

apareza algunha obra que cabería enmarcar entre as que vimos de citar, predomina a 

teoloxía escolástica, comezando polas obras de Santo Tomás en 15 volumes, e 

rematando no caixón 61. 

Dende o andel 63 ata o 74 aparecen as obras de Filosofía, comprendendo dentro 

delas a Medicina e Cirurxía, e Matemáticas. Unha Filosofía  serva da Teoloxía nas 

clasificacións das ciencias do Antigo Réxime, e sen que a penas se advirta nela a 

fractura producida pola especialización científica. Se empregaramos a metáfora do 

século XVII, diríamos que non hai na Biblioteca colexial un libro da Escritura e outro 

da Natureza,  senón un só  libro. 

Para rematar a orde teolóxica dende o andel 108 ata o 156 aparece de novo a 

Teoloxía, agora Moral, Mística, Apoloxética e Homilética, coa que se mesturan 

escasísimas obras gramaticais, probablemente como apoio á retórica sagrada, aínda que 

como sinalamos a súa inclusión na división da Filosofía estaba no sistema de Garnier. 

Pero tamén aparecen aquí, en número significativamente menor que nos primeiros 

caixóns, os Expositores da Biblia. Cabería pensar pois nun sistema de ordenación 

circular, unha organización do saber propia do Antigo Réxime, coa Biblia como 

principio e fin do coñecemento. Sen embargo, polo pouco marcadas que aparecen estas 

obras, cremos que se trata máis ben de obras de exposición e interpretación bíblicas que 
                                                           
153 O lugar da bibliografía conciliar oscilou nas clasificacións entre a Teoloxía e o Dereito, aínda que  as 
clasificacións predominantes nas bibliotecas rematarán primando o seu carácter dogmático e polo tanto 
formando parte da Teoloxía. 
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constituían materia prima para a predicación. As fronteiras entre especialidades 

teolóxicas son nesta parte moi febles e dificilmente se poden observar subdivisións, 

conformando un conxunto de bibliografía que poderíamos denominar Teoloxía práctica. 

Menor agrupación temática cabe observar aínda baixo a rúbrica Leis e Canones, 

onde os dous grandes grupos temáticos aparecen mesturados sen diferenciación 

algunha, formando un conxunto de 1.007 volumes de literatura legal. Un número ínfimo 

de títulos, pensamos que en nada significativo, de obras históricas están tamén nestes 

estantes.  

A preponderancia da Teoloxía como grupo e das áreas propiamente teolóxicas 

dentro do grupo, tamén o maior coidado na división da orde da clase teolóxica fronte á 

xurídica, permiten ler a Biblioteca do Colexio como unha biblioteca barroca154, aínda 

que caería fora de tal denominación se temos en conta a pobreza das súas coleccións de 

historia, erudición, clásicos literarios, etc. Este carácter barroco  acentuarase na análise 

das correntes e escolas ideolóxicas representadas, como logo veremos. 

 

Facultades e Tratados 

A distribución numérica do inventario entre as dúas divisións do coñecemento 

en que se organiza a Biblioteca é a seguinte: 

 

Facultades Nº de volumes Porcentaxe 

Teoloxía escolástica, Expositiva  

e Concionatoria 

1.555 60,69 

Leis e Cánones 1.007 39,39 

 

                                                           
154 Enciso Recio, Luis Miguel [2002], pp. 37-38.   
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Teoloxía e Leis son as dúas grandes polas da arbore do coñecemento na 

biblioteca colexial, nas que se poden ver con dificultade outras subdivisións. Aquí e alá 

mestúranse ás veces as obras que nos consideramos de Teoloxía moral coa Teoloxía 

dogmática, os diccionarios de linguas ás veces coa Historia e ás veces coa Teoloxía, a 

propia Historia ás veces co Dereito. Pero non se trata da situación máis habitual, e non 

imos considerar estas excepcións á hora de analizar o inventario, pola razón evidente de 

que a categorización temática non só é subxectiva, senón que se ten modificado 

substancialmente ó longo da historia en función das ideoloxías a que responden as 

antigas clasificacións e as recentes.  

Non imos considerar tampouco a especificación temática incluída no apartado 

facultades y tratados, que de respectarse na elaboración do inventario sería a máis 

axeitada para a análise. Pero os seus autores deberon encontrar dificultades para unha 

rápida aplicación e foron substituíndo ó longo del estas facultades por palabras do 

título.  

Na análise dos contidos das bibliotecas téñense empregado diversas 

categorizacións temáticas realizadas xeralmente en función das categorías actuais que 

rexen a división ou clasificación das ciencias155. É indubidable que esta opción pode ser 

axeitada cando se trata de bibliotecas particulares, a falta doutra ordenación da época, 

pero consideramos que nas bibliotecas institucionais, onde os libros adoitan ter unha 

orde que responde a unha cosmovisión determinada, e a documentación a reflexa, estas 

son as categorías de análise máis axeitadas. 

 A suma de unidades que da o propio inventario para estes fondos teolóxicos é 

de 1.555 volumes, en 156 baldas, con ocos  baleiros, seguramente para prever o espacio 

para novas obras ou volumes.  

                                                           
155  Enciso Recio, Luis Miguel [2002], pp. 36-37. 
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Aínda tendo sempre presente que no Colexio o que hoxe denominaríamos 

filosofía e ciencia son categorías que forman parte da Teoloxía, a distribución de 

volumes, de acordo á  ordenación que grosso modo cabe observar no propio inventario 

neste grupo de Teoloxía escolástica, expositiva e concionatoria, os tres eixes que 

destaca no título o propio inventario, é a seguinte: 

 

Divisións Volumes156 Porcentaxe 

Biblia, Expositores, Santos Pais, 

Concilios e Teoloxía escolástica 

664 42,70 

Filosofía (incluíndo Matemáticas 

e Medicina)  

113 7,26 

 

Historia 146 9,38 

Teoloxía Moral, Mística, 

Apoloxética e Homilética 

632 40,64 

 

Vemos pois que o peso das materias que hoxe consideraríamos propiamente 

teolóxicas supoñen unha porcentaxe superior ó 83 % nesta parte da Biblioteca, cun peso 

similar nas áreas dogmáticas e, poderíamos dicir, de teoloxía práctica.  

Se dende o punto de vista numérico, o Colexio de Fonseca da Universidade de 

Santiago ten un acervo bibliográfico aceptable, unha cuestión distinta é a actualidade 

deses fondos e a apertura dos mesmos ás correntes que dende o século XVII viñan 

producindo os cambios científicos, culturais, políticos e sociais que levarán á caída do 

                                                           
156 O cálculo de volumes realízase aquí sumando os contidos dos estantes que parecen dedicados a unha 
ou outra categoría temática: por exemplo, ata o caixón 62 obras que o inventario parece atribuír 
claramente ó grupo que denominamos Biblia, etc., dende o 63 ó 78 Filosofía, dende o 79 ó 156 a Teoloxía 
Moral, etc. Así pois obviamos aquí a adscrición que nos faríamos de determinadas obras a un grupo ou 
outro ou as que pensamos facían as clasificacións do período. Desprezamos por tanto obras illadas como  
3 ou 4 gramáticas que aparecen mesturadas coas obras de predicación. En calquera caso, cremos que son 
problemas menores dada a contundencia das cifras. 
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Antigo Réxime. Neste sentido, cremos que a Biblioteca colexial representa dun modo 

nidio o vello mundo máis que o que estaba agromando.  

En primeiro termo, é unha biblioteca que garda fundamentalmente obras de 

teoloxía e dereito, materias sempre predominantes nas bibliotecas barrocas, pero o seu 

predominio é aquí tan forte que solo cabe ser entendido en función da dedicación a estas 

áreas do propio Colexio, como xa ocorría no inventario de 1577. Característica do 

modelo bibliotecario do Antigo Réxime, fronte ó novo modelo de máis amplas miras 

temáticas, a universalidade en todo xénero de libros de que falara Sarmiento, das novas 

bibliotecas públicas universitarias. A organización destes libros nos estantes responde 

tamén máis ó vello mundo que ó que xa representaban os sistemas de clasificación que 

se estaban a emplear nas novas bibliotecas. 
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Unha Teoloxía Barroca 

...en esta Universidad erigida principalmente para la 

enseñanza de Theologia, y para instruir, y proveer de Curas à las 

Iglesias de el Reyno de Galicia... 

(Plano xeral de estudios da Universidade de Santiago, 1771) 

 

A Biblia, unha lectura dirixida 

A composición dos fondos teolóxicos da Biblioteca en 1786 corresponden 

perfectamente á meta do fundador recollida no seu testamento, e recordada dous séculos 

despois na cita que inicia este apartado. Un obxectivo que aínda describía  o Claustro en 

1790 con verbas que recordaban as cláusulas testamentarias do fundador, aínda que 

agora atribuído en exclusiva ó Colexio:  

...los que quieran dedicarse al estudio de la Teología escolástica en el 

otro Colegio de Fonseca, erigido principalmente para seminario de párrocos 

de Galicia157. 

Como xa sinalamos, as coleccións bibliotecarias ordenábanse na Biblioteca 

colexial a partir da Teoloxía Expositiva, coa que se iniciaban os primeiros andeis. A 

Biblia, a esexeses bíblica, os Santos Pais e os Concilios, fontes do humanismo 

renacentista e da ilustración católica, representaban tamén a posición tridentina, na que 

o texto sagrado era postulado sempre en relación directa coa Tradición eclesial, fronte á 

libre lectura protestante. A esexeses católica trata de facer fronte á posta en cuestión do 

texto sagrado que supoñía o discurso científico dende finais do século XVI cun aparato 

erudito ben representado na biblioteca do Colexio dende as posicións ortodoxas, e con 

                                                           
157 Gasalla, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na Centuria da Ilustración, en 
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, [1998-2002], Tomo I, p. 404. 
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nula representación da crítica bíblica protestante, o que concorda pouco coas posicións 

dos eruditos católicos que apreciaron e coñeceron a crítica protestante. Pensamos que 

esta ausencia, non totalmente explicable pola censura inquisitorial158, xunto coa 

abundancia de literatura de predicación, indica unha orientación da biblioteca cara a 

formación dun clero militante máis que cara os estudios críticos teolóxicos. Así pois, 

neste sentido cabe interpretar esta colección en función das ausencias,  máis alá do valor 

indubidable das presencias.   

Os numerosos fondos de apoio á lectura bíblica, están acompañados por só dúas 

edicións do texto mesmo, a Biblia. A primeira descrita no inventario baixo o título 

Biblia in septen (sic) linguis, 11 volumes, ten que tratarse da monumental159 políglota 

de Guy Michael Le Jay, publicación do catolicismo militante coñecida como a Políglota 

de París, cuxa difusión foi axiña freada pola edición políglota de Walton. É esta 

Políglota de París a mesma que aparece tamén no inventario de 1843 baixo o nome do 

seu impresor, un dos mellores do seu tempo, Antoine Vitré.  

Baixo a forma Biblia Sacra  neste primeiro inventario deben figurar algúns 

volumes da Biblia Máxima do franciscano Jean de la Haye, baseada na Vulgata e cos 

                                                           
158 O aprecio erudito pola crítica protestante pode verse en autores tan pouco sospeitosos como Fr. Martín 
Sarmiento ou Mabillon, que non deixan de recomendar autores da crítica protestante como Hugo Grocio, 
Jean Le Clerc ou Walton, aínda que fagan advertencia da súa heterodoxia. Por outra parte eran autores 
representados en bibliotecas coma a da Universidade ou a do Mosteiro de San Martiño Pinario, aínda que 
fosen expurgados ou sometidos ó control dos “cuartos de prohibidos”. Existe tamén a posibilidade de que 
tales fondos non foran reseñados no inventario, tal e como ocorreu no Catálogo da nova Biblioteca da 
Universidade de 1794 (AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57), onde os estantes onde se 
atopaban estes libros non aparecen incluídos. Non podemos tampouco desbotar que existise no Colexio 
un “cuarto de prohibidos”, pero non o consideramos probable, pois non encontramos ningunha referencia 
ó mesmo, e, por outra parte, os inventarios adoitan reflectir tamén estes libros. En todo caso, exemplares 
que identificamos como probablemente procedentes deste Colexio (obras de Arias Montano ou de Diego 
de Baeza), hoxe na Biblioteca do Seminario Conciliar de Santiago levan anotacións de ter sido 
expurgados conforme ó Índice de libros prohibidos de 1707, o que podería indicar que as prácticas de 
expurgo se mantiveron no Colexio no século XVIII. 
159 Fr. Martín Sarmiento inclúea na súa selección de Biblias, sinalando que os tomos son “muy 
disformes”, seguramente referíndose ó seu enorme tamaño e dificultade de manexo (Cfr. Sarmiento, 
Martín [2002a], p. 136). Estas edicións de gran tamaño e ostentación, fronte as Biblias protestantes de 
formato en 8º, papel mediocre, etc., son unha forma máis de dar testemuña dunha Igrexa triunfante (Cfr. 
Péligry, Christian, p. 16-67). 
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comentarios de Nicolás de Lira, da que o inventario de 1843 posúe unha colección 

completa, agás o volume quinto.   

Non deixa de contrastar esta exigua representación do texto sagrado coa 

colección salientable que posuía a Universidade na súa nova Biblioteca uns anos 

despois, e coa abondosa bibliografía de expositores bíblicos nos propios andeis de 

Fonseca. Pensamos que esta reducida presencia  de edicións da Biblia cabe ser lida 

dende a máis ortodoxa doutrina católica para a que a lectura do texto sagrado tiña sido 

sempre sospeitosa de protestantismo. 

Pérez Bayer atribuíra ó abandono de ...las fuentes vivas y claras de la Escritura 

Sagrada, Concilios y Santos Padres160 a decadencia do estudios. Os expositores e 

interpretes bíblicos e a patrística están sen embargo moi ben representados na 

Biblioteca,  que se abre con 20 volumes do xesuíta Cornelio Alapide, comentador 

practicamente de todos os libros bíblicos cunha dirección cara a predicación, a 

colección de fontes esexéticas, e tamén filosóficas, históricas, etc. Entre os comentarios 

bíblicos cabe destacar tamén a Armonia Evangelica de Bernardo Lamy, os 10 volumes 

de Agustín Calmet, o Thesaurus Anedoctarum161 de Bernardo Pez, o obra de Luis 

Blosius, estudioso das Escrituras e os Pais da Igrexa. O seu lado as obras de Frassen, 

Juan Lorino, Gordon, Bonfrerius, o Tostado, Fromondus e tantas outras, moitas delas 

recomendadas nos catálogos bibliográficos dos grandes eruditos Sarmiento e Mabillon.  

As numerosas edicións dos  comentaristas bíblicos contrastan coa exigua 

representación da Biblia mesma. Comentarios, glosas e diccionarios, as veces antoloxías 

dos textos sagrados mesmos, son a alternativa de acceso ó texto sagrado en lingua 

                                                           
160 Pérez Bayer,Francisco [1991], p. 265. 
161 Sarmiento define así estas coleccións: Anedoctos ó Anedoctas, se llaman los escritos, libros ó piezas 
que se escribieron hace tiempo, y aún no están impresos; y por eso se llaman en Latin ineditos, y en 
Griego Anedoctos. Por lo comun son escritos cortos, y se dedicaron algunos eruditos á juntarlos é 
imprimirlos á la letra. Son útiles estas Colecciones, porque en ellas se hallan escritos muy singulares, ya 
sagrados, ya profanos.  A obra de Bernardo Pez aparece citada tamén entre estas coleccións. (Cfr. 
Sarmiento, Martín [2002a], p. 123-124). 
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vulgar para os católicos, prohibida a lectura directa do texto bíblico ata 1782, só uns 

anos antes da realización deste inventario, e aínda entón sempre baixo a anotación e o 

comentario que prescribe a interpretación.  

A abundancia de bibliografía patrística coas obras de S. Agustín, S. Gregorio 

Magno, S. Gregorio Niseno, S. Gregorio Nacianzeno, Tertuliano, Venerable Beda e un 

longo, etcétera., corresponde á posición tridentina que sinala claramente que  Biblia e 

Tradición van intimamente xunguidas. Ademais contaba o Colexio con 28 volumes da 

Bibliotheca veterum Patrum, que debía tratarse da edición de Lyon162, a Máxima, e o 

seu complemento o Apparatus ad Bibliothecam de Nicolás Nourry163.  

Unha bibliografía que era ademais fundamental para a oratoria sagrada barroca, 

que a emprega abondo nos sermóns. Porque a presencia da teoloxía bíblica pode ter 

unha dobre lectura: é a máis querida ó humanismo e á ilustración católica, que busca 

nela unha volta á primitiva Igrexa e os seus valores, pero é tamén recomendada e 

abondosamente empregada na predicación, unha das liñas centrais das reformas de 

Trento. Esta segunda lectura explicaría que a obra de Combefis Bibliotheca Patrum 

concionatoria forme parte na Biblioteca colexial da Teoloxía bíblica, mentres que pola 

mesma razón os comentarios ós Evanxeos do eséxeta bíblico Juan Maldonado, 

inspirador da Ratio Studiorum, se ubican no Colexio entre as obras de predicación. 

Como advertira Feijoo164 nas Cartas eruditas y curiosas 

...Hay en España, aun entre los que han estudiado algo, un error 

vulgarísimo en orden a la exposición de la Escritura, dando este nombre 

                                                           
162 A edición de Lyon de 1677 constaba de 27 volumes, ós que se debe engadir no inventario o 
complemento posterior Index locorum Sacrae Scripturae quae continentur in Maxima Bibliotheca 
Veterum Patrum editado en 1707 por Simeon a Sancta Cruce. A edición de Lyon era denostada por 
Sarmiento: ...despues con el fin de abultarla, la echaron á perder en León, reimprimiéndola los libreros... 
(Sarmiento, Martín [2002a], p. 113). 
163 Sarmiento, dado que a Bibliotheca Patrum non contiña edicións críticas, sinala Estos dos tomos son el 
alma de toda biblioteca, y cuestan carísimos quando se venden separados; por lo que, cómprese, ó no la 
Biblioteca, se deben comprar, y leer estos dos tomos de Noury... (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 113). 
164 Feijoo, Benito Jerónimo [ed. electrónica]. 
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a la que realmente no lo es...Hablo de aquellos Escritos, en que 

discurriendo sus Autores por tal, o tal Libro de la Escritura, van 

entresacando de este, o aquel Texto, con aplicaciones arbitrarias, lo que 

les puede servir para los que llamamos Conceptos pulpitables. Si esto es 

exponer la Escritura, confieso que es facilísima la exposición de la 

Escritura, siendo cierto, que menos tiempo y menos habilidad es 

menester para escribir un libro de estos, que para componer un libro de 

Sermones, porque en los Sermones se liga el entendimiento a idea 

determinada, mas en libros, que llaman de Conceptos pulpitables 

discurre con libertad por donde se le antoja  

A literatura conciliar está principalmente representada pola obra de Labbé, a de 

Harduin e a Collectio Maxima de José Saenz de Aguirre, redactada coa axuda do seu 

bibliotecario Manuel Martí, obras todas elas que hai que enmarcar tamén dentro do 

aparato erudito con que se está a armar á Igrexa católica, ó que non impedirá que a 

colección de Aguirre se converta nunha obra de referencia para o regalismo165. 

Os Annales de Baronio, e os seus continuadores, figuraban tamén no Colexio, 

aínda que formando parte deste primeiro grupo temático, en lugar de ser incluídos na 

historia eclesiástica166, co que se confirma este primeiro apartado como a bibliografía 

de apoio ó dogma. A obra de Cesar Baronio, escrita como reacción ás Centurias do 

protestante Matias Flacio, máis alá das súas achegas á historiografía, tiña como 

finalidade a defensa da autenticidade da Igrexa católica e a defensa da orixe divina do 

Primado romano. 

 

                                                           
165 Mestre Sanchís, Antonio: Historia crítica y reforma cultural, en Pereira Iglesias, José Luis, coord. 
[2002], p. 421. 
166 Así era clasificada nos textos que vimos citando de Sarmiento e Mabillon, tamén formaba parte da 
historia eclesiástica no catálogo da Universidade de 1794. 
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A escolástica constituía outro conxunto bibliográfico dende onde debía ser 

interpretada a Biblia. Ademais das obras de Santo Tomé, agrupábanse na biblioteca 

colexial moitas outras obras tomistas. A teoloxía española marcou o desenvolvemento 

teolóxico, e tamén filosófico, dos séculos XVI e XVII en Europa, de tal xeito que será 

na Universidade española onde se produzan as obras máis importantes do catolicismo 

tridentino. Son estes libros os que fundamentalmente recollen os andeis de Fonseca, cun 

claro predominio da producción da compañía de Xesús, que liderara os debates do 

Concilio de Trento.  

Os inicios da escolástica barroca na primeira escola de Salamanca están 

representados pola obra dos dominicos Domingo de Soto e  Melchor Cano, ambos 

teólogos de Trento. A obra do último De locis theologicis, que se manterá durante 

séculos como autoridade da metodoloxía teolóxica, fora introducida como texto no 

Plano de estudios da Universidade en 1772, e ten un carácter eminentemente 

apoloxético fronte ó protestantismo. Dentro da producción dos dominicos incluída 

nestes andeis de Fonseca cabe destacar tamén as obras de Pedro de Godoy, Francisco 

Carrasco, Vicente Ferrer e Juan de Santo Tomás, quen dentro da súa ortodoxia tomista, 

expón tamén doutrinas contrarias á mesma. A Biblioteca debía posuír deste último tanto 

o Cursus Theologicus como o Philosophicus. 

Os fondos teolóxicos do tomismo conservador da segunda escola de Salamanca 

aparecen coas obras de Domingo Báñez, que tomou parte activa nas polémicas sobre a 

gracia. Como é coñecido o Concilio de Trento enfrontouse ás posicións protestantes non 

só negando a regra de Lutero Sola Scriptura, coma xa vimos, senón tamén a de Sola 

Fides. A definición tridentina respecto a que a fe debe acompañarse das obras 

converterase a través da doutrina da xustificación no eixo das disputas teolóxicas da 
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polémica De auxiliis, na que Báñez representa o tomismo dominico, mentres Molina 

será a figura do molinismo xesuítico. 

 Ningunha obra de Molina aparece nesta parte da Biblioteca. Pero faino 

abondosamente a escola xesuítica do século XVI coas obras de Roberto Belarmino e 

Francisco Suárez, o pai da escolástica barroca e inimigo acérrimo dos dominicos; as de 

Gregorio de Valencia e Gabriel Vázquez, quen, pese as súas posicións fronte ó papado 

que o levarán a cárcere por decisión inquisitorial, nas polémicas sobre a gracia alineouse 

cos xesuítas, sendo un dos primeiros defensores do probabilismo. Da Compañía de 

Jesús, que tanto contribuíu á difusión do tomismo, eran tamén outros autores deste 

inventario, como Juan Maldonado, Juan de Lugo, Martínez de Ripalda, coa obra De 

ente supernaturali, coa que se introduce na polémica xansenista, Tirso González de 

Santalla, Francisco de Oviedo, Pedro Hurtado de Mendoza, Bernardo Aldrete, Leonardo 

Peñafiel, Gabriel Henao, Martín Becano, etc., etc. A teoloxía de Rodrigo de Arriaga, 

tamén dentro da tradición escolástica, da entrada ó empirismo, anunciando xa ó grupo 

dos novatores, mentres que o inglés Tomás Compton Carleton impugna a Descartes. 

Pódese afirmar cun simple repaso desta parte do inventario que a escola mellor 

representada na Biblioteca do Colexio é a xesuítica, á que tamén pertencían outros 

traballos incluídos na crítica bíblica, como os do xa citado Cornelio a Lapide, Diego de 

Baeza, Francisco Garay, etc. 

Na posición intermedia do tomismo das dúas escolas sinaladas, dominicos e 

xesuítas, encontrábanse os carmelitas de Salamanca. Destes posuía o Colexio de 

Fonseca 10 volumes do curso xeral de Teoloxía coñecido como Salmanticenses, un 

conxunto de disputationes sobre temas teolóxicos suxeridos pola lectura da Summa de 

Santo Tomé, síntese e expoñente da teoloxía tomista dos séculos XVI e XVII. 
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Posuía a Biblioteca a obra teolóxica do bieito José Sáenz de Aguirre, autor 

recomendado por Mabillon con quen mantivo correspondencia, e cuxa obra destaca 

dentro da decadencia que caracteriza á escolástica na segunda metade do século XVII, 

pois aínda que tomista, ábrese ás novas correntes. A indicación de 3 volumes no texto 

fai sospeitar que puidera tratarse da obra Theologia Sancti Anselmi, editada en 3 

volumes entre 1678 e 1681 e que aparecerá no inventario final dos libros do Colexio. 

Continuador de Sáenz de Aguirre foi o tamén bieito Juan Bautista Lardito, cuxa obra 

aparece así mesmo neste inventario. Algúns bieitos da escola tomista de Salzburgo 

como Agustín Reding e Celestino Sfrondati, este último máis tendente á escolástica 

xesuítica, figuran tamén nos andeis. 

A presencia de autores doutras ordes é menos significativa. Dos agostiños non 

aparece practicamente na Biblioteca ningunha figura de primeira orde. Dos franciscanos 

aparecen algúns autores como Pontius, Bontempi ou Bartolomé Mastrius, no que a 

primeira indicación do inventario de 5 volumes fainos sospeitar que podería tratarse da 

obra por el publicada, en colaboración con Buenaventura Belluti, Philosophiae ad 

mentem Scoti cursus integer. No posterior inventario, ademais da súa Filosofía moral, 

só aparecerá a indicación dun tomo de Cursos filosóficos. Entre os cistercienses hai que 

destacar a obra de Caramuel, que representa en España a primeira reacción contra a 

escolástica. Volveremos a encontralo na Biblioteca, coa súa obra matemática. 

 

Filosofía e Ciencias, a fractura a penas percibida  

 A orde dos libros da biblioteca do Colexio de Fonseca, tal e como se reflicte no 

inventario, a penas separa o Libro da Escritura do Libro da Natureza. Sen embargo se 

hai, como dixemos, unha certa especialización nos estantes, pois mentres Filosofía e 

Ciencias aparecen totalmente mesturados, nos caixóns onde se encontran estes libros 
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non hai obras de Teoloxía. Por esta razón e outras de índole práctica nos imos tratalos 

separadamente neste apartado, contemplando agora os libros filosóficos, médicos e 

matemáticos.   

Se deixamos de lado a escolástica, os fondos filosóficos, sempre no sentido das 

clasificacións do Antigo Réxime, son máis ben escasos, e sobre todo pouco 

significativos en xeral do cambio de rumbo que se estaba a producir nos saberes dende 

finais do século XVII. A propia orde dos libros, sen divisións nítidas entre as materias, 

indica que a fractura científica a penas se percibía na Biblioteca.  

A análise seguinte ten en conta o período de producción das obras, xa que 

carecemos de datos de edición, pero ademais dende o punto de vista que nos interesa, a 

actualidade e apertura da Biblioteca ás novas correntes filosóficas e científicas, 

pensamos que son a data de producción e as correntes en que se enmarca a obra os 

criterios máis pertinentes, especialmente se temos en conta que a inmensa maioría das 

obras, senón todas, foron adquiridas nos setenta anos anteriores á redacción do 

inventario.  

A colección da Biblioteca comprende un conxunto de obras producidas 

fundamentalmente nos séculos XVI e XVII, aínda que as edicións existentes no Colexio 

poidan ser posteriores, con escasísimas presencias de produccións do XVIII.  É certo 

que ás veces atopamos obras de singular transcendencia no desenvolvemento filosófico 

e científico que levaran ás Luces, pero trátase de obras illadas, como ocorre no caso de 

Descartes, Boyle, ou en España do moi popular Feijoo. Xa sinalamos a diverxencia 

entre a nosa Biblioteca e aquela do Colexio de Alcalá, se atendíamos ó número de 

volumes. Pero se atendemos á testemuña de Tomás de Iriarte respecto á composición, 

ambas parecen responder a iguais intereses: Vi la Biblioteca del Colegio Mayor, que 
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consta de 17.000 volúmenes, y entre ellos apenas habrá cincuenta de los publicados en 

este siglo167. 

Se a escaseza de textos filosóficos é explicable se vemos a Biblioteca como 

exclusivamente colexial, sen embargo non o é se atendemos a súa traxectoria como 

Biblioteca única da Universidade ata 1769. O neoplatonismo renacentista está 

representado pola obra de Marsilio Ficino. A obra de Aristóteles, a do aristotélico 

Goudin, introducido como texto no plano de estudios de 1772 e que dará orixe  a unha 

serie de debates entre os distintos sectores da Universidade, a obra do tomista Domingo 

de Soto, a anotada como Conimbricensis, sen dúbida parte dos volumes de Commentarii 

Collegi Conimbricensis, obra de gran difusión en toda Europa e producto do labor dos 

xesuítas da Universidade de Coimbra, máis algunhas que aparecen no primeiro grupo 

temático baixo a denominación Filosofia, et Theologia, tal e como ocorre cos 22 

volumes do xesuíta Francisco Suárez ou os 7 do escotista Pontius, e pouco máis cabe 

destacar nesta colección, se excluímos o 7 volumes da obra de Descartes168. O ataque ó 

cartesianismo e ós novatores, especialmente ás teorías atomistas de Maignan, está 

representado pola obra do franciscano Francisco Palanco encamiñada á defensa da 

pureza católica.  Tamén se atopa na Biblioteca a contestación a Palanco en defensa dos 

novatores do discípulo de Maignan Juan Saguens. 

Nas tamén escasas coleccións matemáticas hai que destacar a obra de Caramuel, 

un novator corresponsal de Descartes, Gassendi, Kircher e outras figuras do seu 

momento,  que realizou achegas pouco orixinais neste campo, pero foi unha ponte de 

comunicación da ciencia española coas modernas correntes científicas europeas. A 

orientación das Matemáticas á aplicabilidade na arquitectura, navegación, etc., subliña a 

                                                           
167 Cotarelo y Mori, Emilio [1897], p. 468. 
168 Sarmiento inclúe as coleccións das súas obras feitas en Holanda en 9 tomos e outra en francés en 7 
tomos (Sarmiento, Martín [2002a], p. 233) 
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importancia da Xeometría nos novatores. Dous dos títulos do inventario recollen a 

Xeometría euclidiana: a Geometria do xesuíta alemán Christopher Clavius, coñecido 

pola súa participación na reforma gregoriana do calendario e pola influencia que 

exerceu no ensino coa traducción de Euclides, e baixo o mesmo título outro dos autores 

do inventario, Claude Richard, que ocupou unha cátedra de matemáticas no Colexio 

Imperial,  presenta probablemente o que foi unha edición de Euclides comentada, o 

Euclides elementorum geometricorum. Tamén aparece a obra de Arquímides nunha 

edición de Rivault. É todo polo que se refire ás Matemáticas. 

Máis abundantes son as coleccións médicas, xa que os libros destas materias 

forman máis da metade do grupo que estamos a tratar. Sen embargo a colección destas 

obras enmárcanse fundamentalmente na medicina antiga, na renacentista, xunto a 

algunhas obras de primeiro rango do século XVII.   

A medicina antiga está representada pola obra que lle servía a Sarmiento como 

modelo de colección de “Autores principales” 169: os Interpres Hypocratis et Galeni de 

Chartecio. Dos 13 volumes que constituían a obra o Colexio de Fonseca posuía 10. 

Entre os textos médicos que aparecen nos andeis do Colexio un grupo 

corresponden á medicina renacentista. O Dioscórides de Pier Andrea Mattioli foi obra 

de gran difusión no Renacemento, e o seu autor débeselle o coñecemento de 

Dioscórides en Europa. Tamén no século XVI se produzo unha considerable ampliación 

dos coñecementos botánicos en materia médica gracias ás viaxes naturalistas, aquí 

representados pola obra de Prospero Alpino170. A presencia de Galeno neste mesmo 

                                                           
169Sarmiento propuña para a constitución da biblioteca que recomenda a máxima de tener muchos 
autores en pocos libros, y muchísimas materias en pocos tomos. Para isto  recomendaba unha tipoloxía 
formada por 9 clases de obras en cada ciencia (Su historia y progresos, su Diccionario…). En Medicina 
como colección dos seus autores principais, a obra recomendada  era esta. (Cfr. Sarmiento, Martín 
[2002a], p. 101). 
170 O P. Sarmiento incluía a obra De Plantis, & Medicina egiptiorum deste autor entre os Libros de 
singulares asuntos, aqueles que eran de interese pola súa rara materia. Sarmiento, Martín [2002a], p. 168. 
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século móstrase na traducción de Tomás Linacrio. A supervivencia da medicina antiga e 

medieval no Renacemento aparece tamén coa obra de Jerónimo Cardano. 

De Paolo Zacchias, médico do Papa Inocencio X, ten posiblemente a Biblioteca 

de Fonseca o texto que supón o nacemento da Medicina legal. Os tres volumes 

indicados corresponden á súa obra máis coñecida, as Quaestiones medico-legales, que 

foi editada frecuentemente durante 150 anos. 

A medicina do século XVII, que ve desenvolverse a química, ten no Colexio, 

baixo a rúbrica Medicina et Experimenta, unha salientable representación con 6 

volumes da obra de Robert Boyle171, con quen a química  se orienta a novos rumbos 

independentes da Medicina. Conciliador entre as posicións galénicas e os médicos-

químicos no século XVII é Daniel Sennert, cuxa obra aparece tamén na Biblioteca.  

A anatomía posúe a obra dunha importante figura da escola médica da 

Universidade de Leiden, que xa gozaba dun teatro anatómico en 1597. Profesor desta 

Universidade era Govard Bidloo que publica en 1685 Anatomia humani corporis, que 

cos seus magníficos gravados era un traballo aínda válido a fins do século XVIII. 

A Medicina española dos século XVII, impregnada de galenismo que se 

considera consubstancial á ortodoxia católica, ten algúns dos seus representantes nestes 

andeis. Pedro de Heredia foi profesor da Universidade de Alcalá, e aínda que aceptou 

algúns elementos das novas correntes, móvese no galenismo tradicional. Igual o fai a 

obra de Matías de Llera, profesor de Zaragoza, anterior a renovación médica desta 

Universidade. Deste século é tamén a obra de Gaspar Bravo de Sobremonte, enmarcada 

nas correntes galénicas.  Gaspar Bravo, xunto con outro dos autores deste inventario, o 

profesor da Universidade de Alcalá Francisco Enríquez de Villacorta, debían ser textos 

empregados con frecuencia nas Universidades, pois a eles se refire no seu plano de 
                                                           
171 Incluído tamén por Sarmiento na súa selección de autores protestantes nos seguintes termos: 
Colección de sus obras en Ginebra, otra en Venecia tres tomos en 4º. Ninguna es buena ni completa. Leí 
que ahora se hacía una completa, y magnífica en Inglaterra (Sarmiento, Martín [2002a], p.134) 
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estudios Olavide, sinalando que os catedráticos empregaban nas explicacións ...el Bravo 

o el Henríquez, según su voluntad y escuela, porque uno de estos autores está 

acomodado al sistema tomista y otro al suarista172. Xunto con Matías de Llera 

representan as dificultades que as novas correntes médicas tiveron para penetrar na 

medicina española. 

Non hai rastros nesta colección dos novatores españois. Nin da escola de 

Valencia nin da de Zaragoza ten a Biblioteca ningún representante. Tamén aquí as 

ausencias, practicamente un século despois destes movementos de renovación da 

ciencia española, son tan significativas como as presencias.  

Algunhas claves destas ausencias encóntranse seguramente nas razóns 

esgrimidas pola Universidade de Salamanca respecto ós textos para empregar no novo 

plano de estudios. Permítasenos, aínda que sexa un pouco larga a cita, ofrecer estas 

razóns na versión que nos ofrece Sempere y Guarinos173: 

…Que para dar la enseñanza de esta facultad [Artes], no se puede 

apartar del sistema del Peripato. “Lo primero, porque dexando aparte 

los Filosofos antiguos, entre los que el que merece no pequeña 

estimacion es Platon, cuyos principios no se han adaptado bien con el 

comun sentir; y para el uso de la escuela, los de los modernos Filosofos 

no son á proposito de este estudio. Como v. gr. los de Newton, que si 

bien disponen al sugeto para ser un perfecto Matemático, nada enseñan 

para que sea un buen Lógico y Metafisico; los de Gassendo y Cartesio 

no simbolizan tanto con las verdades reveladas como las de Aristóteles. 

Lo segundo, porque aun quando no tuvieramos este tropiezo, que él solo 

de bastar á excluir estos principios de las Aulas Católicas, hallamos que 

                                                           
172 Olavide, Pablo de [1989], p. 122. 
173 Sempere y Guarinos, Juan [1785], T. II, pp. 211-213. 
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giran sus sistemas sobre principios voluntarios, de que se deducen 

conclusiones tambien voluntarias é impersuasibles, como diremos 

luego…”  

Pasa luego la Universidad á referir el método que entonces se seguía, 

y á señalar al Autor por quien se habia estudiar. Desecha la Lógica de 

Puerto Real, por ser sola, y faltarle lo restante del curso. La de 

Heineccio por lo mismo, y por tener algunos defectos que no expresa. El 

Purchocio, y el Autor de las diez y siete letras, por ser muy Cartesianos; 

y este último tambien, porque se hallan en él proposiciones contrarias á 

toda razón natural, y poco conformes con algunos sentimientos 

católicos. 

“Tambien, dice, tenemos noticia de Tomas Hobes, y del Ingles Juan 

Lochio, que contiene quatro libros; pero el primero es muy obscuro, y el 

segundo sobre ser muy obscuro, se debe leer con mucha cautela… Lo 

mismo juzgamos del nuevo Organo de Bacon de Verulamio. En la 

Lógica de Wolfio reprende hasta siete vicios el doctisimo Antonio 

Genuense. Por tanto, si hubieramos de hacer eleccion de algunos de 

estos Autores, señalariamos la Lógica de este Autor, con la Física de 

Moschombroek. Pero sobre ser muy larga, no se puede entender, sin 

estudiar ántes la Geometria. En atencion, pues, á que estos libros 

referidos son muy costosos y raros, juzgamos que por ahora se puede 

explicar el Goudin, que es conciso y tiene buen latín” 

As razóns das ausencias son, pois, de todo tipo: ou non concordan coa doutrina 

católica, ou son autores escuros, as veces o tratamento da materia é parcial, outras os 

autores son cartesianos, en fin ata os mesmos libros son raros e custosos. 
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A Historia, unha meditación política 

Nas clasificacións do Antigo Réxime, a Historia adoita incluír á Historia 

eclesiástica174. A representación nesta Biblioteca da Historia no seu conxunto é moi 

exigua. E sobre todo non deixa de chamar a atención a escaseza de textos referidos á 

historia eclesiástica, que a estas alturas do século XVIII tiña centrado os debates 

xurisdiccionais entre a Igrexa e o poder temporal regalista, e tamén os novos debates 

científicos. Posiblemente fora a escasa formación dos colexiais nalgunhas materias, 

entre elas a historia eclesiástica, aínda que o Colexio era canteira para cubrir ás 

prebendas clericais, unha da razóns que o Arcebispo Rajoy baralla en 1767. Cando nese 

ano Campomanes se pon en contacto con el buscando a súa opinión sobre o destino a 

dar ós edificios da Compañía de Xesús, que viña de ser expulsada de España, refírese á 

posibilidade de destinar os Colexios de Santiago e Ourense para seminarios. Pero Rajoy, 

na correspondencia intercambiada co Bispo de Ourense175, sinala, ademais do problema 

das rendas precisas para mantelos, o do profesorado, porque aquí hai mestres que: 

...podran ser mui buenos Moralistas... pero sin la inteligencia de Ritos, 

ni de Liturgia, de Historia y Disciplina Eclesiástica 

Ó Arcebispo Rajoy non se lle agochaba a pouca atención prestada no Colexio a 

estas materias, se nos atemos á composición da biblioteca, todas elas escasamente 

representadas aquí. Entre os fondos de Historia eclesiástica cabe destacar 33 volumes da 

Acta Sanctorum dos bolandistas, así como os tres volumes da obra en que Papebrochio 

defende o seu traballo  nas mesmas ante os ataques recibidos ó negar que o profeta Elías 

fora o fundador dos carmelitas, polo que ó final algúns tomos acabarán entrando nos 

Índices de libros prohibidos da Inquisición española. 

                                                           
174 Tal ocorre por exemplo en dúas das máis empregadas: a de Jean Garnier e a de Gabriel Martín, aínda 
que non faltan exemplos de clasificacións que a inclúen a historia eclesiástica na división teolóxica. 
175 AHDS, Fondo xeral, Serie Comunidades religiosas, Leg. 392. 
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A historia do Concilio tridentino do xesuíta Sforza Pallavicino representaba a 

posición romana respecto ó Concilio, e tiña sido inspirada directamente polo Papa para 

contrarrestar a historia do mesmo que fixera o galicano Paolo Sarpi, de gran difusión no 

momento especialmente nos círculos protestantes.  

Pouco máis de interese que engadir nestas coleccións: a Mística ciudad de Dios 

de Sor María Jesús de Agreda, unha historia da Virxe de grande difusión en España, 

pese ás censuras de Roma e a Sorbona, e  que introduce as teses escotistas de tradición 

franciscana sobre María. A Historia Pontifical atribuída no inventario a Bavia, pero na 

que este só é autor da comprendida entre 1572 e 1605, aparecía no Índice de Libros 

prohibidos baixo outro dos seus autores, Gonzalo de Illescas, aínda que a edición de 

Madrid de 1613 era permitida con expurgos no capítulo 35. E algunhas haxiografías e 

martiroloxios, como o de Tamayo176. Pero nin as historias  de Natal Alexandro nin do 

Abate Fleury, obras centrais no século XVIII, aparecen entre os fondos colexiais. E todo 

isto pese a que o Plano de estudios universitario de 1772 introducía en Cánones a 

cátedra de Historia Eclesiástica de España. 

Entre as obras de historia “profana” hai que destacar a aparición de dúas 

enciclopedias, ben antigas para ser a únicas existentes no Colexio en 1786. A obra de 

Plinio, baixo o título Historia Mundi, base de todo o enciclopedismo medieval, e o 

Dictionarium historicum de Moreri (na súa primeira edición publicado co título 

alternativo Mélange curieux de l’histoire sacrée et profane), en boa parte diseñado polo 

autor como unha defensa da visión do mundo da Igrexa Católica. O Diccionario da Real 

Academia española figura tamén ó pé destas obras. Non parece haber na Biblioteca 

unha orde definida para enciclopedias ou diccionarios de linguas, pois a obra de 

Francisco Sobrino Diccionario nuevo de las lenguas española y francesa, que cabe 
                                                           
176 Ó analizar a obra de Tamayo como a única existente en España sobre a materia, Sarmiento vese na 
obriga de recomendala, pero advertindo que conten tamén …mil patrañas, y santos fingidos, por haber 
adoptado los cronicones falsos (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 112). 
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supoñer baixo a rúbrica Dictionarium, atópase sen embargo ó final dos textos 

filosóficos. 

Practicamente son inexistentes as obras de historia antiga, a non ser a de Flavio 

Josefo, de grande uso ó longo do tempo para demostrar a historicidade de Cristo. Non é 

suficiente o historiador xudeu para agochar o declive dos clásicos, dos que a Biblioteca 

non posúe ningunha edición de César, Tito Livio, Salustio, Xenofonte, etc. 

As coleccións históricas “profanas” redúcense a un pequeno conxunto de obras 

de historiadores dos séculos XVI e XVII. A Cosmografia do xurista e historiador, 

bibliotecario e rector da Universidade de Leyden Paulo Merula, a obra do historiador 

oficial do Emperador Fernando I Wolfang Lazius, ou a do prolífico Pierius Valerianus 

sobre Exipto, son practicamente a representación da historia feita fora.  

Tampouco a historia de España e os seus territorios posúe moi ampla colección: 

a obra do cronista oficial de Felipe II Esteban Garibay y Zamalloa177, a Historia 

eclesiástica y secular de Aragón... de Blasco de Lanuza, escrita co fin de presentar a 

fidelidade deste Reino ó monarca, ou a de Martín Carrillo, rector da Universidade de 

Zaragoza, autor duns Annales de escaso valor. Posuía tamén os catro volumes da 

Hispania illustrata, colección de historiadores españois178, editada polo xesuíta Andrés 

Schott a principios do século XVII e que constitúe o maior esforzo erudito do seu 

tempo. Outro esforzo erudito dera lugar poucos anos antes ás Décadas de Antonio de 

Herrera, síntese interpretativa de moitas fontes e libros descoñecidos179. Outros 

cronistas de Indias como o Inca Garcilaso e Solís completaban o panorama dunha 

historia que facía esforzos por enaltecer o seu pasado coma forma de contrarrestar o seu 

presente. 
                                                           
177  Sarmiento, Martín [2002a], p.165 
178 Recomendada por Sarmiento entre as coleccións de historias nacionais, opinaba o bieito: Es ya juego 
raro y mui caro. Si se halla en menos de trescientos reales comprese ( Sarmiento, Martín [2002a], p. 
117). 
179 Sarmiento, Martín [2002a], p. 165. 
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Nunca tanto coma no barroco se interrelacionaron a Historia e a Política. Entre 

as coleccións históricas da Biblioteca do Colexio aparecen tamén os tratados políticos, 

aínda que algúns como a senequista Conservación de Monarquías do que fora cóengo 

en Compostela Fernández Navarrete figure entre as obras de teoloxía moral. Entre os 

tratados políticos está nestes andeis dedicados á historia o libro que mellor representa en 

España a mentalidade barroca, a Idea de un principe político- cristiano representada en 

cien empresas de Diego Saavedra Fajardo, do que a biblioteca de Fonseca tamén posuía 

a Corona gótica, castellana y austríaca, concebida coma unha explicación das 

Empresas180. A obra de Fajardo, baixo a influencia dos Emblemas de Alciato, é o 

“exponente de la crisis de su siglo al simbolizar al hombre del barroco a caballo entre 

dos mundos”181, representado por un príncipe cristián, pero á vez político. Pola súa 

parte as Empresas Sacras de Francisco Núñez de Cepeda terán como finalidade o ideal 

do príncipe eclesiástico, o bispo. 

Mentalidade barroca que estaba tamén presente na biblioteca coa figura de 

Quevedo. Entre os catro volumes deste autor aquí reseñados seguramente estaba a 

Política de Dios, gobierno de Cristo y tiranía de Satanás, que figura no inventario 

posterior da biblioteca, tratado antimaquiavélico de moral política, cun estoicismo 

senequino adaptado ó cristianismo, dentro da perspectiva teolóxica da Contrarreforma.  

As obras de Feijoo, tamén mesturadas coas obras históricas, son unha das máis 

salientables representacións das novas luces nesta biblioteca á altura de 1786. 

                                                           
180 Ambas obras eran incluídas por Sarmiento entre os Libros muy curiosos y selectos ( Sarmiento, 
Martín [2002a], p. 166). 
181 Abellán, José Luis [1988], T. III, p. 85. 
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Baixo a rúbrica Geografía soamente se inclúen 14 volumes do Atlas Maior de 

Blaeu182, tendo así unha escasísima representación, aínda que posuíra o Colexio unha 

das cumes da tipografía e a cosmografía do século XVII. 

 

A Teoloxía de combate 

Rematadas as coleccións históricas, seguen unha serie de andeis onde se 

xuntaban obras de teoloxía moral, predicación, apoloxética, etc., sen que de novo 

aparezan subdivisións entre as especialidades teolóxicas. Este segundo conxunto de 

libros teolóxicos ábrese cunha obra de significativo título: Concilium Tridentinum.  

O Concilio de Trento ademais da súa importancia dende o punto de vista 

dogmático, tivo tamén resposta para as críticas chegadas dende o protestantismo no 

campo da moral, podendo dicirse que  a Teoloxía moral desenvolveuse como disciplina 

distinta despois de Trento. A Teoloxía moral foi a primeira especialidade teolóxica 

consolidada no século XVII e nela xogaron un papel fundamental os xesuítas dende o 

século XVI. 

Pero xa dende os inicios do XVI se producen comentarios á Summa que serán 

importantes para a Teoloxía moral, como os de Tomás de Vio, autor presente nos andeis 

do Colexio, aínda que a obra incluída sexan os seus comentarios ás Escrituras. Estes 

comentaristas, especialmente Crockaert, influirán na figura de Francisco de Vitoria, 

quen está na biblioteca cunha das súas Relectiones, De potestate ecclesiae. Vitoria é a 

mellor representación dos problemas morais que o descubrimento de América, o 

comercio e o diñeiro suscitaban á teoloxía moral. A orientación xurídica desta última é 

tamén patente na obra de Domingo de Soto, De iustitia et iure, tamén incluída nestes 

fondos. 

                                                           
182 El Juego grande de Atlas, de Blaen (sic), es preciso para una librería, ya sea en Castellano, que 
cuesta mucho, ya en Latín, 13 ó 14 tomos ( Sarmiento, Martín [2002a], p. 122). 
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A pesar de que xa se avanza en Vitoria unha certa ruptura entre a teoloxía 

dogmática e a teoloxía moral, será na Compañía de Xesús onde se produza máis 

claramente o novo enfoque máis xurídico que especulativo, predominando os 

mandamentos sobre as virtudes. A esta nova orientación corresponden xa plenamente na 

biblioteca colexial as obras dos xesuítas Juan Azor Institutiones morales, que 

inaugurarían este xénero, e  De justitia e iure de Luis de Molina. As Institutiones que 

comezaron sendo un manual de casos  de conciencia, pasarían pronto a ser a propia 

teoloxía moral.    

A reforma dos costumes dentro da propia Igrexa foi central ó Concilio de Trento 

que trouxo neste eido unha renovación que impulsou a recepción do sacramento da 

penitencia e a formación dos sacerdotes. Como consecuencia incrementouse a 

producción de libros de moral destinados principalmente á formación nos Seminarios, 

tamén creación tridentina, e moi especialmente con vistas á administración do 

sacramento da confesión. A Teoloxía moral convértese na teoloxía do pecado e dos 

medios para evitalo. A necesidade de normas a este respecto levou ó exame de casos, 

con tal éxito que o método casuístico seguirá predominando na teoloxía moral ata o 

Concilio Vaticano II. A casuística tivo dúas saídas: o rigorismo e o laxismo. Os autores 

laxistas teñen tamén unha boa representación nos andeis do Colexio: Antonio Diana, 

Tomás Tamburini e Juan Caramuel son eximias figuras da corrente.  

Nas filas da Compañía militaban tamén moitos dos autores casuístas da 

Biblioteca colexial: Engelgrave, Bonacina, Eusebio de Nieremberg e Gaspar Hurtado. 

Mención especial hai que facer da Summa moralis do probabilista Fernando 

Castropalao, que foi profesor de Teoloxía moral en Santiago, e cuxa obra se convertería 

en autoridade no campo da moral. O xesuíta portugués Esteban Fagúndez, o moralista 

máis apreciado de Portugal no século XVII, está tamén na Biblioteca coa súa obra sobre 
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os mandamentos da Igrexa. Tamén presentes as obras dos xesuítas Juan Marín, con 23 

volumes de moral e escolástica, e Arsdekin, que se converteron en textos dos seminarios 

para as clases de teoloxía suareciana. Dentro da casuística hai que sinalar tamén a 

existencia na Biblioteca dalgúns outros autores que non eran membros da Compañía 

como o carmelita Juan de Lezana, ou o clérigo regular Tomás Hurtado. 

A outra saída á casuística, o rigorismo, ten os seus mellores representantes nas 

filas xansenistas. As súas plumas máis sobranceiras non tiveron cabida ata 1786 na 

Biblioteca colexial, tal e como a podemos ver no inventario, pero si as condenas contra 

eles, os textos sobre a Bulla Unigenitus, entre eles un volume do xesuíta Jacques de La 

Fontaine, ou a obra do cardeal Celestino Sfondrati Nodus praedestinationis ex sac. 

litteris doctrinaque SS. Augustini et Thomae, quantum homini licet, dissolutus, incluída  

nas coleccións de teoloxía dogmática, un libro contra os xansenistas e onde se expón o 

concepto de predestinación no sentido de Molina e os xesuítas. Outro xesuíta, Illsung, 

representa a busca dun compromiso entre o laxismo e o rigorismo coa obra Arbo 

Scientiae boni et mali. Sen embargo, as lecturas xansenistas ou filoxansenistas eran 

obxecto de interese neses anos. Verémolo algo máis adiante. 

 

O século XVII será o grande século da predicación para a Igrexa católica, aínda 

que fora a Reforma quen a fixera o centro da teoloxía pastoral. Trento dera pe a un 

florecemento da predicación, apoiada na previa formación dos cregos nas Escrituras, a 

pesares de que en España a súa renovación tivera lugar antes, na Universidade de 

Alcalá. Unha predicación que se relaciona coa penitencia na medida que incita á 
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confesión183, e co método casuísta en canto este foi principio fundamental na tradición 

clásica da retórica en que se basearon moitos dos predicadores184.  

O sermón era a base do adoutrinamento nun mundo de cultura 

predominantemente oral, e cada vez con máis forza dadas as medidas de control sobre 

outras formas de transmisión cultural, como os autos sacramentais en 1765185. A 

correcta transmisión da mensaxe relixiosa, e tamén política, era asegurada polas 

Escrituras lidas polos expositores dende a ortodoxia e as coleccións de sermóns modelo. 

A formación de certas ordes relixiosas era a este respecto moi superior da que cabía 

agardar nos párrocos rurais. De aí a importancia das misións e do papel xogado nelas 

por algunhas ordes. 

A predicación medieval aparece representada polos Sermóns do dominico  

Jacobo de Vorágine, nos que segue a mesma liña que a súa máis coñecida colección de 

vidas de santos denominada Leyenda aurea. Da primeira renovación da oratoria sagrada 

española o Colexio posuía o epistolario de Juan de Avila, que ofrece un bo conxunto de 

consellos en torno á retórica do púlpito. Tamén nesta primeira renovación da 

predicación hai que destacar a  Frei Luis de Granada, de quen a biblioteca colexial 

posuía nove tomos, aínda que descoñecemos os seus títulos. Ambos autores son figuras 

de primeira liña da teoloxía mística. Frei Luis, amigo, discípulo e biógrafo do primeiro, 

ten unha considerable presencia en tódalas bibliotecas particulares do século XVIII e as 

súas obras un número moi salientable de edicións. As obras de ambos foron incluídas no 

Índice  de prohibidos de 1599 de Fernando de Valdés, martelo de erasmistas e 

alumbrados.   

                                                           
183 Ramos Domingo, José  [1977], p. 36. 
184 O’Malley, John [2000], p. 254. 
185 Valero [2002] explica esta prohibición dende a toma de conciencia sobre a importancia de control das 
prácticas culturais e a posta en marcha dun activismo cultural activo. 
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Non debe estrañar o número considerable de obras de oratoria sagrada que é 

posible reseñar ó longo dos andeis da biblioteca, en moitas ocasións de autores de 

segunda fila, que remataran sendo satirizados polo P. Isla no Fray Gerundio. Se o 

século XVI é o século de ouro da predicación en España, no XVII serao de Francia, 

pero ningunha das grandes figuras deste país están aínda na Biblioteca do Colexio. Non 

tardarán moito en entrar.  
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Leis e Cánones 

   La Jurisprudencia sola da más que hacer en las 

imprentas y más provisión a los coheteros y cartoneros que 

todas las otras facultades juntas 

 (Francisco de Castro: Discursos críticos sobre las Leyes y sus 

intérpretes) 

 

Constitúen Leis e Cánones a segunda pola do coñecemento nesta Biblioteca. 

Os fondos das especialidades xurídicas aparecen mesturados nos andeis, se cadra 

reflexo da frecuencia da licenciatura en ambos dereitos, ou do feito de que os 

estudiantes de Cánones tiñan que facer previamente dous anos de Leis ou catro de 

Teoloxía, e os de Leis dous anos de Cánones a partir de 1772186. Esta disposición 

mesturada dos libros non é distinta da encontrada na composición dos fondos das 

bibliotecas dos profesores de Dereito de Salamanca, estudiadas por Weruaga187, que 

apuntalan as teses de Kagan respecto ó carácter da Universidade española como canteira 

de funcionarios, no caso de Dereito e Cánones de funcionarios para a administración 

civil e eclesiástica. 

A numeración do inventario comeza de novo no Caxón 1, o que pode indicar 

que se atopaban no corredor superior dos andeis nos que vimos os fondos teolóxicos, e 

que iniciaba unha nova numeración. Esta dobre secuencia suxire a existencia de dúas 

coleccións escasamente integradas, o que se reforza polo feito de que non só grupos 

temáticos que eran dubidosos nas clasificacións da época, por exemplo o xa sinalado da 

literatura conciliar, ou obras de Retórica e Historia que poderían entenderse como 

                                                           
186 Gasalla, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na Centuria da Ilustración, en 
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, [1998-2002], p. 475. 
187 Weruaga Prieto, Angel [1993], pp. 76-81. 
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bibliografía de apoio ós estudios xurídicos, senón que materias como a Xeometría 

volven a aparecer entre as obras de Leis e Cánones. 

Os fondos abarcados nesta división da Biblioteca corresponden a unha 

Universidade como é a española na que, pese ós ataques constantes ó Dereito romano 

polas súas imperfeccións e contradiccións e por ser un dereito estranxeiro, se seguirá 

durante todo o século XVIII a tradición romanista-canónica, que apoia o poder colexial, 

fronte a certa evolución que se estaba a producir nos xuristas desvencellados da 

Universidade e á aparición de obras de prácticas forenses, aínda que teóricamente 

viciadas de romanismo188.  Aínda obras que glosaban o dereito español como a de 

Gregorio López sobre as Partidas, presente nestes andeis, hai que enmarcala na tradición 

romano-canónica medieval. 

 

O Dereito canónico 

Os cursos universitarios centrábanse no estudio dos Corpus Iuris civil e 

canónico. Comezaremos polas coleccións existentes en dereito canónico, pois é este o 

primeiro establecido nos estudios da Universidade de Santiago. O dereito canónico 

como ciencia autónoma, separada da Teoloxía, adquirira carta de natureza ó tempo que 

se produce a súa primeira codificación  no século XII no Decreto de Graciano, do que 

os andeis de Fonseca posúen unha edición. O Decreto de Graciano  convertese pronto 

dende Bolonia no punto de referencia no ensino do dereito canónico en toda Europa, e 

no centro dos seus estudios a través das glosas e as Summae. Ó Decreto de Graciano 

engadiránselle pouco a pouco as Decretais de Gregorio IX e Bonifacio VIII, as 

Constitucións de Clemente V e as Extravagantes de Juan XXII, constituíndo así o 

Corpus Iuris Canonici. Aínda que o término xa fora usado no Concilio de Basilea,  os 

                                                           
188 Peset, Mariano [1975]. 
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textos impresos con este nome datan da segunda metade do século XVI, e deles saíron 

moitas edicións con ou sen glosas. Unha edición encargada por Gregorio XIII saíu do 

prelo en 1582, froito tridentino que se converteu na base das edicións seguintes.  

Na Biblioteca do Colexio de Fonseca o Corpus estaba presente en distintas 

edicións imposibles de identificar cos datos do inventario, nos comentaristas das 

Decretais, como Enrico de Segusio na Summa Decretalium ou os do Abbas 

Panormitanus, os de Felinus Sandei, e na edición de Lanceloti, quen coas súas 

Institutiones, que organizan o dereito canónico seguindo a sistemática das Institucións 

xustinianeas, inaugura un xénero que logo seguiran Antonio Agustín, Fleury e Van-

Spen.  

As disposicións papais recollidas nos Bularios están representadas no 

inventario de 1786 por 5 volumes baixo a entrada Leo Magno e dous volumes da 

Summa Bullarum de Novarius. A primeira referencia podería ser a edición en catro 

volumes das bulas, desde León I a Urbano VIII, que preparou Angelo Cherubini, o 

verdadeiro creador dos bularios, e que se edita en 1638, engadíndoselle un suplemento 

en 1659. A obra de Giovanni Antonio Novario Summa Bullarium, sive apostolicarum 

Constitutionum, veterum, et recentiorum magis practicabiliorum, etiam Sanctissimi 

Pontificis D. N. Urbani VIII, que na súa primeira edición de 1635-1642 tiña 2 volumes, 

imprimiuse en 1677 nun so. No Colexio aparece en dúas ubicacións distintas (estantes 

57 e 81), polo que podería tratarse da primeira edición. 

Outra importantísima fonte do dereito canónico é a xurisprudencia dos 

Tribunais eclesiásticos, e en particular da Rota Romana, xurisprudencia con amplísima 

difusión a partir do desenvolvemento da imprenta. Tamén as Actas das Congregacións 

romanas como as iniciadas no século XVIII Thesaurus Resolutionum Sacrae 

congregationis Concilii teñen 3 volumes na Biblioteca, e 11 das Positiones Sacrae 
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Congregationis. Pero ningunha colección é tan voluminosa na Biblioteca da Colexio 

como a xurisprudencia do Tribunal da Rota romana, con máis de 70 volumes en moi 

diferentes series e autores, pois as súas decisións non se publicaron oficialmente ata 

1908. Pero ademais a xurisprudencia da Rota estaba tamén presente en obras como as 

do Cardeal de Luca, cuxos escritos de carácter eminentemente práctico eran 

especialmente valiosos para o coñecemento das disposicións da Rota do século XVII. 

Moito menos representada está nesta parte da Biblioteca a literatura conciliar, o 

que pode explicarse ben porque parte dela estaba incluída nas coleccións de Teoloxía, 

ben porque era sospeitosa de galicanismo. A obra de Garcia de Loaysa, as Sinodais de 

Lugo, e as Constituciones Sinodales do  Arcebispo de Santiago, Cayetano Gil 

Taboada189, son os únicos textos existentes nesta parte da Biblioteca. O regalismo do 

Consello de Castela xa fixera patente en 1713 a pouca atención prestada pola 

universidade española a esta bibliografía, sinalando que na lectura do Dereito Canónico 

debían primarse os Concilios nacionais. 

O dereito canónico céntrase sobre a xurisprudencia do papa e os bispos. Pero é 

coñecido que os reis de España reserváronse o dereito a revisar as bulas e a retelas ou 

concederlles o exequatur. O xurista que máis claramente defendeu esta política 

regalista, o galego Salgado de Somoza, aparece nesta colección con dúas das súas obras 

máis significativas ó respecto: De regia protectione e De retentionem bullarum. Ambas 

obras tiñan sido prohibidas polo Índice romano, pero non polo da Inquisición española. 

Igual ocorría con outro tratado regalista presente na Biblioteca, De manu regia tractatus 

de Gabriel Pereira de Castro.  

A literatura canonística do século XVII ten nestes andeis de Fonseca as obras 

de Pirhing, Agustín Barbosa, e Reiffenstuel. Sen embargo carece das contribución dos 

                                                           
189 Gil de Taboada fora colexial de Fonseca, logo Bispo de Lugo e Arcebispo de Santiago. Defendeu 
sempre os intereses dos Colexios fronte ós intentos reformistas. 
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dúas máis importantes figuras da escolástica española: Tomás Sánchez e Francisco 

Suárez. 

Polo que se refire ó século XVIII, a Biblioteca posuía o Tratado de la regalía 

de amortización de Campomanes. Hai que destacar tamén a existencia dos catro 

volumes de Van Spen, o canonista máis importante no século, coas súas teses regalistas, 

richeristas e galicanas.  Aínda que o inventario cite a obra baixo o título Ius 

scholasticum, debe tratarse dunha edición do Ius ecclesiasticum 

 

Dereito romano 

A Universidade española era á altura do século XVIII profundamente 

romanista, tanto no que respecta ó Dereito Canónico, profundamente influído polo 

Dereito Romano, como no Dereito Civil que proviña directamente del. Este será o 

grande cabalo de batalla do Consello de Castela e dos reformistas. O Dereito romano 

penetraba e marcaba toda a literatura xurídica do momento, como ten demostrado 

Mariano Peset, e a súa primacía era absoluta nos estudios de Leis da Universidade de 

Santiago. Aínda en 1795 respondendo ó Consello de Castela sobre os estudios de 

Dereito Público e Patrio, un informe ó Claustro190, despois de reseñar cátedras e textos, 

onde o dereito español só figura como apéndice pola vía das antinomias, a non ser na 

sexta cátedra onde se ensinan as Leis de Toro, indica, e nótense as dúbidas do redactor 

na unión dos dous últimos adxectivos do texto: 

La experiencia que en todas materias es voto decisivo, ha 

comprobado  y  està demostrando, la utilidad de enseñar de este modo el 

derecho Civil, y en la realidad âpenas se puede formar idea de otro mas 

                                                           
190 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 183. 
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â proposito para reunir y consolidar los conocimientos de la legislacion 

Latina ê Yspana 

A recompilación xurídica de Xustiniano coñecida como Corpus iuris civilis 

constitúe a obra máis importante do Dereito Romano, que se vai converter no centro do 

florecemento xurídico desenvolto a partir de finais do século XI en Italia, e que dará 

lugar ó ius commune. Ós textos que os planos de estudio establecían aparecen case 

todos nestes andeis do Colexio: Vinnio191, Wecembecio, Amaya, o que contrasta co 

que ocorre no dereito canónico, onde ningún dos autores establecidos no plano, nin os 

realmente empregados nos estudios192, aparece nos andeis. Tamén nesta colección 

xurídica se atopaba o libro de retórica de Domingo de Colonia, texto dos estudios de 

Retórica na Universidade. 

Ó igual que ocorreu no Dereito canónico, o Corpus foi obxecto do labor dos 

glosadores. Dos do século XIII teñen os andeis de Fonseca a Summa Codicis de Azon, a 

máis famosa exposición do Código. A evolución dos glosadores ós comentaristas 

imposta polas necesidades da práctica xurídica, coñecida como mos italicus, aparece 

aquí coa súa máis importante figura, Bartolo de Sassoferrato, de quen a Biblioteca 

posúe 10 volumes. Pese a que o mos italicus tardio dexenerou polo abuso do argumento 

de autoridade, algúns dos seus máis notables autores dos séculos XVI e XVII aparecen 

tamén nesta biblioteca colexial: Paolo de Castro e Jason de Mayno comparten o caixón 

52 con Azo e Bartolo, no anterior os 13 volumes de Consilia de Menocchio, xunto con 

outras das súas obras, e no caixón 80 13 volumes das obras de Próspero Farinaccio.  

As críticas ó mos italicus chegaron desde o humanismo, e non só o xurídico, 

senón tamén filolóxico (Petrarca, Erasmo, Vives).  O primeiro xurista que responde ás 

                                                           
191 Vinnii judicium egregium est, doctrina plerumque solidissima, eruditio selectaa, perspicuitas 
mirabilis, elegantia summa (Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 278). 
192  Gasalla Regueiro, P.L. e Pegerto Saavedra: Gasalla, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A 
Universidade na Centuria da Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón, [1998-2002], T. I, pp. 476. 
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esixencias humanistas é Andrea Alciato, nos andeis colexiais con 4 volumes dos 

Commentaria juris,  nos que interpretou a lei civil á luz da historia, a lingua e a 

literatura da antigüidade. A tendencia posta en marcha por Alciato desenvolverase 

especialmente en Francia, a través do ensino do propio Alciato, polo que se coñece 

como mos gallicus, e terá outros autores presentes nesta biblioteca: Jacques Cujas, un 

humanista máis centrado na historia do Dereito romano que na práctica xurídica, 

Francisco Duareno193, sucesor da Alciato na cátedra de Bourges, Hughes Doneau, 

coñecido como Donello194, e o propio Vinnio. Posúe tamén a Biblioteca varias obras de 

Antonio Fabro, autor admirado por Mayans que o compara con Cujas195, e os 

comentarios a Instituta de Francisco Hotomano, do que Mayans admiraba a súa 

erudición,  pero afeaba a súa pedantería retórica196.  

Mención a parte merece a obra de François Connanus, quen fundamenta por 

primeira vez o dereito natural no marco da xurisprudencia romanista.  

Dos representantes do mos gallicus en España carecen os andeis de Fonseca 

das obras de Antonio Agustín e de Vázquez de Menchaca, pero si están autores que 

recibiron á influencia do humanismo xurídico, como Arias Pinelo, Antonio Pichardo e 

Diego de Covarrubias. Tamén Fernández de Retes197 considera a Cujas o seu mestre. 

 

                                                           
193 Para Mayans Duareno era Jurisconsultus doctus & eloquens, barbarorum hostis accerrimus, 
Cujaciique emulus  (Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 262). 
194 Incluído tamén na Biblioteca de Mayans: Donelli Commentarii sunt egregie docti, perspicui, elegans; 
sed prae nimia prolixitate molesti (Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 265). 
195 Mayans ó referirse a súa Opera omnia sinala: Vir ingenio praestatissimo, quo nissi abussusfuisset 
adversus inmerentem Tribonianum, ut legislator potius, quam legum interpretes haberetur; & nisi 
Cujacio, cui ob doctrinae eruditionisque praestantiam sub-invidebat aliquantulum, licet aperte eum 
laudere soleret, major voluisset videri; inter omnes interpretes meruisset palmam.... (Mayans y Siscar, 
Gregorio [1732], p. 272). 
196 Cfr. Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 266-267. 
197 Para Mayans Vir ingenii amoenissimi, judiciiquee recti, cui multum profuit in eodem argumento 
babuisse emulum, erudittissimum virum D. Nicolaum Antonium (Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 
284). 
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Dereito patrio 

Na liña do mos italicus, de maior influencia en España que o humanismo 

xurídico, están nesta Biblioteca un bo conxunto de autores dos séculos XVI e XVII, 

como López de Palacios, Gregorio López, Antonio Gómez, Diego Pérez, Rodrigo 

Suárez, Francisco de Avilés, Pedro Núñez de Avendaño, Cristóbal de Paz. Dentro desta 

corrente, na que non faltan liñas intermedias co humanismo xurídico, a maior parte 

destes autores ocupáronse do dereito real, Leis de Toro, Partidas, ou Recompilacións. 

Na Universidade o texto empregado era o de Antonio Gómez, Ad Leges Tauri 

Commentarium absolutissimum, do que a primeira edición se publicara en 1555. Entre 

os fondos figuraban tamén outros comentaristas a estas leis: a máis do citado Palacios, 

Luis Velázquez de Avendaño, Suárez de Mendoza, etc., e a outros textos legais de 

Castela: Diego Pérez, Juan Matienzo, Cristóbal de Paz, Francisco de Avilés, Alfonso de 

Acevedo. Baixo o nome deste último autor figura tamén Curia Pisana, da que era 

adicionador, pero en realidade obra Juan Rodríguez de Pisa. Trátase do primeiro libro 

publicado en Castela sobre os rexedores. 

En España, tratarase de introducir na Universidade o dereito patrio dende 1713 

–con ordes reiteradas en 1741-, comezando a ser obrigatoria a lectura das leis nacionais 

xunto ós textos romanos correspondentes, tal e como declaraba facer a Universidade de 

Santiago en 1795. A liña das Concordancias entre os distintos corpus xurídicos aparece 

na Biblioteca colexial coa obra de Sebastián Ximénez Concordantiae utriusque iuris 

civilis, et canonici, cum legibus partitarum, glossematisbusque, et plurimorum 

Doctorum. A obra de Antonio Pichardo de Vinuesa198, tamén nestes andeis, aínda que 

emprega as Partidas ou a Recompilación, é fundamentalmente unha obra de Dereito 

Romano e Canónico. 

                                                           
198 Para Mayans Doctus fuit Pichardus, sed plerumque serio ac prolixe meras nugas agebat... (Mayans y 
Siscar, Gregorio [1732],p. 274). 
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Sen embargo a imposibilidade de rexer tódalas relacións xurídicas a partir do 

dereito patrio e a posibilidade de controlar o poder sen necesidade de modificar o 

dereito usado axudan a entender a tardía entrada do dereito patrio na Universidade 

española199. Un dereito patrio que se identifica co dereito castelán. 

A literatura xurídica catalana, de enfoque dirixido á práctica, ten algunhas 

importantes figuras nestes andeis, como Cáncer e Miguel de Cortiada. O mos italicus 

sigue pervivindo aínda na obra do importante xurista valenciano Lorenzo Matheu y 

Sanz Tractatus de re criminali, que coñecera abondosas edicións a partir da primeira de 

1676. Non menos ligado a esta corrente xurídica estaba Juan Solórzano Pereira, un dos 

máis importantes xuristas do Dereito indiano: a súa Política indiana figura tamén no 

inventario. 

O mos italicus tardío tivo tamén cultivadores do Dereito mercantil, de singular 

desenvolvemento a partir do descubrimento de América. A Curia Philippica de Hevia 

Bolaño200, un tratado de dereito procesual, que desde mediados do XVII incluía nas 

súas edicións o Labyrintho de comercio terrestre y naval,  foi a obra máis reeditada de 

dereito mercantil en España nos séculos seguintes, e sería postulada por Bazán de 

Mendoza en 1806 como texto para unha nova academia de práctica xurídica na 

Universidade de Santiago. Non menos importante a obra do xa citado Salgado de 

Somoza Labyrinthus creditorum concurrentiae. Ambas forman parte desta Biblioteca. 

Abondan tamén na Biblioteca do Colexio a bibliografía xurídica de carácter 

práctico, como a obra de Hevia. Son autores reeditados con frecuencia no século XVIII: 

ademais de Hevia, Juan Gutiérrez, xurista que se move en complexas cuestións de 

                                                           
199 Peset Reig, Mariano [1975]. 
200 Para Mayans Hevia era Vir doctissimus, cujus liber utilissimus Hispanis Pracmaticis.  (Mayans y 
Siscar, Gregorio [1732], p. 272). 
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dereito patrio e práctica forense, cuxas obras tiveron forte repercusión en Europa e do 

que estes andeis posúen un bo conxunto de volumes, Matheu y Sanz, etc. 

Da producción bibliográfica do século XVIII posúe a Biblioteca 6 volumes da 

obra sobre as Partidas de Berní y Catalá, un dos autores que se caracteriza pola súa 

defensa do dereito real e do seu estudio na Universidade, ata tal punto que chega a 

denunciar á Universidade de Valencia polo incumprimento das disposicións do 

Consello ó respecto201. 

Poucos anos despois de que Berní comezara a publicar os seus traballos sobre 

as Partidas, un xurista galego, Juan Francisco de Castro saca a luz os dous primeiros 

tomos dos Discursos críticos sobre las leyes y sus intérpretes..., onde xa se sinala 

claramente a necesidade dunha nova codificación, unha lexislación nacional sistemática. 

A obra figuraba nos andeis do Colexio. 

 

Iusnaturalismos 

O Dereito público, natural e de xentes, en ascendente importancia dende as 

teorizacións de Hugo Grocio, simboliza a independencia da ciencia xurídica respecto á 

teoloxía e ó dereito romano, aínda que en relación a este último non faltan posicións de 

compromiso. A escola de dereito natural iusracionalista supón a aplicación da razón ás 

cuestións xurídicas e significa a secularización do pensamento xurídico, xa que o 

dereito só pode xurdir das vontades das partes que contratan. O desenvolvemento do 

comercio e a necesidade de tratados internacionais farán medrar a súa importancia ó 

longo do século XVIII, pero a súa entrada nos estudios universitarios será tardía en 

                                                           
201 Tormo Camallonga, Carlos [2000]. 
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España. A causa hai que buscala no seu carácter desestabilizador do absolutismo, sexa 

na súa vertente racionalista ou na materialista202 

Ata a década de 1770 o iusnaturalismo non se introduce nos estudios españois. 

Mayans e Olavide expoñerán o seu carácter de fundamento do resto do dereito nos seus 

planos de reforma para as Universidades203, aínda que para o primeiro na versión de 

Heinecio, máis facilmente asimilable para o catolicismo, debidamente expurgado. Pero 

a realidade é que, fronte o que tiña ocorrido en Alemania dende 1660, tamén en Francia 

o dereito natural entrara moi tardiamente nas Universidades (1774), practicamente nos 

mesmos anos en que aparece nos planos de estudios das Universidades españolas204. 

Nestas rematará constituíndo obxecto de conflictos para acabar suprimíndose en 1794, 

no contexto do cordón sanitario fronte á Revolución francesa.  

Ó redor da metade do século XVIII as direccións iusnaturalistas non eran 

descoñecidas na Universidade de Santiago como mostran os escritos de dous colexiais 

de Fonseca: Hermida y Maldonado e Serantes de Andrade. Ambos coñecían 

significativos autores do novo Dereito205, como é o caso de Hermida que cita a 

Puffendorf. Serantes pasara a formar parte do Índice de Libros prohibidos. Tal 

prohibición déixanos ademais constancia da circulación manuscrita das súas 

conclusións sobre a usura. Son indicios de que o dereito natural era coñecido nos 

círculos universitarios composteláns con anterioridade á súa entrada nas aulas206.  

                                                           
202 Sánchez-Blanco, Francisco [2002], pp. 212-213. 
203 Jara Andreu, Antonio  [1977], pp. 41-54. 
204 Álvarez de Morales, Antonio [1979], p. 141. 
205 González, Martín: Auto de fe. Filosofía e Inquisición en Galicia, 1700-1770, en Barreiro Barreiro, 
Xosé Luís, coord. [2001], pp. 66-81. 
206 Neste sentido, cremos certeira a lectura de Sánchez-Blanco Parody sobre a ausencia de determinados 
títulos en bibliotecas, que non significa forzosamente que non foran coñecidos, ben porque circulasen 
manuscritos, ben porque os herdeiros non os anotasen nos inventarios por razóns obvias (Cfr. Sánchez-
Blanco, Francisco [2002], pp. 223-225). O paso destes libros dende bibliotecas particulares a 
institucionais foi reiteradamente encontrado por nos no caso da Biblioteca Universitaria de Santiago ata 
ben entrado o século XIX. Cfr. Varela Orol, Concha, González Fernández, Martín [2002]. 
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Dende logo algúns deses autores non estaban na Biblioteca do Colexio, xa que 

moitos deles (Grocio, Hobbes, Puffendorf, o propio Heinecio debía ser expurgado) 

atopábanse nos Índices de Libros prohibidos da Inquisición española, pero algunhas 

figuras de primeira liña, aínda tratándose da versión máis asimilable pola ortodoxia, 

estaban nos andeis de Fonseca.  En primeiro termo Heinecio, por toda indicación da súa 

obra In jus. As súas Pandectas eran o texto que establecía o Plano de estudios de 1772 

para a cátedra de Código, pero a indicación do inventario parece máis ben referirse á 

obra Elementa iuris naturae et gentium, obra que foi publicada en España en 1776 por 

Joaquín Marín, convenientemente expurgada.  

A indicación é máis clara na obra de Christian Wolff, outro iusnaturalista 

moderado, que avanza cara a autonomía da moral e que acabará entrando en todas as 

Universidades tanto protestantes como católicas, gracias o seu eclecticismo e intentos de 

harmonizar ó Dereito natural coa doutrina escolástica. 

Nas súas versións máis radicais, o dereito natural dos protestantes estaba cheo 

de críticas ós católicos, ante as que estes reaccionarán. Entre estas reaccións hai que 

enmarcar a obra de Ignatius Schwarz, que enlaza cas grandes obras de teoría xurídica do 

século XVI, coma a de Connanus. A Biblioteca colexial posuía estas escasas mostras do 

novo dereito, sempre ademais na súa versión máis moderada. Tamén no campo do 

dereito natural hai que salientar as ausencias207. 

                                                           
207 A obra de Hugo Grotio aparece salientablemente recollida no texto de Mayans, onde se reseñan as 
principais obras xurídicas do autor, que no caso de De Mari libero e De Jure Belli ac Pacis entrarán no 
Índice de Libros prohibidos en 1747,(Cfr.  Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 279). Tamén Sarmiento 
consideraba que sería útil a edición dunha colección completa das obras de Grotio (Cfr. Sarmiento, 
Martín [2002a], p. 131). 
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Os libros dun colexial 

 

A documentación do labor levado a cabo por Páramo e Somoza para erguer de 

novo o Colexio de Fonseca, ademais do inventario de que vimos de falar e dos libros 

demandados polo rector do Colexio de que falaremos despois, déixanos unha pequena 

relación de obras que non quixéramos pasar por alto, pois son os libros que ten un 

colexial no seu cuarto. Francisco Xavier San Martín e Sarmiento, rector do Colexio e 

único colexial que restaba en 1783, despois de denunciar que lle roubaran os caudais do 

Colexio, abandonou este pese  a que llo prohibira o rector da Universidade Páramo e 

Somoza, índose a paradoiro descoñecido con tódalas chaves, agás as da librería que 

entregara ó familiar Ramón Lamas.  

Ante estes feitos, Páramo e Somoza fai abrir as distintas portas das estancias 

colexiais e vaise realizando o inventario do existente. Ó realizar o do cuarto de 

Francisco Xavier San Martín reséñase a existencia dun estante de libros cos seguintes 

títulos208: 

Gomez a las Leyes de Toro 

Dos thomos de resoluciones varias de Gomez 

Ocho de obras de Gutierrez 

Uno de Narvona in tertia R.C. p. 1.2. 

Otro de Perez Leies ordinarias 

Tres thomos de Cartas, sobre la Electricidad por el Abad Nollet con Láminas 

Otro thomo del mismo autor sobre las causas particulares de la electricidad 

Otro intitulado Sumulas de Gaudin 

                                                           
208 AHN, Consejos, Leg. 5501. 
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La obra Mistica Ciudad de Dios por la Venerable Madre Maria de Jesus de 

Agreda en tres thomos de a folio, y en pasta mui usados 

Dos thomos de Vinio 

Otro en Pergamino intitulado Thesauro de Requexo 

Otro de a quarto intitulado Noticia de las sesenta y cinco proposiciones 

condenadas por el Smo Padre Inocencio Undecimo 

Otro Gramatica de la Lengua Francesa 

Otro intitulado Fisica Esperimental del Dr Dn Antonio Errero 

Otro intitulado M. T. y C. Orationen selactarum (sic) 

Otro de Cartas de Ciceron 

Otros diez y seis intitulados Cartas Edificantes curiosas 

Otro de Instituta de Justiniano 

Cinco Estampas de diferentes Ymagenes en Papel 

… 

Descoñecemos se os libros pertencían á Biblioteca do Colexio, aínda que todo 

parece indicar que non. Máis ben debían ser particulares do colexial. Pero de quen 

queira que fose a propiedade, o que si sabemos é que o colexial San Martín debeu ter 

interese neles posto que os garda no seu cuarto. San Martín era posiblemente un colexial 

de Leis, a teor dalgúns dos fondos reseñados: máis de 16 volumes desta colección son 

obras de Dereito, nalgúns casos de Dereito romano (Xustiniano, Vinnio), noutros, sen 

embargo, son comentarios á lexislación real, insertos como xa sinalamos na tradición 

das glosas do ius italicus (Antonio Gómez, Diego Pérez, Alfonso Narbona, Gutiérrez). 

Eran textos de grande difusión, e que, coa excepción de Narbona, tamén estaban no 

inventario da Biblioteca que se fai tres anos despois deste. 
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Entre os libros dun colexial de Leis non é rara a aparición de dúas obras de 

Cicerón, o modelo da oratoria por excelencia, un dos poucos clásicos que encontramos 

tamén na biblioteca do Colexio, integrado alí ou nas coleccións de predicación ou nas 

de Dereito. Descoñecemos que edicións en concreto posuía o colexial San Martín. Das 

Orationum selectarum circularon por España moitas edicións impresas para o 

Seminario de Padua por Giovanni Manfré, tamén a do xesuíta Petisco, e tamén se fixo 

unha traducción ó español en 1760 pola Compañía de Libreros e Impresores de 

Valencia, inspirada por Mayans209. 

Explícase facilmente que haxa entre estes libros un diccionario francés e un 

hispano-latino, este último identificado no inventario como o Thesaurus hispano-latinus 

do xesuíta Valeriano Requejo, que forma parte das obras lexicográficas que os xesuítas 

españois realizaron, dentro dunha tradición (Bartolomé Bravo, Pedro de Salas) ligada ó 

labor educativo da Compañía. O Thesaurus de Requejo foi obxecto de numerosas 

edicións no século XVIII e XIX. Aparece tamén entre as coleccións do Colexio 

inventariadas en 1786. 

Máis sorprendente é para nos que o colexial dispuxese dalgunhas obras de 

Física, como os estudios de electricidade de Nollet, un autor que aínda non chegara á 

Biblioteca do Colexio, e que con Gravesande e Musschenbroeck foron os autores que 

difundiron a nova física en Europa. Posúe tamén o colexial San Martín unha edición da 

Physica moderna, experimental, systemática de Antonio María Herrero, un médico 

mecanicista que rechazou claramente a Física Aristotélica210. Eran estas obras as que 

mellor concordan con estes anos en que na Universidade de Santiago Francisco de Neira 

iniciaba a loita cara a implantar a Física Experimental, fronte á defensa da Física 

aristotélica que facían os teólogos. 

                                                           
209 Mestre Sanchís, Antonio [2002], pp. 153-154. 
210 Sánchez-Blanco, Francisco [1999], pp. 215-218. 
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Os libros desexados 

 

Aínda que entre as coleccións existentes no inventario de 1786 moitos libros 

correspondían plenamente ós intereses do século, hai claramente nelas un predominio de 

autores dos séculos XVI e XVII. Sen dúbida se trataba de obras en plena vixencia, ó 

menos na primeira metade do século XVIII (as referencias das obras feitas por Mayans 

ou Sarmiento que indicamos en nota non teñen outra intención que demostralo), e 

moitas serían adquiridas nos anos posteriores á visita de Parga y Vasadre e antes de que 

o Colexio iniciase os seus problemas económicos. Dito isto, non é menos certo que 

faltaban coleccións imprescindibles, incluso nas materias mellor representadas.  

Coa reforma do Colexio que o Consello puxera en mans de Páramo, ábrese un 

novo período colexial, e tamén parece ser intención abrilo para a súa Biblioteca. As 

palabras que introducen o documento que sigue ó inventario do Colexio de 1786 así 

parecen demostralo: Lista de los Libros que se consideran precisos para reintegrar la 

Librería del Colegio Mayor de Fonseca. 

Tal lista consiste nun conxunto de títulos solicitados polo rector do Colexio, o 

lugués Ramón María Gil y Ortega, para ser adquiridos para a Biblioteca. Está formada 

por 56 entradas, e un número non especificado de títulos e volumes, sen dúbida moi 

superior ás 56, xa que as indicacións son xenéricas, pero con frecuencia demandan todas 

as obras dun autor (Las obras de Graveson, Obras Jurídicas de Gravina, etc.).  

Son obras fundamentalmente de Teoloxía e Leis e Cánones, coas que se 

mesturan algunhas entradas de Filosofía, pero tamén da nova ciencia, cunha maior 

presencia dentro da lista que a que tiñan no inventario da Biblioteca. Pero máis que as 

cifras absolutas e relativas, interésanos ver en que liñas de pensamento se percibía a 
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Biblioteca como deficitaria, ou ó menos así o percibía quen redacta a lista. Aínda que o 

seu número non sexa moi salientable, son libros que responden o interese lector dun 

momento determinado, 1786, e nese sentido a lista posúe un valor máis significativo 

que unha colección formada ó longo dos anos, en ocasións froito de doazóns e na que 

dalgún xeito non podemos demostrar ata que punto os libros foron desexados. Pero 

ademais un número salientable destas obras estaban, e sobre todo entrarán nos anos 

seguintes á redacción da lista, nos Índices de libros prohibidos da Inquisición española, 

ás veces tamén da romana. 

Dadas as posicións que cabe atribuír ós Colexios como representantes da máis 

rancia Universidade, o interese do Colexio de Fonseca non deixa de sorprender se temos 

en conta que tales obras eran queridas para os sectores ilustrados e reformistas. Dende 

logo, as lecturas sobre este interese poden ser diversas: ¿era unha selección feita á 

medida do Consello de Castela a quen se sometía a petición?; ¿a reforma en que estaba 

inmerso o Colexio condicionaba os intereses colexiais?; ¿tratábase de coñecer ó inimigo 

para mellor combatelo?; ¿era realmente unha lista con obras de interese para os 

colexiais, ou respondía só ós do seu redactor?; ¿era o redactor o rector do Colexio que a 

presenta?.  Pouco sabemos do rector do Colexio, Ramón María Gil y Ortega, pero de 

acordo as indicacións de Campomanes este debeu ser nomeado polo Comisionado 

Páramo e Somoza211, e por tanto é de supoñer que non sería contrario ós intereses 

reformistas do Consello de Castela212. 

                                                           
211…queremos igualmente que formado así el Colegio procedáis vos dho. Rector, por esta vez con 
inhibición de los colegiales en cuanto al voto activo, a la elección de retor, consiliarios y demas empleos 
del mismo colegio… (Cit. por Fraguas Fraguas, Antonio [1995], p. 45, n. 35). Sobre Ramón Gil y Ortega, 
p. 425. 
212 O control dos rectores dos Colexios foi intentada nos Colexios Maiores de Castela nesta década dos 
80, chegándose a propoñer un rector eclesiástico e perpetuo e o nomeamento polo Consello de Castela 
(Cfr. Sala Balust, Luis [1958], p. 305). 
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Teoloxía e Historia eclesiástica 

Como xa vimos a altura de 1786 a Biblioteca do Colexio posuía unha colección 

de historia eclesiástica máis ben pobre. Pero xa desde o século XVII a Historia 

eclesiástica foi fonte das maiores disputas na busca dunha harmonización entre os 

estudios críticos protestantes e a Biblia, entre a historia sagrada e a profana, unha 

harmonización que resultaba posta en cuestión polas obras dos pre-adamistas e 

libertinos, que tomaban  as teses xesuíticas sobre a antigüidade da China e de Exipto  

para poñer en cuestión a cronoloxía bíblica. O florecemento da historia eclesiástica no 

século XVII prodúcese tamén no marco das disputas entre xesuítas e xansenistas, polas 

implicacións xurisdiccionais entre a Igrexa e a Coroa, que supoñían unha parte esencial 

dos debates. Este aspecto xurisdiccional formará parte importante das disputas que 

teñen lugar en España cando a fins do século XVIII o Antigo Réxime entre en crise. Os 

reformistas españois aparecen como afervoados lectores da Historia eclesiástica213 feita 

dende posicións galicanas e xansenistas. O Colexio de Fonseca, como imos ver a 

continuación, non parece lonxe deste interese en 1786. 

Entre as obras teolóxicas que solicitaba o Colexio nese ano estaban as de 

Bossuet, “un medieval situado en el “gran siglo” francés”, como ten sido definido214.  

Oposto a todas as novas correntes, cartesianismo, xansenismo, crítica bíblica ou mística, 

é o autor dos artigos promulgados pola Asemblea do clero en Francia en 1682, que 

definen a posición galicana da Igrexa francesa. A súa obra terá unha enorme difusión no 

seu momento en España, especialmente os seus sermóns, moi ben recibidos polos 

reformistas españois.  
                                                           
213 De acordo a Sempere y Guarinos La Historia, y la Disciplina Eclesiástica se tienen ahora por 
indispensables, como en realidad lo son, para formar un perfecto teólogo. Se han admitido en las 
Universidades, en los Claustros y en los Seminarios los Cursos del P. Berti, Gotti, Juenin, y otros como 
estos (Sempere y Guarinos, Juan [1992], pp. 262-263). 
214 Vilanova, Evangelista [1989], T. II, p. 788. 
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Figuran na lista dous predicadores franceses que forman, xunto a Bossuet, o 

cumio da oratoria sagrada: Louis Bourdaloue e Jean-Baptiste Massillon, autores todos 

eles que foron por estes anos traducidos ó español. O xesuíta Bourdaloue é unha figura 

discutida respecto ós seus tinxes galicanos. O oratoniano Massillon, que chegaría ó 

Bispado de Clermont, eloxiado por D'Alembert e Voltaire, como outros moitos da súa 

orde foi acusado de xansenismo.  

Con Bossuet, Bourdaloue e Massillon entraban na Biblioteca do Colexio os 

grandes mestres franceses da oratoria sagrada, e eximios representantes do galicanismo. 

Pero os defensores dunha Igrexa nacional, os que puñan en cuestión o poder de Roma e 

os que negaban a infalibilidade do Papa aumentan ó avanzar na lectura desta lista de 

libros desexados.  Os colexiais, ¿ou só o seu rector?, desexaban  ter libros de Natal 

Alexandre215; entre os libros desexados estaban a súa Historia Eclesiástica e a 

Theologia Dogmática Moral, dúas das súas obras máis editadas, a primeira con duras 

críticas ás tradicións xacobeas, a segunda proposta como texto de Teoloxía Moral en 

Universidades como Alcalá ou Valencia216. Alexandre foi sospeitoso de xansenizar, 

aínda que é máis claramente defensor das posicións galicanas. A súa Historia 

eclesiástica, xunto con outras obras súas, encontrábase no Índice de Libros Prohibidos 

da Inquisición española e tamén prohibida pola Inquisición romana, agás na edición de 

Roncaglia, que non era completa como sinala Sarmiento.  

No Índice español entrará tamén o Abregé de l’Histoire Écclesiastique de B. 

Racine, aínda que non o fará ata 1787, un pouco despois de que o Colexio o inclúa nesta 

lista.  Non rematan aquí os autores sospeitosos. 

A lista abríase baixo a indicación Biblioteca de los Autores Eclesiasticos por dn 

Ceillier. Trátase da Histoire générale des auteurs sacrés et ecclésiastiques qui contient  
                                                           
215 Sarmiento cita en dúas ocasións as obras de Alexandre: ó referirse á historia eclesiástica e nas 
coleccións de Autores Polígrafos. (Sarmiento Martín [2002a], pp. 116 e 233). 
216 Álvarez de Morales [1982], p. 111. 



 159

leur vie, leur catalogue, la critique... do bieito da Congregación de Saint-Vanne Dom 

Remy Ceillier, obra que continuaba á Biblioteca de Dupin. Foi tamén autor sospeitoso 

de xansenismo217. O oratoriano Pouget figura así mesmo na lista coa súa obra coñecida 

como Catéchisme de Montpellier, feito por encargo do Bispo Colbert, un dos apelantes 

da Bula Unigenitus. A obra fora retirada do Índice español en 1782. 

O Colexio tamén desexaba as obras teolóxicas do oratoriano Juenin, autor 

sospeitoso de xansenismo para Roma e que tamén figuraba no Índice de Prohibidos da 

Inquisición española de 1747, aínda que a edición corrixida  dás súas Institutiones 

Theologicae fora permitida en 1769. Das acusacións de xansenismo, o agostiño Berti, 

incluído tamén na lista, sería defendido en España polos sectores ilustrados. Estaba 

tamén na lista a obra De re sacramentaria contra hereticos de René Drouin, a quen “los 

asuntos de jansenismo le obligaron a salir de Francia”. Tamén o Cursus theologiae de 

Billuart habíase de manipular segundo o Edicto da Inquisición española de 1777. 

O Diccionario de herejías  de François Pluquet, autor a quen le e cita Voltaire, 

publicado en 1762, inclúe un diccionario xansenista, unha crítica dos libros xansenistas, 

ademais de relacións de libros prohibidos. Andado o tempo, converterase nunha obra de 

referencia fundamental no campo da heterodoxia, incluído na Encyclopédie Théologique 

publicada por Migne, e aínda hoxe reeditado.  

Completan esta selección teolóxica as Institutiones Theologicae de Pierre 

Collet, neste caso un autor antixansenista, e as Meditaciones dos atributos divinos de 

Teodoro de Almeida, o iluminista portugués que tentara harmonizar a nova ciencia coa 

relixión. 

O conxunto de obras teolóxicas  aquí incluído mostra unha liña ó redor do 

xansenismo e do galicanismo, as súas obras e algún dos seus detractores, que é 

                                                           
217 Saugnieux, Joël [1975], p. 165, n. 31. 
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predominante e que estaba ausente nas coleccións existentes na Biblioteca ata ese 

momento. Galicanismo e xansenismo que, se ben foran diferentes no século XVII, por 

máis que os xansenistas fosen galicanos, no XVIII “il y a fusion organique des deux 

mouvements”218. Volveremos a encontrarnos con estes autores na nova Biblioteca 

Pública da Universidade. Cando Freire Castrillón e a prensa ultra-conservadora de 

Santiago lanzan os seus ataques a eles, sen dúbida moitos sabían ben de quen se estaba a 

falar. 

 

Historias profanas 

Pero non son só estas lecturas teolóxicas, case sempre relacionadas coa historia 

eclesiástica ou os problemas xurisdiccionais de Roma, os únicos textos de historia que o 

rector do Colexio bota en falta na Biblioteca. Incluía tamén nesta lista algunhas obras de 

historia civil ou profana, como se denominaba entón.  

Dende o século XVII foi preciso dar unha resposta á impugnación da disciplina 

histórica por parte do racionalismo cartesiano e do escepticismo de Bayle. A 

publicación en 1681 de De Re Diplomatica de Mabillon abre unha nova vía á historia e 

as súas ciencias auxiliares. A validación das fontes, na que academias e bibliotecas 

xogaran un importante papel, e o impulso á historia nacional en defensa dos Estados 

modernos caracterizarán unha liña da historia no século XVII. Nesta dirección van 

algunhas das obras solicitadas polo Colexio.  

Nun sentido ben distinto están outros dous autores incluídos nesta lista. A 

Historia de España do xesuíta Mariana, defensor da subordinación do poder político ó 

eclesiástico e do tiranicidio, responde pouco ós intereses reformistas do goberno de 

Carlos III. O tomo sexto desta obra figuraba entre as coleccións de Leis e Cánones en 

                                                           
218 Taveneaux, René [1965], p. 37 
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1786, pero a indicación na lista nuevamente ilustrada debe facer referencia á edición 

que comezara a editar en 1783 Benito Monfort, considerada unha das obras máis 

fermosas da tipografía española219.  

A Clave Historial con que se abre la puerta a la historia eclesiástica y política 

do P. Flórez, figura controvertida  e posta en cuestión xa no seu momento por autores 

como Mayans e Masdeu, baixo a forma de historia erudita, mostra unha defensa da 

ortodoxia que se faría máis escandalosa na España Sagrada, despois de que o autor fora 

acusado de destruír documentos que poñían en cuestión as súas teses respecto á chegada 

do Apóstolo Santiago a España. 

Pero o espírito do novo século será crítico con esta historia erudita, considerada 

ó servicio dunha concepción teolóxica, e poñerá en marcha unha nova concepción 

histórica que axude a comprender o presente, e que subliñe o progreso. 

Unha historia profana que se confronta coa eclesiástica e a sagrada, 

especialmente no campo da Antigüidade. A difícil harmonización das cronoloxías 

levara ó Abate Antoine Banier, outro dos autores desexados na Biblioteca do Colexio, a 

protexer a historia sagrada, mediante a separación dos tempos míticos, os tempos 

fabulosos e os tempos históricos. L’explication historique des fables de Banier intentou 

buscar o fundamento histórico destas.  

De Charles Rollin220, rector da Universidade de París, un galicano herdeiro da 

tradición pedagóxica de Port-Royal, desexaban os colexiais a Histoire Ancienne, unha 

historia de Grecia, e a Histoire romaine, que eran a plasmación do desexo do autor de 

realizar manuais de historia ó servicio dos alumnos e os mestres. O Traité des études, 

                                                           
219 Na lista de subscritores que figura na obra hai que destacar o Colexio Mayor do Arcebispo de 
Salamanca e o de Oviedo. Tamén algúns galegos estiveron interesados na obra, como Antonio Francisco 
Castro, segundo Cura de Fruíme, e Juan Menéndez Valdés, Segredario do Secreto da Inquisición de 
Santiago. 
220 O P. Sarmiento non precisa moitas verbas para recomendar as súas obras: Mr. Rollin, todo.  
(Sarmiento, Martín [2002a], p. 169). 
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tamén incluído na lista, adica dous dos seus 4 volumes na primeira edición de 1728 á 

Antigüidade. Esta obra foi traducida ó español en 1755, e tivo, xunto coa do Barbadiño, 

unha forte influencia nos sectores españois partidarios das reformas na Universidade. As 

obras de Rollin xogaron un papel de primeiro orde no abandono da configuración 

teolóxica do saber, pois é a historia profana a que se converte nunha escola de moral, 

retomando a concepción ciceroniana da historia221. 

Mably, outro autor desexado nos andeis de Fonseca e ó que nos referiremos de 

novo posteriormente, escribiu tamén diversas obras de historia antiga e francesa, onde a 

historia se tingue de moral: 

Je veux que l’historien ait le respect le plus profond pour les moeurs, 

qu’il m’apprenne à aimer le bien public, la patrie, la justice; qu’il démasque 

le vice pour fair honorer la vertu222. 

Na lista das obras que o Colexio solicita están as do ex-xesuíta Abate Millot. 

Este ex-xesuíta publicara en 1768 os Elements de l’histoire de France depuis Clovis 

jusqu’à Louis XV,  e logo  Élements d’histoire générale, que se editara en París a partir 

de 1772, e que non terá traducción ó español ata 1790. Entrará no Índice inquisitorial 

nove anos despois desta solicitude do Colexio, en 1795, pois o seu censor considera o 

libro polos seus ataques a Roma e o seu anticlericalismo “una de las obras más 

escandalosas y perjudiciales que han salido a la luz en los últimos tiempos”, poucos 

anos despois o farán outras das súas obras históricas.  

 

A quebra filosófica 

A lista inclúe tamén textos como as Instititiones Philosophicae de Jacquier, ou 

as de Lorenzo Alfieri. As Institucións filosóficas adoitaban abarcar a historia da 

                                                           
221 Grell, Chantal [1993], pp. 128-129, 149-151. 
222 Cit. por Grell, Chantal [1993], p. 130. 
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Filosofía e elementos de Matemáticas, Lóxica e Metafísica, Física xeral e Física 

particular. A obra de Jacquier converteríase na década dos 90 en libro de texto na 

Universidade de Santiago, aínda que xa o era na de Valencia neste ano en que se pide 

para Fonseca. A súa primeira traducción ó español realizaríase ó ano seguinte da 

confección desta lista. Coma outras obras desexadas polos colexiais, o texto de Jacquier 

tenta conciliar a ciencia co dogma celebrando a obra do Creador.  

Pero había outra filosofía: La otra Filosofia que contempla las cosas naturales, 

esto es la Física, baxo la qual se comprenden la Medicina, la Anatomía, la cirugía, la 

Botánica, la Historia de los animales, y otras semejantes, no se puede ponderar quanto 

sirve para las comodidades de la vida humana...223. A aproximación ás marabillas da 

natureza só explicables pola perfección do seu Creador, aparece nesta lista co 

Espectáculo de la Naturaleza do xesuíta Noël Pluche. A obra tiña un carácter 

divulgativo, e gozou de grande éxito en España224, onde se traduxo ó español en 1753, 

e acabara sendo substituída polo texto de Buffon, que comeza a ser publicado en España 

o mesmo ano en que se redacta esta lista.   

Pero deixase entrar tamén nesta relación de libros desexados outras obras da 

entón denominada Física experimental.  Entre estas, como ocorría entre os libros do 

cuarto do colexial San Martín uns anos antes, parecen ser os experimentos coa 

electricidade os que máis interesan ó Colexio. A física experimental que tenta 

introducirse nos claustros universitarios  “era una ciencia útil que mediante la 

experiencia y la razón habría de proporcionar felicidad a la ciudadanía y el progreso 

social deseado por políticos y pensadores ilustrados...”225, como ben indicaban as 

                                                           
223 Sempere y Guarinos, Juan  [1992], p. 125. 
224 Sobre o éxito da obra só sinalar a testemuña de Sempere: Las claras ideas, y el bello estilo con que 
aquel sabio Autor hace perceptibles las obras de la Omnipotencia, atraxo à sí la aficion, y el gusto del 
Reyno. Hasta en los estrados, y entre las Damas llegó à hacerse moda el hablar de la Historia Natural de 
los animales, de las plantas y de los minerales....(Cfr. Sempere y Guarinos, Juan [1992], p. 279). 
225 Moreno González, Antonio: La física moderna, en Peset, José Luis, dir.[2002], T. III, p. 371. 
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verbas de Sempere. Sen embargo, polos anos en que se redacta esta lista poucos 

membros da Universidade de Santiago parecen estar interesados na utilidade da Física, 

o que traerá non poucos problemas ó seu catedrático Francisco de Neira226. Non era 

este o caso do redactor ou redactores da lista de libros solicitados polo Colexio.  

Os libros de Física chegan á lista da man das obras do abate Nollet e de Benito 

Navarro, que publicaran as súas obras ó redor de mediados do século. Jean-Antoine 

Nollet, un físico francés, membro da Royal Society, da Academie des Sciences e 

doutras academias europeas, dirixiu boa parte dos seus estudios á conducción da 

electricidade. As dúas obras aquí incluídas tiñan sido traducidas ó español, os Ensayos 

sobre la electricidad de los cuerpos en 1747 e a Physica en 1757, a última editada na 

imprenta de Joaquín Ibarra. Benito Navarro, profesor da Universidade de Sevilla, 

publicara en 1752 Physica eléctrica o Compendio en que se explican los maravillosos 

phenómenos de la virtud eléctrica.  

Entre os divulgadores do newtonianismo estaban as obras de dous autores que 

tamén traballaron na electricidade: Musschenbroeck e Gravesande, quen a máis da física 

cultivou as matemáticas e a astronomía. As obras de Gravesande contribuíron en Europa 

a facer accesibles as matemáticas de Newton. Os textos do Abate Nollet e de 

Musschenbroeck foron os que tiveron unha maior repercusión na introducción das 

novas ideas físicas en España227. 

Os Elementos de Matemáticas de Benito Bails é unha obra que marcará o 

ensino das matemáticas en España, pois empregarase coma libro de texto ata mediados 

do século XIX. Os once volumes que constituían esta obra empezaron a publicarse en 

1779 e expoñían de forma didáctica a teoría e os avances nos campos das matemáticas, 

a física e a astronomía. 
                                                           
226 Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: Debates renovadores. Do plano de estudios de 1772 ó de 
1807, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2002], T. I, p. 398-410. 
227 Moreno González, Antonio: La física moderna, en Peset, José Luis, dir.[2002], T. III, p. 371, n. 66. 
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A Idea dell’universo do xesuíta expulso Lorenzo Hervás y Panduro  

empezouse a publicar en Roma en 1778 e a súa traducción española non comezaría a 

editarse ata 1789. Obra enciclopédica que pretendía abarcar a historia do home desde a 

antropoloxía á filoloxía, fai do seu autor un dos máis claros representantes da ciencia 

española neste período. “Este tratado, debido a la diversidad de su temática y a la 

profundidad en su tratamiento, es el más científico y completo de la Europa ilustrada, 

hasta el punto de que resiste la comparación o incluso supera a otras obras de los 

grandes naturalistas del momento, como por ejemplo las del gran Buffon”228. 

Pero os colexiais desexan tamén algúns textos filosóficos que xa entroncan 

cunha nova política, que pouco tiña que ver con aquela da educación de príncipes que 

atopabamos nos Emblemas de Saavedra Fajardo. Baixo un título debedor desa vella 

factura  publicara Condillac o Cours d’étude pour l’instruction du Prince de Parme, que 

será prohibido en 1789. As obras do sensista Condillac, pedidas polo Colexio, tiveron 

grande difusión en España229.  

A principal figura do iluminismo napolitano, Gaetano Filangieri, aparece coa 

súa obra fundamental: La scienza della legislazione. A obra foi publicada en Italia entre 

1780 e 1791, e o inicio da súa traducción ó español será en 1787.  A súa aparición nesta 

lista  indica o rápido que eran coñecidas algunhas novidades editoriais. A obra non será 

prohibida pola Inquisición española ata 1790, como era frecuente que ocorrera nos 

largos trámites da censura do Santo Oficio, o que sen dúbida beneficiou a circulación 

dos escritos. A difusión da obra de Filangieri en Galicia está ben testemuñada, ata o 

                                                           
228 González Montero de Espinosa, Marisa: La nueva Antropología, en en Peset, José Luis, dir. [2002], T. 
III, 2002, p. 167. 
229 A obra non aparece no texto de Sarmiento, pois publicouse entre 1769 e 1773, mentres Sarmiento 
redactou o texto en 1748. Pero o editor do Semanario Erudito engade en Rollin a nota seguinte: Debe 
tambien ocupar en una Biblioteca un lugar distinguido la obra de Mr. De Condillac en Francés en 16 
tomos,… Es un curso de estudios escrito con delicadeza suma, digan lo que dixeren ciertos pretendidos 
Filósofos, que en el dia se ensangrentaron contra la imparcialidad con que habla en todas materias 
(Sarmiento, Martín [2002a], pp. 169-170). 
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punto de que é un dos títulos que máis frecuentemente aparece na documentación 

galega en relación cos libros prohibidos. A biblioteca da Inquisición de Santiago tiña en 

1813 53 volumes requisados da traducción de 1787230. 

O Abate Mably é outro dos autores desexados, a quen xa encontramos ó falar 

dos libros de Historia. Gabriel Bonnot de Mably, irmán de Condillac, é o autor do máis 

exhaustivo e influinte corpus de pensamento republicano na Francia do século XVIII. A 

súa obra é central ás Luces e á Revolución francesa, tendo sido considerado un 

precursor ou visionario do pensamento socialista do século seguinte. A obra de Mably, 

que no campo da historia xa fora obxecto da atención de Feijoo, converteuse en punto 

de referencia para os ilustrados españois na década dos oitenta231. A súa publicación en 

español comezou en 1781 coa traducción de Entretenimientos de Phoción sobre la 

semejanza y la conformidad de la moral con la política, na que xa claramente defende o 

réxime republicano.  En 1788 publica a obra en Santiago a Imprenta de Aguayo. Era 

agora unha traducción de Xoan Francisco Xavier Somoza y Ulloa232, quen seguiría 

traducindo outras obras de Mably. Era pois autor coñecido polas elites composteláns. En 

1789 a obra de Mably Des Droits et des Devoirs du Citoyen é prohibida por edicto 

inquisitorial. Nese mesmo ano o Concello de Santiago prohibe a lectura e difusión 

dunha obra baixo o título Des Droits et deboirs del homme (sic). Posiblemente nos 

encontramos ante o texto de Mably. A traducción dos seus Elementos de moral feita en 

Valladolid aparece tamén na biblioteca do Tribunal do Santo Oficio de Santiago no 

inventario realizado en 1813.  

O iluminista italiano Antonio Genovesi, el Genuense, foi catedrático de 

metafísica e ética, e logo, en 1754, o primeiro catedrático de economía da Universidade 

                                                           
230 ACE, Hacienda, Leg. 10. 
231 Sánchez-Blanco, Francisco [2002], p.262. 
232 Somoza e Ulloa cursou estudios de Dereito na Universidade de Santiago, dedicouse á carreira militar 
e tamén a política, sendo correxidor de Santiago (Cfr. Meijide Pardo, Antonio [1982], pp. 231-242). 
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de Nápoles. Ademais dos seus libros filosóficos, baixo a influencia do sensismo de 

Condillac e do materialismo de Helvetius, a lista do Colexio de Fonseca inclúe os 

Elementos de Economía civil,  presente pois xa a economía como disciplina autónoma, 

desgaxada da Filosofía moral.  

A aplicación da razón á literatura tivo en España o seu máximo representante 

en Ignacio Luzán. A súa Poética, incluída tamén nesta lista, publicouse en 1737, e 

representa a reacción á estética barroca, nunha busca do clasicismo máis inspirada en 

fontes italianas que francesas. Ó seu lado na lista Las obras de Boileau Despreaux 

representan ó clasicismo francés. A Arte poética de Boileau será anos despois traducida 

por un coñecido inimigo do Colexio, Bazán de Mendoza, que a publica no seu exilio 

francés en 1817. 

 

A nova lexislación 

En Dereito canónico tamén a Biblioteca quería completar as súas coleccións 

mediante obras incluídas nesta lista. Algúns eran textos xa introducidos nos planos de 

estudios de 1772, tal como ocorre coa obra de Berardi, autor influído polo galicanismo, 

ou que rematarán sendo propostos pola Universidade como a obra de Selvagio. Outros 

viñan a completar as fontes existentes de Bularios, tal como seguramente ocorre ó 

demandar as obras de Benedicto XIV. Figuraba tamén na relación o Ius canonicum do 

xesuita e profesor de Dereito Canónico Vito Pichler. 

O título completo da obra de Louis de Héricourt, colaborador do Journal de 

Savans, é suficientemente explícito en relación ó seu contido: Les Loix Ecclesiastiques 

de France dans leur ordre naturel, et une analyse des livres du Droit canonique 

conférés avec les usages de l’Église Gallicane. Reeditado con frecuencia no século 
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XVIII, defende esencialmente teses regalistas e galicanas, e non faltan especialistas que 

encontran na súa obra trazas xansenistas. 

O libro de Jean Domat Las leyes civiles en orden natural solicitado polo 

Colexio é un tratado de Dereito Romano, dereito que o autor considera que se transmitiu 

en desorde e confusión. A obra, editada por primeira vez en 1689, foi reeditada no 

século XVIII en varias ocasións, e o seu autor considerado por Boileau como o 

restaurador da razón na xurisprudencia. Domat estivo ligado ós solitarios de Port-Royal, 

foi amigo intimo de Pascal, e tomou posición ó seu favor na controversia con Arnauld e 

Nicole sobre a sinatura do “formulario”. Ó morrer Pascal foi o depositario dos seus 

papeis. Os xesuítas considérano o seu inimigo e Rapin di del que era o laico máis 

importante da "secta xansenista" de Clermont. A súa obra considérase anelada na 

doutrina augustiniana de Port-Royal, e debeu ter certa circulación en Galicia, pois 

aparece en bibliotecas particulares de Compostela, como na de Luis Quiroga, 

Racioneiro da Catedral233, ou na do afrancesado Manuel Fraguío. 

Tamén o Canciller Aguesseau, outro dos autores solicitados, formaba parte dos 

círculos xansenistas. Conselleiro de Luis XIV negouse a rexistrar a Bula Unigenitus que 

condenaba as teses de Quesnel.  

Gian Vincenzo Gravina234 dedicou algunha das sus obras xurídicas, esas eran 

as demandadas polos colexiais, ó Dereito Romano e resaltou o sentido histórico do 

Dereito fronte á abstracción cartesiana, sendo considerado un precursor de Vico. Pese as 

súas ideas xansenistas, Gravina será nomeado polo Papa profesor da Sapiencia. 

O libro do xurista Antoine Terrason Histoire de la jurisprudence romaine... garda 

relación con outros autores incluídos nesta lista : presentábase a si mesmo coma unha 

introducción á obra de Domat, pois o seu longo título remata dicindo Pour servir d’Introduction 

                                                           
233 O inventario da súa Biblioteca está transcrito en Barreiro Mallón, Baudilio [1981], p. 487. 
234 Solidissima est hujus viri doctrina, eruditio minime vulgaris, judicium rectum, politissimus stilus 
(Mayans y Siscar, Gregorio [1732], p. 289). 
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à l’étude du Corps de Droit Civil, à la lecture des commentateurs du Droit Romain, et à 

l’ouvrage intitulé les Loix Civiles dans leur ordre naturel. O libro era dedicado polo autor ó 

Canciller Aguesseau. 

Defensor da tolerancia, o profesor de Dereito de Leyden Gérard Noodt235 

estaba tamén entre os autores desexados. O seu tratado sobre o poder dos soberáns e a 

liberdade de conciencia foi traducido e comentado por Barbeyrac. 

A obra de Vattel, Le droit de gens..., incluído tamén nesta lista, fixo do seu 

autor unha das maiores autoridades no campo do Dereito Natural. Discípulo de Wolff, a 

lectura deste e de Leibniz vai decidir a súa orientación que servirá no futuro á doutrina 

liberal. A obra fora proposta por Campomanes no proxecto de reforma dos planos de 

estudio na Universidade de Santiago de 1770, “en lo que no se oponga a los buenos 

principios”236. Neste ano 1786 cando os colexiais demandan a obra, esta estaba 

prohibida por edicto inquisitorial de 1779. 

 O Colexio introduce na súa lista a Encyclopedia Metódica, unha obra que 

comezara a imprentarse en 1783, e cuxo primeiro volume, dedicado á xeografía, incluía 

o polémico artigo  de Masson de Morvilliers sobre España. No momento en que o 

Colexio solicita a súa compra aínda non aparecera a súa traducción ó español, da que 

sairán en 1788 os dous primeiros volumes da imprenta de Antonio de Sancha, pero si 

algunhas das contestacións ó artigo de Masson de Morvilliers, alentadas polo propio 

Goberno. Antonio de Sancha obtivera moi axiña o permiso para realizar a traducción, e 

foi a polémica levantada pola edición francesa a que atrasou a aparición. Parece que 

Páramo xa fixera unha subscrición en 1783 da Enciclopedia Metódica para a 

                                                           
235 Incluído por Mayans na súa relación de Libros xurídicos, o autor merécelle o seguinte comentario: 
Nostri aevi Jureconsultus (sic) celebris, cui multum debet Jurisprudentia (Mayans y Siscar, Gregorio 
[1732], p. 287. 
236 Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: As reformas de Carlos III, en Barreiro Fernández, Xosé 
Ramón, coord. [1998-2002], T. I, p. 385, n. 85. 
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Biblioteca237, posiblemente a Biblioteca do Colexio, pois novos trámites de adquisición 

desta obra iniciaranse na Biblioteca Pública da Universidade en 1806, cando na Xunta 

da Biblioteca acórdase comprala sempre que o libreiro (se vende en el pueblo) a rebaixe 

a 7.500 reais, para o que se comisiona ó bibliotecario José Pedrosa, así coma para facer 

o seu exame: ...que reconozca con detenimiento la obra, y bea si està en estado de 

merecer la referida cantidad 238. 

Non sabemos cal foi a sorte de tódalas solicitudes incluídas nesta lista. Algúns 

autores e títulos imos encontralos no inventario que se realiza en 1843. Doutras non 

temos máis novas, ben porque nunca se incorporaran á Biblioteca do Colexio, ben 

porque desapareceran nos naufraxios que aínda agardaban ó Colexio despois de 1786. 

                                                           
237 Gasalla, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na Centuria da Ilustración, en 
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, [1998-2002], p. 537, n.114. 
238 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Leg. 77. 
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A ultima almoeda 

 

Cando en 1843 se elabora o último inventario da Biblioteca colexial restan nela 

1.296 volumes, aproximadamente a metade do número existente en 1786. No inventario 

figuran estes libros distribuídos en 10 andeis, e en parte son obras que xa existían con 

anterioridade, aínda que moitas minguadas no número de volumes239. Neste inventario 

encontramos tamén algúns dos títulos solicitados en 1786 polo rector do Colexio 

Ramón María Gil Ortega, como a Teologia dogmatica de Natal Alexandre, a Historia 

antigua de Rollin, ou algúns volumes da Enciclopedia métodica. 

Aínda que dentro dunha desorde considerable, segue a apreciarse unha certa 

organización temática dos fondos neste inventario, cos cinco primeiros estantes 

dedicados ás obras teolóxicas, entremezcladas con libros de Dereito Canónico, o estante 

6 ó Dereito, e os restantes ás obras científicas e históricas fundamentalmente. 

Confrontando os títulos entre este inventario e o realizado en 1786, neste 

segundo as perdas máis considerables están nas coleccións de Leis e Cánones, agora 

moi escasas. Tamén a Teoloxía, malia a seguir formando o núcleo máis importante da 

colección, perdeu un número considerable de fondos. Pero as coleccións teolóxicas 

deberon seguir sendo o eixo das novas incorporacións posteriores ó inventario de 1786, 

e especialmente a partir de 1809, cando se deberon mercar moitos destes fondos, pois 

hai unha variación considerable nos títulos. Por poñer un exemplo, se ben se manteñen 

os volumes da Biblia impresa por Antoine Vitre, que xa figuraba no inventario de 1786, 

incorpóranse agora novas edicións bíblicas. Probablemente entre estas edicións se 

                                                           
239 A diminución do número de volumes, lévanos a pensar que se trata de restos da Biblioteca existente 
en 1786, aínda que, ó menos nalgúns libros, podería tratarse de reposicións de títulos feitas con 
posterioridade. As limitacións de datos bibliográficos de ambos inventarios, non permite máis que 
hipóteses ó respecto. 
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encontraba a traducción do Novo Testamento a partir dos textos gregos feita por Erasmo 

de Róterdam, ou algún outro texto bíblico do autor, xa que a ubicación do seu nome no 

inventario no medio dos textos bíblicos permítenos manter esta sospeita. 

Pero aparecen tamén agora versións bíblicas do século XVIII en lingua vulgar, 

como a edición francesa do oratoriano Louis de Carrières, baseada na traducción de Le 

Maistre de Sacy e con numerosas edicións no século XVIII e XIX, e as traduccións ó 

portugués do episcopalista de grande difusión nos círculos do catolicismo ilustrado 

español, Antonio Pereira de Figueiredo. Son precisamente estas traduccións as que 

abren o inventario. 

Sen embargo, sen dúbida o máis significativo que aporta esta nova relación de 

libros existentes no Colexio en 1843 á colección de fondos que existía en 1786 son os 

libros de ciencias e de historia, que tan escasa representación tiñan medio século antes. 

 

Un mar de ciencias 

A especialización científica que caracteriza á Ilustración móstrase con 

claridade por primeira vez no Colexio de Fonseca nestas crebas finais da súa Biblioteca. 

Dentro destes libros científicos queremos empezar por sinalar, aínda que soamente fora 

pola súa práctica inexistencia no inventario anterior, os referidos a temas de agronomía 

e de política agraria. É unha nova área temática na Biblioteca do Colexio que garda 

relación directa cunha auténtica “agromanía” que se desenvolveu no século XVIII (Ha 

llegado esta felicísima época: se ha hecho moda la agricultura240), que en España se 

plasmará, especialmente na segunda metade do século, na difusión da literatura 

agronómica, ás veces claramente influída pola “secta” fisiócrata e enmarcada nos 

debates sobre a Lei Agraria. A Biblioteca do Colexio de Fonseca non foi allea a esa 

                                                           
240 Aguirre, Manuel Ignacio de, cit. por  Saavedra, Pegerto [1999], p. 9. 
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difusión, entroncando así cun dos problemas, a agricultura, que máis preocuparon ós 

ilustrados galegos241. 

Mirando os andeis deste inventario, a primeira destas obras, cronoloxicamente 

falando, é o Tratado de agricultura que Gabriel Alonso de Herrera publicara en Alcalá 

en 1513, e que será libro clásico na agronomía española ata que José de Aoiz traduce en 

1754 o Tratado del cultivo de las tierras do fisiócrata Duhamel de Monceau242. A obra 

de Herrera seguirase editando na segunda metade do século XVIII, e era defendida por 

Sarmiento en función da súa adaptación á nosa agricultura243: 

Un compendio 8º del tomo en 4º de la Agricultura de Herrera con 

algunas notas precisas y repartida de balde seria mas bien admitido que 

la Agricultura Ynglesa de Tull. Este será buena para Ynglaterra y otros 

Países del Norte. España por razón de sus climas pide una Agricultura 

apte. Y aun una para cada Provincia. 

 Duhamel de Monceau, físico, botánico, filósofo e agrónomo, considerado por 

algúns o pai da silvicultura moderna, está tamén presente nestes fondos con diversos 

volumes, así como a obra de Dupuy-Demportes e a súa traducción de Bartlet. Duhamel 

e Dupuy-Demportes serán os difusores do “novo método” de Tull en España, aínda que 

as veces convenientemente corrixido. Trátase fundamentalmente de bibliografía 

producida en Inglaterra e adaptada por autores franceses como ocorre con Le 

gentilhomme cultivateur, na que Dupuy se facía eco da versión francesa de Hale244.  

Non é este o caso de Henry Patullo, escocés residente en Francia e con bos 

coñecementos da agricultura británica, cuxo Essai sur l’amélioration des terres está 

                                                           
241 Saavedra, Pegerto [1999]. 
242 Sarmiento fará referencia a este libro na Obra de 660 pliegos:  este libro, que creó costeó el público, 
debía haberse repartido de balde a muchos de los labradores de España. Cit. por LLuch, Ernest [1999], 
p. 166. 
243 Sarmiento, Martín: Obra de 660 pliegos, paragr. 850. 
244 Lluch, Ernest, Argemí Lluis [1985], p. 19. 
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recollido no inventario baixo o nome do seu editor parisino e co título traducido ó 

español. Pero debe tratarse da edición en francés editada en París en 1759, existente 

hoxe na Biblioteca Xeral.  A importancia da obra de Patullo foi  salientada por Argemí e 

Lluch245, tanto na súa relación con Quesnay, do que publica unha grande parte do artigo 

Hommes, texto programático da fisiocracia, como na proposta de sociedades de 

agricultura.   

A súa vez as versións francesas son traducidas/adaptadas ó español a finais do 

século XVIII, como ocorre coa obra de José Antonio Valcárcel presente nesta 

biblioteca, a Agricultura general y gobierno de la casa de campo…, os primeiros 

volumes versión e adaptación da obra de Dupuy, que, como xa sinalamos, o era a súa 

vez de Hale. A medida que avanza a obra vai incorporando textos propios ou de outros 

autores, con frecuencia fisiócratas.  

Un divulgador das novidades europeas, apoiado polo goberno, é Miguel 

Suárez, do que a Biblioteca posuía as Memorias instructivas de Agricultura e a 

Colección general de Máquinas. Hai nos andeis tamén  publicacións periódicas 

agraristas como o Journal de Comerce et d’Agriculture ou o Semanario económico. 

Sen embargo a Biblioteca do Colexio non tiña unha grande representación 

bibliográfica da obra agronómica dos nosos ilustrados, si temos que atender a estes 

derradeiros restos da biblioteca. O inventario limítase a reseñar as Lecciones de 

Agricultura de Vicente do Seixo, obra caracterizada polo seu arbitrismo moralizante246.  

Un dos primeiros escritos de política agraria en España é o Proyecto 

económico… de Bernardo Ward, defendendo a agricultura coma a base da riqueza da 

nación, e criticando a situación da mesma en España, ó tempo que alentaba a creación 

de sociedades para a súa mellora. Ó espaldarazo definitivo a tales sociedades virá da 

                                                           
245 Lluch, Ernest, Argemí, Lluis [1985], p. 14-15, 123-124. 
246 Saavedra, Pegerto [1999], pp. 34-36. 
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man de Campomanes e o seu Discurso sobre el fomento de la industria popular. Ambos 

textos é posible adiviñalos nestes andeis. Para Sempere y Guarinos o ano 1774, ó 

publicarse o texto de Campomanes, supón o inicio do estudio da Política Económica en 

España, aínda que coas obras de Agricultura e Artes se fora anteriormente 

popularizando a Ciencia Económica247. Este novo tipo de obras aparecen tamén na 

Biblioteca do Colexio, despois de que a nova ciencia aparecera na lista dos libros 

presentada polo rector Ramón Gil coas obras de Genovesi. Pero en 1843 están tamén as 

publicacións periódicas especializadas, tales como o Journal de Comerce et 

d’Agriculture ou o Semanario Económico, e os diccionarios económicos. 

Como xa se ten sinalado Galicia non foi allea a este interese pola agricultura, 

como era lóxico, e máis tendo en conta a súas particulares condicións248. Esta colección 

de libros que estamos a salientar non fai senón reafirmar ese interese, ben claro se 

atendemos ás publicacións dos ilustrados galegos, nas que se deixa ver o coñecemento 

desta literatura inglesa e francesa. O grande número de edicións e/ou exemplares 

conservados hoxe na Biblioteca Xeral da Universidade dalgunhas destas obras e 

chegados de distintas procedencias, mostra tamén a difusión que esta literatura debeu ter 

en Galicia entre as elites, a quen verdadeiramente, e de forma confesa, ían dirixidos 

estes libros, aínda que Sarmiento defenda a formación de Agriculturas Provinciais nas 

que deben concorrer Labradores prácticos y mui inteligentes e homes que sepan la 

Phisica, la Historia natural, y la Botánica, y que sean aficionados a la Agricultura 

Especulativa, y no se desdeñen de la practica. Unos, y otros han de ser del Pais, y que 

vivan en Aldeas249. 

                                                           
247 Sempere y Guarinos, Juan [1992], pp. 285-286. 
248 Dopico, Fausto [1978]. 
249 Sarmiento, Martín, paragr. 850. 
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Entre os posuidores dos traballos agronómicos temos que destacar aquí por 

razóns obvias a quen fora un dos creadores da Real Sociedade Económica de Santiago, 

rector da Universidade e reformador do Colexio de Fonseca, Antonio Páramo e 

Somoza. Entre os libros co seu ex-libris hoxe existentes na Biblioteca Xeral da 

Universidade de Santiago están exemplares da Physica de los Árboles…, e do Tratado 

del cuidado y aprovechamiento de los montes de Duhamel, a traducción de Dupuy da 

obra de Bartlet Le gentilhomme Marechal, 13 volumes do Journal de Comerce et de 

l’Agriculture, etc.  

Fortemente relacionadas cos intereses ilustrados nos estudios agrícolas, eran as 

obras referidas ó gando e á industria popular, das que hai tamén algunhas mostras nestes 

andeis, como o tratado sobre os cabalos de Dupuy-Demportes (Le gentilhomme 

Marechal), ou o Tratado instructivo y práctico sobre el arte de la tintura de Luis 

Fernández, unha actividade que tiña a finais do século XVIII claras relacións co 

desenvolvemento industrial, pero tamén co da química. 

Ó seu lado as obras botánicas como a Flora española  ou a Disertación físico 

botánica, ambas obras de José Quer, con quen colaborou Sarmiento, e que orientaba o 

estudio das plantas ás súas aplicacións na medicina, farmacia, agricultura e comercio, e 

a Familles des Plantes de Michel Adanson, que se intentaba apartar dos sistemas 

artificiais de clasificación das plantas. Os gabinetes de historia natural, que en tantas 

ocasións foron a vía de entrada da nova ciencia, dadas as dificultades da introducción 

desta na universidade española, teñen aquí un expoñente no Catalogue 

systematique…da colección de Pedro Franco Dávila, base do Real Gabinete de Historia 

Natural de Madrid.  

Aparecen tamén a nova física e a nova química. Entre as obras de física sinalar 

as de Mathurin-Jacques Brisson, naturalista ben coñecido por Cornide, e Antonio Cibat. 
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A química de Baumé figura así mesmo nos andeis. A finais do século XVIII tamén se 

estaban a constituír as ciencias da terra,  que se consideran auxiliares para a agricultura, 

xunto coa historia natural e a química. Destes inicios da Xeoloxía, Mineraloxía e 

Paleontoloxía  encontramos algúns libros neste inventario final do Colexio, como os de 

Lehmann, Valmont de Bomari ou Costa. 

Pero botánica, física e química están ademais no período intimamente 

xunguidas coa Medicina. As obras médicas son considerablemente menos que as que 

tiña a Biblioteca en 1786. Por outra parte, a penas coinciden coas existentes naquel 

inventario. Pero isto non indica que sexan sempre obras que se publicaron nos últimos 

anos, senón que seguiron incorporándose produccións de séculos anteriores, que sen 

embargo continuaban editándose no século XVIII. Este é o caso por exemplo da obra de 

Oliva Sabuco Nueva filosofía de la naturaleza del hombre, editada por vez primeira en 

1587, pero que continuou saíndo das prensas no século XVIII. 

De finais do século XVII era a Anatomía de Pierre Dionis, a quen en 1672 

encargara Luis XIV un curso de anatomía no Jardin du Roy para explicar a circulación 

do sangue. O curso de anatomía de Dionis, publicado por vez primeira en 1690, 

baseábase nas súas diseccións anatómicas e foi abondosamente traducido e reimprimido 

ata 1765. O curso habería ter grande interese en Santiago, pois máis alá da lectura de 

alleas experiencias, a realización de diseccións foi práctica altamente polémica na 

Universidade de Santiago no século XVIII250. 

Sen embargo, a maioría dos novos libros médicos son produccións do XVIII. A 

medicina española está representada pola obra de Martín Martínez, un novator apuntado 

ó escepticismo, e que supón a ruptura coa ciencia ensinada nas aulas universitarias. 

Poucas máis produccións españolas se poden rastrexar no inventario. 

                                                           
250 Gasalla, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na Centuria da Ilustración, en 
Barreiro Fernández, Xosé Ramón, [1998-2002], T. I, pp. 410-415. 
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 Son máis ben obras de carácter práctico as que prevalecen nesta pequena 

colección médica como as Instituciones quirúrgicas de Heister, traducidas ó español en 

1747; a obra do fundador da medicina militar John Pringle; as epidemioloxías de 

interese prioritario en tempos en que as epidemias diezman á poboación, como a de 

Villalba ou Ramazzini, e as dirixidas ó gran público con vistas á difusión das normas de 

hixiene, como as Tissot; as obras de observacións médicas de gran valor dende o punto 

de vista terapéutico e que comezaron a publicarse no século XVII como as de Manget, e 

xa do XVIII as de Pierre Demours; estudios de fisioloxía nerviosa como os de Claudio 

Lecat, etc. 
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A Biblioteca Pública da Real Universidade de Santiago
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A Biblioteca Ilustrada

¡Qué recursos ofrecerá á los artistas, á los amigos de 

las letras, á los administradores ilustrados y celosos, á los 

buenos, virtuosos ciudadanos, á todos los talentos en fin una 

biblioteca sabia, metodicamente clasificada, dirigida, 

servida y fomentada con todas las riquezas nuevas que 

dilaten y extiendan la esfera de los conocimientos humanos, 

y auxilien y ayuden para conseguir y alcanzar las mejoras y 

bienes que la nacion reclama hai tanto tiempo, y aun no, no 

pudo conseguir ni alcanzar!.

(¿González Patiño, Joaquín?: Ojeada sobre la bibliografía y el 

bibliotecario, 1835).

Cabe datar as primeiras medidas tomadas cara á constitución da Biblioteca 

pública da Universidade de Santiago entre os anos 1767 e 1770, cando a Universidade 

abandona o Colexio de Fonseca.  En 1767 seralle entregado o Colexio da Compañía de 

Santiago, e con el a súa biblioteca. Pouco despois a maioría dos fondos das bibliotecas 

xesuíticas de Galicia. O Claustro de 28 de decembro de 1769 ve a resolución de 

Campomanes pola que se entregan á Universidade os fondos de parte dos Colexios

restantes da Compañía existentes en Galicia, e ó ano seguinte o fiscal do Consello de 

Castela no seu Plano de estudios para esta Universidade contempla xa á nova biblioteca 

e a necesidade de bibliotecarios.  Este nacemento, como xa sinalamos, parece irse 

esquecendo no século XX, aínda que estaba claro aínda a finais do século XIX:
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La Biblioteca pública de la Universidad literaria de Santiago se ha 

fundado a fines del siglo pasado, por haberse trasladado los estudios que 

se hacian en el reducido Colegio mayor de Fonseca...249

Se esta nova biblioteca podemos caracterizala como ilustrada en razón de ser 

filla dun programa político reformista, que como xa sinalamos dálle un caracter 

“público”, e fronte ó vello modelo da biblioteca colexial, outórgalle presuposto e 

persoal estable, non o é menos en función do seu vencello cos movementos ilustrados 

de reforma da Universidade de Santiago, coma xa se ten sinalado250.  Os homes que se 

moveron ó redor dela e que en boa medida configuraron o seu caracter e os seus fondos 

pertencían a ese ámbito. Ilustrados eran tamén os seus primeiros bibliotecarios, 

Francisco del Valle-Inclán, Pedrosa, Bedoya, Patiño, moitos dos seus doantes, Felipe de 

Castro, Ventura Figueroa, Felipe Sobrino, e ata os seus libreiros, moi notablemente 

Antonio de Sancha, pero tamén algúns composteláns como Pedro Rey Romero e 

Francisco Varela de Vega .

Unha Biblioteca que se caracterizará tamén pola súa vontade enciclopédica.

Coma veremos, os seus fondos non se limitaron ó curriculum universitario, tal e coma 

atopamos na biblioteca do Colexio de Fonseca. E isto non só debido ás achegas tan 

diversas que orixinariamente formaron as súas coleccións, senón tamén pola política 

levada adiante nas súas adquisicións.

A finais do século XVIII parece pois mostrarse en Compostela unha vella 

utopía, expresada así por Roger Chartier: “...el sueño de una biblioteca que reuna todos 

los saberes acumulados, todos los libros jamás escritos, atravesó la historia de la

civilización occidental. Fundó la constitución de las grandes “librerías”, ya fueran 

reales, eclesiásticas o privadas; justificó la busca tenaz de los libros raros, de las 

249 Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1882, p. 176
250 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 360.
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ediciones perdidas, de los textos desaparecidos. Gobernó el gesto arquitectónico 

dedicado a construír edificios capaces de acoger la memoria del mundo”251

Efectivamente, a Universidade na nova biblioteca erguida no antigo Colexio dos 

xesuítas buscou a universalidade nos seus fondos, comprou os libros en Santiago, A 

Coruña, Madrid e París e realizou para ela unhas instalacións cuxas crebas aínda hoxe 

nos deleitan. 

251 Chartier, Roger [1994], pp. 69-70.  
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A creación da Biblioteca: os libros da Compañía

... porque son las Bibliothecas muy semejantes à 

un rio, que mientras lleva tan solo sus aguas, corre muy 

limitado; pero quando los demàs rios, y arroyos van 

poco a poco descargando en èl, se derrama 

maravillosamente.

(Oliver Legipont)

Cando Campomanes pon en marcha o programa de bibliotecas públicas, ten ó 

seu dispor un patrimonio bibliográfico notable que lle permite impulsalas no seo 

universitario incluso ó marxe das máis antigas bibliotecas colexiais.  Trátase das 

bibliotecas da Compañía de Xesús que é expulsada de España o 3 de abril de 1767. 

Sobre a expulsión dos xesuítas do Colexio de Santiago contamos co relato o P. 

Luengo nos seus Diarios, coa descrición do ambiente vivido dende o día anterior, no 

que non faltaron avisos sobre a expulsión, e aínda sobre ...si algún sugeto de casa tenia 

consigo algún libro, o papel, que nos pudiese perjudicar...252 Por el sabemos tamén da 

entrega das chaves das dependencias, entre elas as da Librería, da liberalidade con que 

se permite destruír papeis nos apousentos ( ...ninguno de mucha importancia y mucho 

menos de ofensa del Rei...), e tamén, pese as indicacións que daba o respecto a orde real, 

na que so se permitía levar os breviarios, recoller os seus libros particulares: 

252 Luengo, Manuel [2002], p. 83.
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Se alegraron mucho con esta noticia todos los Jovenes, y al 

punto se proveyeron de un curso lato de Philosophia del Pe. Losada, y 

de todo el compendio253

Sen embargo, o P. Luengo non nos deixa ningunha nova da biblioteca do 

Colexio de Santiago. A Compañía de Xesús contemplara a formación de bibliotecas dos 

colexios, ó marxe das individuais dos seus membros, dende as propias Constitucións de 

1550, e foinas regulamentando  dende a Ratio Studiorum de 1598 e as Regulae. O seu 

poder no Antigo Réxime, as súas aportacións intelectuais e a súa dedicación á 

formación de conciencias e á educación das elites, a través das súas cátedras 

universitarias, do ensino impartido nos propios Colexios e en institucións senlleiras 

como o Colexio imperial de Madrid, fixo das bibliotecas xesuíticas un dos maiores 

conxuntos bibliográficos do Antigo Réxime. 

Este grande aporte librario explica que moi poucos días despois da expulsión se 

publicase unha cédula o 22 de abril dando normas para inventariar os libros e papeis dos 

Colexios da Compañía e resaltando a posible utilidade de que tales bibliotecas se 

integraran nas universidades dos respectivas vilas ou cidades. Esta utilidade 

comunícaselle a Universidade de Santiago en maio do mesmo ano, mandándoselle facer 

un Índice xeral por abecedario dos libros da biblioteca de Santiago para o que se 

nomean graduados das distintas facultades co fin de valorar a referida utilidade254. A 

Instrucción para realizar os índices255 constitúe toda unha normativa de catalogación, 

regulando a separación de manuscritos e impresos, a forma de transcribir autores, títulos 

e pes de imprenta, a transcrición de íncipit e explicit nos manuscritos, etc. Permite que a 

formación dos índices de impresos sexa realizada por Libreros hábiles, que o tempo 

253 Luengo, Manuel [2002], p. 89.
254 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 135, fols. 107-110.
255 Colección general de las providencias... sobre el estrañamiento y ocupación de temporalidades...[1767-
1769], pp. 67-73.
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realicen a taxación, pero coa revisión de algún literato inteligente, é imparcial..., e 

require maior coidado na formación dos índices de manuscritos.

Aínda que o índice da Biblioteca da Compañía de Santiago é descoñecido na 

actualidade, debeu realizarse tal e como se afirma nalgunhas cartas intercambiadas 

sobre este asunto256. Descoñecemos si se trata do mesmo Índice, con exclusividade dos 

fondos do Colexio da Compañía ou incluíndo os que tiña a Universidade,  polo que en 

1772 a Universidade manda pagar mil reás ó libreiro Gregorio Blanco e 300 ó bedel 

Fructuoso Rendo, polo traballo que tiñan feito na formación do Índice257. 

A falta do coñecemento deste primeiro inventario dos fondos do Colexio da 

Compañía de Santiago, así como de calquera outro índice do estado anterior da 

biblioteca xesuítica compostelá, só cabe valorar a súa aportación ós fondos 

universitarios polos ex-libris manuscritos que se conservan nos libros hoxe dispoñibles 

na Biblioteca Xeral, e que parece permitir afirmar que foi este Colexio o que aportou 

máis títulos ós fondos históricos desta na actualidade. A través destes fondos xesuíticos 

incorporáronse tamén importantes coleccións bibliográficas da Galicia do Antigo 

Réxime, ou ó menos parte das mesmas, chegadas á Compañía de Santiago 

maioritariamente a través de mandas testamentarias. Murguía258 sinala a importancia da 

Biblioteca da Compañía de Santiago

...no solo por ser de quienes era, sino también porque la Compañía 

había recibido, en el siglo XVII, grandes bienes de un ilustre mercader 

compostelano, N. Loureiro, que les dejó su hacienda... y la notable 

colección de obras que había reunido aquel entendido y discreto amigo 

de los buenos libros...

256 As cartas foron transcritas por Cuesta, Mª Luísa [1929-1930], Apéndice nº 6.
257 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Libro A 57, fol. 8
258 Murguía, Manuel [2000], p. 444, n. 1.
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Pero tamén xuntara libros do Cardeal Hoyo, do Arcebispo Monroy, do chantre 

Andrés Gondar, cuxos ex-libris manuscritos acompañan hoxe ós da Librería do Colexio

nos exemplares conservados na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago.

En palabras de Murguía, cando a Biblioteca dos xesuítas chega á Universidade: 

...parece que los mejores [libros] habían ya padecido persecución y 

los restantes estaban, como suelen, descuidados y á mano del que 

quisiese tomarlos para si.

Pero no caso da Universidade de Santiago a achega non quedou na biblioteca 

do Colexio compostelán, senón que unha real cédula de 19 de agosto de 1769 

concedíalle o edificio dos xesuítas. En claustro de 5 de outubro de 1769 a Universidade 

acorda pedir o resto das librerías dos xesuítas do Reino de Galicia259

...mediante a la que del Colegio de esta Ciudad se le adjudicara en 

calidad de publica, y que por lo mismo havia de servir à todos los 

Profesores y estudiosos del Reino...

O Consello de Castela dispón que libros de practicamente todos os Colexios 

da Compañía viñeran a incorporarse á nova Biblioteca universitaria. Unha Resolución 

de 4 de Novembro de 1769260 asinada por Campomanes indica que os libros que non 

sexan de sana doctrina se incorporen na Universidade para poñelos en peza separada. 

Dos restantes libros, ademais da Biblioteca do Colexio de Santiago, debían traerse 

fondos de todos os Colexios, agás Monforte, pero con considerables excepcións : E así 

na Coruña excepciónanse os de Letras Humanas que han de quedar para los 

Preceptores en libreria propia, y los que queden duplicados han de servir para los 

Religiosos Agustinos de Caion que se trasladan a aquel Colegio con la obligación de 

enseñar Artes y Theologia. Tamén en Pontevedra han de quedar os de Letras humanas 

259 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol, 4 v.
260 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 5-6.
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esto es de Latinidad, Retórica y Poesía, y los de Mathematica, Geografia y Nautica... a 

beneficio del establecimiento que alli se ha mandado formar a donde deberan dirigir 

tambien los que haya en los demas Colegios ocupados en el Reino que traten de 

Geografia, Nautica y Pilotage. En Ourense tamén quedaran os de Letras humanas, pero 

ademais os de Moral, Liturxia y Ritos para uso del Seminario Clerical. Finalmente de 

Monterrey exceptúanse tamén os de Letras Humanas para ... enseñanzas que alli se han 

de establecer con mas formalidad... Sen embargo de Monforte, coa excepción dos que 

non sexan de sana Doctrina, non pode vir libro algún, respecto de que la Condesa de 

Lemos... intenta establecer allí varias ramas de enseñanza...

A Biblioteca do Colexio de Monterrey

Tampouco temos coñecemento dos inventarios dos fondos das bibliotecas dos 

Colexios agora adxudicadas, a non ser un inventario de entrega do Colexio de 

Monterrey261, que se realiza en febreiro de 1770 ante os apoderados da Universidade 

Domingo Martínez e Andrés Vicente Mosquera. A entrega sinala que, en cumprimento 

da orde de Campomanes, ademais dos de Letras Humanas, exceptúanse os de 

Xeografía, Pilotaxe e Náutica y demas respectivos a estas Ciencias que debían remitirse 

ó Comisionado de Temporalidades de Pontevedra.

Lamentablemente non é este o detallado inventario que se manda realizar na 

Instrucción que acompaña a cédula de 22 de abril, senón un resume do mesmo. Nas 

actas da entrega refírense a ese primeiro inventario como o Imbentario juridico formal 

que dellos se hizo al tiempo de la expulsión. Os datos deste inventario de entrega son 

moi escasos, limitándose en xeral a indicar autor, número de volumes e tamaño. As 

referencias ós autores son ás veces tan pouco indicativas como López, e os escasos 

261 AHPOU, Clero, Caixa 9950
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títulos ás veces limítanse a Libro en Griego. Se a isto engadimos a orde alfabética con 

que se reseñan os libros, terase un panorama máis exacto das dificultades da súa análise. 

En total os fondos incautados foron 3.039 volumes en 1.056 entradas de inventario, que 

só moi aproximadamente se poden considerar títulos, xa que en ocasións, ó menos, 

deben facer referencia a diversas edicións do mesmo título dentro da mesma entrada262.

Estes datos numéricos sitúan a Biblioteca do Colexio de Monterrey no grupo intermedio 

das bibliotecas dos Colexios da Compañía en España en relación ó volume dos seus 

fondos263, un grupo que Bernabé Bartolomé Martínez ubica nas capitais de provincia e 

cidades grandes, o que obviamente non era o caso de Monterrey, e mostra a importancia 

que chegou a ter este Colexio, que aspirara a Universidade e que o principal estudioso 

da Compañía en Galicia cualifica de “sorprendente”264. A esta biblioteca viñera a parar 

a do Conde de Monterrey, do que se poden atopar aínda hoxe ex-libris nos libros da 

Biblioteca Xeral da Universidade. 

A estes volumes engadíanse algúns mazos de sermóns, papeis varios, 

catecismos, etc., e baixo o rótulo libros de las Congregaciones unha pequena relación 

de libros que debían estar en venda, procedentes das imprentas xesuíticas, pois como 

sinalaba a Instrucción de 1767

A las Porterías se vendían Obras impresas de estos Regulares, por 

cuenta de sus Comunidades, de las quales se debe hacer Inventario...

262 Por exemplo, no caso da Biblia encontramos dous tipos de entradas no inventario, que responden ó 
seguinte esquema: otra enttera en siette tomos de octavo, ou Ocho enteras en quarto. Entendemos que as 
anotacións do segundo tipo refírense a 8 edicións distintas da Biblia. En ambos casos a hora de 
contabilizar as entradas de inventario, cada unha destas anotacións computan como unha.
263 Bernabé Bartolomé Martínez clasificou en tres grupos as bibliotecas dos xesuítas de acordo ó seu 
tamaño: as grandes librerías colexiais con máis de 6.000 unidades (Salamanca, Sevilla, Valencia, 
Tarragona, etc.), as bibliotecas intermedias entre 2.000 e 6.000 unidades, e as situadas en centros 
pequenos, que non descenderían de 1.000 (Cfr. Bartolomé Martínez, Bernabé [1988], p. 351-353). Sen 
embargo, estudios máis recentes mostran que algúns Colexios reunían coleccións considerablemente 
inferiores (Cfr. García Gomez, María Dolores [2001], p. 81).
264 Rivera Vázquez, Evaristo [1989]
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En Monterrey non eran moitos os títulos en venda. Dalgúns só había un tomo, 

como é o caso da obra de Nieremberg, pero doutros os fondos eran máis abondosos: 11 

tomos do P. Petisco intitulados Gramática Griega, 8 Catecismos do P. Calatayud, 78 

tomos da Ynstruccion para examinar la conciencia, etc., pero ningún tan abondoso 

como a Cartilla do P. Astete do que había 2.600 exemplares. Todos eles foron tamén 

recollidos polos comisionados da Universidade.

Sen embargo, permaneceron no Colexio 

...todos los Calepinos y otros de Ciceron y juego de Breviarios de rezo

porque de éllos dispensa la preceptiva superioridad. Asimismo los libros 

que se hallan en la Botica propios del Arte y algunos médicos 

quirurgicos y Botánicos, Historia y otros devotos que con dicha botica se 

hallan inventariados...

A composición da Biblioteca, na medida en que é posible a análise do 

inventario, mostra, como cabía agardar, unha preponderancia dos fondos teolóxicos. Na 

nosa interpretación da lectura do inventario, posuía esta Biblioteca 26 edicións distintas 

da Biblia completas265, e 1 entera incompleta, xunto cunha edición do Novo 

Testamento; unha boa colección patrística (San Agustín, S. Tomé, S. Gregorio, S. 

Alberto Magno, S. Buenaventura, S. Bernardo, etc.); e dende logo unha grande 

representación da literatura da Compañía (Compendios de privilexios da Compañía, 

catálogos de xesuítas,...), e dos autores da mesma ( Arsdekim, Azpilcueta, Azor, Arbiol, 

Diana, Tomás Sánchez, Señeri, Suárez, etc. ), entre os que non debían faltar obras de 

teoloxía escolástica, moral, predicación (ademais do mazo de sermóns, na relación 

figuran os clásicos da oratoria xesuítica, coma Castejón, Calatayud, Vieira, etc. ). 

265 Entre elas deberían estar as dúas Biblias manuscritas existentes hoxe na Biblioteca Xeral, coas 
signaturas Ms. 322, e Ms. 323. Sen embargo no inventario só é posible supoñer unha delas, baixo a 
indicación Biblia en Vitela Una entera en quarto.
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Os fondos de dereito canónico non eran tampouco menores, comezando por 

diversas edicións do Decreto de Graciano, e das Decretais de Gregorio IX, das 

Constitucións da Compañía, de Concilios, Concordatos, etc.

En relación cos estudios humanísticos tan queridos á Compañía hai que 

destacar unha presencia significativa de clásicos gregos e latinos266, así como de algúns 

humanistas, como Erasmo, Petrarca ou Pietro Bembo, pero carece, sen embargo, de 

indicacións especificas de obras de Vives ou Nebrija, que posiblemente non se incluíron 

nos entregados á Universidade por considerarse de Letras Humanas. Tampouco figura 

entre os autores Cicerón, autor que coma vimos de ver estaba citado explicitamente na 

relación dos fondos que quedaban no Colexio; sen embargo un incunable existente hoxe 

na Biblioteca universitaria, Tullius de Officiis267, ten anotación de ser desta 

procedencia268.

Na campo da Historia as indicacións só permiten sinalar algunhas obras, como 

a Historia pontifical de Gonzalo de Illescas, posiblemente tamén a Historia del pueblo 

de Díos do xesuíta Berruyer, a Historia de España de Mariana, algunha obra de 

Sansovino, agochadas outras baixo nomes xenéricos como Historia eclesiástica.

Son pois estes fondos os que inician a nova biblioteca da Universidade, como 

afirma o Consello de Castela ( ...Dandola para formar Biblioteca pública todas las que 

tenían dichos Regulares...269 ), e testemuña a primeira Memoria de los Bienhechores 

266 Buján Núñez, José Daniel: Librerías de ordenes religiosas en la Biblioteca Universitaria de Santiago. 
Algunas notas sobre la Librería del Colegio de Monterrey, en Homenaxe a Daría Vilariño [1993], pp. 
253-258.
267 Bustamante y Urrutia, José María de [1944-1967], T. I, nº 55
268 A reconstrucción deste inventario facilitarase cando a Biblioteca Universitaria remate a automatización 
dos seus catálogos. Lamentablemente esta conversión retrospectiva dos catálogos esta hoxe interrompida, 
cando só falta por pasar a soporte informático o fondo antigo da Biblioteca Xeral.  Unha vez que se 
realice este traballo, será posible en grande parte reconstruír os títulos deste inventario, a non ser 
naturalmente aqueles fondos que foron vendidos e permutados pola Universidade.  
269 Colección de las ultimas resoluciones de su Magestad y Providencias del Consejo, expedidas desde el 
año de mil setecientos cinquenta y uno para la Real Universidad de Santiago... [1779], p. 203.
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que donaron libros a esta insigne Biblioteca270 reseñando en primeiro termo esta 

singular doazón:

El Rei No Sr Dn Carlos III (que Santa gloria haia) mandò adjudicar a 

esta Biblioteca pública todas las de los PP. Expulsos de la Compañía de 

Jesus de este reino de Galicia, a excepción de la de los de Monforte de 

Lemos que quedo a beneficio de aquel seminario de estudios que paga el 

Ilmo. Sr. Conde de Lemos

Pero non todos estes fondos xesuíticos quedaron na Universidade, senón que 

nos anos seguintes á súa chegada á mesma, levouse adiante unha importante actividade 

de integración de fondos, con obxecto de constituír unha única biblioteca. Moitos 

fondos saíron entón dela, e serviron, mediante a venda ou o intercambio, para cubrir 

lagoas bibliográficas que respondían a necesidades distintas das que tiñan as bibliotecas 

xesuíticas.

270 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22.
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A construcción da Biblioteca
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A Biblioteca vella

La Universidad de Santiago establecerá su Bibliotteca en 

el sitio y Pieza que actualmente sirve de Librería de ella...

(Francisco del Valle-Inclán: Instrucción para el establecimiento de la 

Biblioteca Pública de la Universidad de Santiago)

Xunto ós traballos de integración destas coleccións de diversas procedencias, 

as primeiras novas que temos sobre a Biblioteca pública da Universidade fan referencia 

ós problemas que a ubicación de tales fondos plantexaban a unha Universidade que viña 

de trasladarse ó edificio dos xesuítas. No mesmo Claustro de decembro de 1769 en que 

se ve a Resolución do Consello de Castela mandando incorporar o conxunto das 

bibliotecas xesuíticas galegas, encontramos as primeiras preocupacións pola ubicación 

dos fondos271, e nel encárgase ó Rector

...para que disponga las piezas necesarias para la Librería, que se ha de 

reformar con estantes, y demas anexo

En decembro de 1771 volve a tratarse deste tema e o Claustro volve a decidir 

que sexa o Vicerrector quen nomee ás persoas que se ocuparan deste asunto e lle dea as 

disposicións que considere convenientes.

 O antigo Colexio da Compañía axustábase pouco ás necesidades da 

Universidade, do que se fai sabedor ó Consello de Castela. Unha real provisión de 17 de 

agosto de 1774272 manda se execute o traslado dos colexiais de San Xerome ó Colexio 

de Fonseca, como xa o Consello ordenara o ano anterior, e que se inicien as obras para 

aulas e biblioteca. 

271 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 7.
272 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
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Esta real provisión é de singular importancia para a constitución da Biblioteca, 

pois incluía tamén a Instrucción redactada por Francisco del Valle-Inclán para a súa 

posta en marcha. Nela contemplábase que esta se ubicaría no mesmo sitio que ocupaba, 

ensanchándoa cara  a parte superior do edificio onde estaban os colexiais de San 

Xerome. A cita que abre este apartado, correspondente a esta Instrucción, volve a deixar 

claro o cambio de paradigma entre as vellas librerías, neste caso seguramente a da 

Compañía de Santiago, e as novas bibliotecas públicas.

Ós disturbios no Claustro universitario comezaron axiña ó coñecerse os novos 

planos do Consello. Os colexiais de Fonseca, secundados polos de San Clemente, 

impiden a realización de diversas xuntanzas do Claustro. Pero finalmente os traballos 

preparatorios van avanzando de acordo ás disposicións do Consello: 

...nombrara el Claustro uno o mas Maestros de obras de los màs 

acreditados para que con arreglo a lo que se contiene en las 

mencionadas Reales ordenes hagan el reconocimiento del sitio de que se 

trata en éllas..., levanten Plàn, y formen calculo de la obra... 273

O encargo foi realizado a Miguel Ferro Caaveiro274, maestro de obras de la 

santa Iglesia Cathedral de esta ciudad, y acreditado por la experiencia y conducta en 

su Arte. O informe feito en novembro de 1774 é de especial valor aquí pola descrición 

que o arquitecto fai do estado da biblioteca. 

Por el sabemos que a biblioteca se atopaba instalada no segundo piso do antigo 

Colexio da Compañía, ocupando toda a parte oriental do mesmo. Parece razoable pensar 

que era na mesma instalación que con anterioridade tivera a biblioteca do Colexio 

xesuítico, á que se lle engadirían os libros das restantes procedencias que posuía entón a 

Universidade, e que aparece a principios da década de 1780 denominada como 

273 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
274 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
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biblioteca vieja ou biblioteca antigua275. A descrición que realiza Ferro Caaveiro resalta 

o estado lamentable das instalacións, posto que

...su extensión no alcanza al todo de los Libros o volumenes que tiene 

la universidad, y aun por lo mismo están por los corredores y quartos 

vecinos e inmediatos gran porción de Libros en quasi igual numero 

delos que se hallan dentro de la Librería, por ser mui extrecha esta pieza 

y tener mui poco alto...

Pero ademais Ferro Caaveiro ve con preocupación a orientación da biblioteca, 

púes los aires orientales que vulgarmente se llaman solano son los mas pestíferos que 

infectan a esta region , e porque as vigas cederon por el sumo peso de los libros, os 

pontóns e as táboas podreceron e está apartada das aulas. 

A Biblioteca-Salón

Ocupa un vasto salon que llana la atencion de 

naturales y extranjeros por su extensión, estantería, 

variadas encuadernaciones, y órden de colocación, 

constituyendo seguramente la joya más preciada de 

Galicia.

(Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y 

Anticuarios, 1882)

A solución ós problemas da biblioteca antiga ou vella pasa para o arquitecto 

por realizar unha nova biblioteca orientada ó Norte, nos locais que antes ocuparan os 

colexiais de San Xerome:

275 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 58, fol. 174
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Es evidente que la plaga acía al Norte es la mejor en esta Ciudad 

porque su sequedad, su temperamento, y las excelentes calidades, que 

de ella están observadas asegura que desta parte y no de otra deve 

colocarse  la Biblioteca y mediante no hai otro sitio à este aire en toda 

la extensión de la universidad, sin las habitaciones que poseían los 

seminaristas de San Geronimo en este debe formarse, haciendola a lo 

largo de oriente a poniente para que de este modo logre dicha Pieza la 

sequedad, y Calor que necesita, cuios Antídotos son precisos para 

conservar los Libros y papeles en ella.

Unha orientación postulada xa por Vitrubio, e posteriormente por Gabriel 

Naudé, para quen os ventos de levante e norte eran os máis axeitados para as 

Bibliotecas.

O 5 de marzo do ano 1775 convócase a poxa para a realización das obras. Pero 

os ánimos universitarios non estaban aínda calmados, e dende o Concello e o Cabido 

inténtase modificar o curso das obras, dirixíndose ó Consello de Castela. Ambos avogan 

pola construcción dun novo edificio ubicado no lugar en que está o Colexio de San 

Xerome, resaltando, ademais do urbanismo da praza que era preciso pechar dignamente, 

a proximidade das vivendas de estudiantes e profesores. En relación á Biblioteca o 

parecer unánime de ambas institucións resúmese nestas afirmacións do Cabido:

...y la conservación de su Biblioteca la que intenta hacer en el 

Colegio de Regulares está determinada al Norte y en un sitio sombrío 

por otra parte sujeto a todo el rigor a la dominada humedad que 

continuamente domina este Pueblo lo que puede hacerse en el de San 

Gerónimo está la mediodía en lugar independiente, desahogado y 
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bañado de sol por todas partes sitio por lo mismo apto para la 

conservación de libros y papeles...

As opinións respecto á construcción da nova biblioteca eran pois antagónicas, 

ata en relación á súa orientación: arquitecto e Universidade inclinábanse ó Norte, 

mentres que o Cabido quérea ó Sur. En todo caso, o Consello de Castela non terá en 

conta estas opinións e en 1776 comézanse as obras pola parte norte do Colexio dos 

xesuítas, entre outras cousas para ubicar a Biblioteca no primeiro e último andar do 

edificio, de acordo ó proxecto de Miguel Ferro Caaveiro e baixo a súa dirección, que 

neste punto seguiría os deseños previos de Domingo Lois Monteagudo276, con algúns 

cambios que suxeriría o arquitecto da Academia277.

Seguíanse así as recomendacións dos teóricos que dende o século XVII 

aconsellaban a ubicación das bibliotecas no primeiro andar, sen dúbida para evitar a 

humidade. Neste caso tratábase ademais da parte nobre do edificio ou piso principal, 

denominación que con frecuencia utilizan os planos para referirse ó primeiro andar, 

onde tamén se ubicaba o Arquivo, o Salón de graos, etc. 

Ferro Caaveiro establecera que a biblioteca debía ter unha bóveda de cantería, 

rajuela ou ladrillo para evitar a propagación de incendios e que o espesor dos muros 

dependería do material finalmente elixido. O proxecto foi revisado por Ventura 

Rodríguez278, dende 1766 arquitecto asesor do Consello de Castela279, que pon reparos 

respecto ó grosor dos muros que deben soster a bóveda, que ...quèdan mui débiles, a 

causa de los vanos de escaleras dobles, que se dàn en sus macizos, para subir a los 

corredores del segundo orden de estantes.... A solución para Ventura Rodríguez viña 

276 En 1771 o Claustro encargara un proxecto para o novo edificio ó arquitecto Domingo Lois 
Monteagudo, proxecto que non chegou a construirse. 
277 Folgar de la Calle, Mª Carmen: O edificio da Universidade, en Vila Jato, Mª Dolores, coord. [1996], p. 
46.
278 O ano anterior a esta revisión asinada en febreiro de 1777, Ventura Rodríguez realizara dous 
proxectos, un de reforma e outro de nova planta, para a Biblioteca dos Reais Estudios de San Isidro de 
Madrid (Cfr. Miguel Alonso, Aurora [1992], pp. 171-174).
279 Vigo Trasancos, Alfredo [2002], p. 97.
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polo reforzo das paredes e pola substitución do teito plano por unha boveda 

semicircular esquifada, así por no ser de tanto empuge,... como por quedar la pieza 

más desaogada y magestuosa280. No nome da Universidade Valle-Inclán aceptará as 

modificacións propostas  xa que non engaden un costo excesivo para o que a 

Universidade ...se propuso soportar con esta importante obra281 . Finalmente o 

Consello de Castela aprobou o proxecto, Caaveiro fixo novos planos coas modificacións 

e realizouse nova escritura co asentista Machado. 

A ausencia de Caaveiro da cidade, pois encontrábase na Coruña con outra obra, 

fixo que en 1776 se nomease un interventor, pero os desacordos282 con Machado fan 

que se aparte a ambos da obra, e en palabras de Caaveiro, ...y que esta fuese al paladar

del Asentista... As medidas tomadas no Claustro de 16 de setembro de 1777, 

considerando despedido a Ferro Caaveiro como director da obra, e dando facultade ós 

Deputados [Dres. Agustín de Vales e Mateo Fandiño] para que regulen su travajo..., 

merécelle ó arquitecto a seguinte opinión:

Lo primero que manda [o Claustro] es que se regule el trabajo de un 

hombre que exerciendo una ciencia, que enteramente ignora la 

universidad, da por Juezes, y tasadores, à un mismo numero de Individuos 

que apenas pueden regular qualquiera travajo, que tenga otro en sus 

mismas profeciones.

Todas estas disensións farán que Ferro Caaveiro en 1778 denuncie a 

substitución da bóveda por unha ...en forma de Cielo raso, toda ella de madera; para 

este efecto acortaron a los espesores de las paredes, cerraron ventanas..., e afirme que 

a construcción

280 AHN, Consejos. Leg. 5.470.
281 AHN, Consejos. Leg. 5.470.
282 Ferro Caaveiro realiza un novo informe en 1778, relacionando as dificultades encontradas na 
construcción do edificio (Cfr. AHN, Consejos, Leg. 5471).
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...sigue bajo el methodo mas lastimoso que puede ponderarse, de 

modo que no se manifiesta orden, ni griego, ni Romano que la 

caracterice...

Efectivamente o Claustro da Universidade non tivo reparo algún en entrar a 

dirimir cuestións arquitectónicas, como as fiestras da Biblioteca. En 1778 o Claustro 

tratou sobre o número de ventás que debía levar na fachada norte283

...y si seria conveniente no llebase alguna, y que se le diesen las luces por 

encima de los Estantes para que no interrumpiesen el orden de estos, y se le 

diesen algunas luces por el lado de medio día...

Estas descricións, e outras posteriores, mostran unha biblioteca cos andeis 

adosados ás paredes, e permiten afirmar que se plantexa un modelo de biblioteca-salón, 

unha estructura que aparece no século XVI coa finalidade de acoller libros e obxectos 

de todo tipo (medallas, mapas, instrumentos científicos, obxectos naturais, etc.) que 

formaban os gabinetes. Con antecedentes anteriores, o modelo parece desenvolverse na 

Biblioteca Colombina e culminar no Escorial284. 

Este modelo orixinal, caracterizado por adosar ós muros as estanterias, irase 

modificando con vistas a aumentar a súa capacidade, o que lle engade un elemento, 

presente tamén na Universidade de Santiago, a galería perimetral en altura. O caracter 

diáfano deste modelo permitía non so distribuír os fondos respecto a unha ordenación 

determinada, senón facer patente ós visitantes o programa simbólico que tal ordenación 

implicaba, o que non era un tema menor na nosa Biblioteca.

Aínda sendo a biblioteca-salón un modelo típico do século XVII, hai que ter en 

conta que os cambios fundamentais na historia da arquitectura bibliotecaria (separación 

do depósito e a sala de lectura) non comezaran a ser propostos ata a década de 1780, 

283 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 58, fol. 119
284 Muñoz Cosme, Alfonso [2004], pp. 83-95.
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aínda que Martín Sarmiento propuxera un modelo de transición para a Biblioteca 

Real285.

A construcción desta parte do edificio que había albergar a Biblioteca 

compostelá realizouse entre 1776 e 1781. Os problemas de instalación dos fondos 

bibliográficos debían seguir sendo considerables, pois en 1782 vólvese a tratar en 

Claustro sobre a colocación interina dos libros na nova Biblioteca por entonces en los 

mismos estantes en que se hallavan.286

A nova instalación da Biblioteca aparece louvada por propios e alleos no 

século XIX, xa dende os seus comezos. O viaxeiro Charles Richard Vaughan diría en 

1808: 

En el interior, rodean un patio amplio y hermoso salas de lectura y 

una biblioteca de doscientos ventidós pies de largo por cuarenta y dos de 

ancho y cuarenta y dos de alto287. 

Que a altura e a anchura fosen iguais era frecuente nas bibliotecas construídas 

no século XVIII “ce qui contribuait encore à l̀’ampleur et parfois à la majesté de 

l’édifice ”288

Unha descrición algo posterior reduce as medidas da Biblioteca, pero segue 

recoñecendo a importancia das instalacións. En 1821 a Universidade asina un informe 

para a Dirección xeral de Estudios289, onde ó tratar da Biblioteca afírmase:

Y en efecto la [Biblioteca] que tiene la Nación en su Universidad 

mayor de Santiago, ..., por la hermosura, grandeza y magestad de su 

Salón al Intento construído, largo de 202 pies y ancho de mas de 33, con 

285 Muñoz Cosme, Alfonso [2004], pp. 143-148.
286 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 20
287 Vaughan, Charles Richard [1987], p. 91
288 Jolly, Claude: Bâtiments, mobilier, décors, en Jolly, Claude, dir. [1988], T.II, p. 362.
289 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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el alto correspondiente á sus vellas proporciones, merece bien conpetir, 

sino aventaja á las mas celebres y magnificas de Europa.

Efectivamente os locais da biblioteca con ó redor de 700 m2 eran magníficos 

para o período. Aínda o sentía así Murguía na nota que dedica a Francisco del Valle-

Inclán e referíndose a Biblioteca290 di: 

El local es extenso, amplio y de aspecto monumental, de modo que, á 

tener su techo cubierto de frescos como la importancia de este centro 

literario pide, sería tal vez esta biblioteca única en España.

Louvanzas semellantes son realizadas pola Real Sociedade Económica de 

Santiago no seu dictame de 1894 sobre o edificio despois da reforma de Montero Ríos 

ou poucos anos antes no Anuario do Corpo Facultativo, que xa citamos ó abrir este 

apartado

Algúns anos despois da construcción do salón da Biblioteca, na segunda fase 

constructiva do edificio, engadiráselle un cuarto para uso do bibliotecario maior. No 

informe291 que sobre as Constitucións da Biblioteca universitaria de Santiago fai o 

bibliotecario real Tomás Antonio Sánchez incluía unha recomendación respecto ás 

instalacións, que non pode deixar de estar inspirada no que ocorría na Real Biblioteca, 

onde residía o Bibliotecario maior: 

Si el edificio de la Biblioteca lo permite, convendría dar al 

Bibliotecario mayor habilitación en ella misma con la debida separación 

así por los casos repentinos que pueden ocurrir, como porque los 

bibliotecarios Menores a falta de Portero le deben entregar la llave de la 

Biblioteca por la tarde...y tomarla de su mano por la mañana..., lo cual 

será un trabajo molesto para los menores, si el Mayor vive lejos de la 

290 Murguía, Manuel [2000], p. 444, n. 1.
291 Transc. por Lasso de la Vega, M. [1943], pp. 106-111.
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Biblioteca, y esto en Santiago donde las lluvias son tan frecuentes y 

porfiadas.

Sen embargo, o Claustro da Universidade informa en 1794292 que é imposible 

poñerlle habitación doméstica ó bibliotecario, porque o edificio non chega para os 

servicios indispensables, aínda que se lle poderá dispoñer cuarto o escritorio separado 

para su estudio y trabajo privado. Así pois, o bibliotecario maior houbo de conformarse 

en Santiago cun despacho na á occidental do edificio, realizado na segunda fase 

constructiva e alí no denominado gabinete do bibliotecario ubicáronse os libros 

prohibidos, como custodio deles que era. A esta estancia refírese o bibliotecario maior 

Pedrosa  cando no Índice de prohibidos fala do cuarto nuevo, que tantas veces aparecerá 

reflectido no proceso aberto ó seu sucesor Joaquín Patiño. Este deixaranos tamén unha 

descrición do contido deste cuarto en 1815: ademais dos libros prohibidos, nel 

atopábanse os manuscritos, libros de quenta y razón, as memorias e os obxectos del 

llamado Museo293.

A instalación do salón completaríase cos andeis deseñados por José Pérez 

Machado e realizados por Ramón Pérez Monroy, que a Universidade remata de pagar en 

1790294. En 1789 será tamén Monroy quen realiza as primeiras mesas da Biblioteca. Os 

andeis, cuxos restos adaptados forman hoxe parte da Biblioteca da Facultade de 

Xeografía e Historia295, son descritos por Murguía como ...estantería greco-romana de 

dos cuerpos, con talla sencilla, pero de muy buen gusto y mano296 .

292 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 183.
293 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190.
294 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 184. Entre 1788 e 1790 hai libranzas continuas para o pago 
dos andeis, ben a Monroy, ben ó pintor Manuel Díaz, ben ó ferreiro Antonio García. (Cfr. AHUS, 
Universidade, Serie Histórica, Libro A 136, Libro de Claustros 1787-1799).
295 Parte destes andeis consérvanse na actualidade na Biblioteca da Facultade de Xeografía e Historia, 
despois da adaptación feita a principios do século XX cando a Biblioteca da Universidade se traslada ó 
piso engadido coa reforma de Montero Ríos e de novo adaptada nas reformas feitas ó edificio na década 
dos 60.
296 Murguía, Manuel [2000], p. 444, n. 1
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Hai que resaltar que a tradición das fermosas librerías comeza en España, na 

Biblioteca de El Escorial, dende onde se expandiría por Europa. O crecemento das 

bibliotecas tiña ademais xa dende o século anterior buscadas solucións, como xa 

dixemos, unha das que é a aquí adoptada, a galería perimetral, que aproveita a altura 

para multiplicar a capacidade de almacenamento.

Os andeis tiñan  o que hoxe denominaríamos 122 corpos ou armarios

distribuídos en dous andares, onde se instalaban os fondos seguindo a orde que nela 

rexía. No piso inferior os corpos tiñan 6 andeis, e os mesmos debía ter na parte superior, 

aínda que pronto se deberon facer modificacións. A distribución dos andeis era acorde 

co tamaño dos libros, deixando os ocos máis grandes na parte inferior para a colocación 

dos libros en folio, os estantes intermedios para os libros en 4º e os superiores para os 

tamaños máis pequenos, o que facilitaba a manipulación dos libros.  Os armarios ían 

pechados con portas e as súas correspondentes chaves, de tal xeito que os fondos tiñan 

que ser servidos ós lectores polos bibliotecarios menores.

Pero a ordenación dos fondos requiriu xa antes da súa apertura algunhas 

modificacións dos andeis (...que se reformase una porción de cajones de la parte del 

Norte para mejor orden y colocación de los libros...)297. Estas alteracións debían rachar 

a súa simetría, xa que uns anos despois o bibliotecario Patiño queixarase da 

modificación no número de andeis298 para adaptalos reducindo uns a 5 baldas e 

aumentando outros a 7: 

...y así se colocan en el lugar propio para los libros en 8º los in folio 

y folio maximo  como las Poliglotas de Walton y de Le Jay que no 

pueden verse alli sin que se ofendan los ojos y se resientan los brazos de 

quien tuviere y hubiere de bajarlos.

297 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 5.
298 BX, Ms. 588.
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Sen dúbida a razón destas alteracións era manter a orde do sistema de 

clasificación escollido, razón pola que obras de grande tamaño como adoitaban ser as 

edicións da Biblia ocupaban, suprimido o estante correspondente, o sitio dos libros en 

8º, 12º, etc. Máis esta concesión ó sistema bibliográfico non era do agrado do 

bibliotecario Patiño, para quen 

...asì como los catálogos de libros deben complacer a la razon y en 

éllos ,...,no sienta mal un 16º, o 64º al lado, encima o debajo de un 

infolio aunque sea atlántico; los libros deben colocarse en las 

bibliotecas de modo que siguiendose por el orden esencial de su 

clasificación agrada i complazca a la vista, la cual tanto como la razon, 

no gusta i se indigna de encontrar una tiramina de volumenes 

confundidos i mezclados grandes con pequeños, descasados, desiguales 

y en escalerillas de arriba abajo y de abajo arriba como y a semejanza 

de las teclas y cañones de Órgano

Patiño está defendendo, pois, que a propia aparencia física da Biblioteca 

xogaba un papel primordial no cumprimento da súa función, o que fora teorizado xa por 

autores como Oliver Legipont: [na ordenación dos libros]...que se tenga cuenta tambien 

con la magnitud, forma, y cantidad de los libros, del mismo modo que de sus Repuestos, 

para que no te perturbe feamente la consonancia, y hermosura, mesclados los maiores 

con los pequeños299.

Unha nova modificación do mobiliario propúxose en 1806 para responder ó 

acordado en Claustro sobre a existencia dunhas mesas para uso exclusivo do Rector da 

Universidade, Rectores doutras Universidades, ex-Rectores da compostelá, así como 

Doutores e Licenciados e persoas distinguidas. En 1807 a cuestión convértese nun 

299 Legipont, Oliver [1759], p. 236.
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Regulamento300 que debe ser impreso e anexionado ás Constitucións da Biblioteca, e 

que non aporta máis que unha fermosa descrición das mesas (vestidas de damasco, con 

galón de ouro...) e o seu equipamento  (dúas escribanías don tinta, plumas e po, campas, 

atril, cartapacios, etc.) 

A visita real de 1816301 déixanos, entre outras novas da Biblioteca unha 

descrición dos postos de consulta, algo superiores ó medio cento: 

Hay ademas en dicha Biblioteca doce mesas, quatro grandes y ocho 

regulares colocadas con la separacion combeniente y en disposicion de 

recibir comodamente las luces. En las diez de estas mesas hay quarenta y 

seis sillas, entre sillas de brazos y taburetes y en la otras dos hay quatro

bancos sin espaldar

O bibliotecario Patiño no informe emitido a petición destes visitadores 

considera que deberían poñerse bancos en todas as mesas para aumentar a súa 

capacidade. E ofrécenos un dos poucos datos do período en relación ó número de 

lectores: quere chegar a oitenta ou máis postos de consulta, porque ese é o número de 

lectores que hai a muchas horas en días de curso.

A Biblioteca-Museo 

Pero el principal adorno, y que en juicio de Lipsio se 

debe ansiosamente imitar, son las efigies, y estatuas de 

los Varones doctos, los quales solían los antiguos poner 

a la vista, o esculpidas, o entalladas, o pintadas en las 

paredes o en lo mas alto para mayor adorno... Silio 

Italico es reputado por el principal author desta 

300 O Regulamento foi naquel momento impreso sen portada nin datos de imprenta. Máis recentemente 
fíxose unha nova edición (Cfr. Universidade de Santiago [1996])
301 AHN, Consejos, Leg. 5476.
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costumbre, à quien despues han seguido casi quantos 

fundaron publicas Bibliothecas.

(Oliver Legipont, 1759)

Como xa sinalamos, dende o Renacemento as bibliotecas, xunto coas 

coleccións bibliográficas que aínda hoxe as caracterizan, adoitaban reunir coleccións 

que agora denominaríamos museísticas, pero que entón se coñecían co nome de 

gabinetes, das que formaban parte tanto obras de arte, coma instrumentos científicos ou 

obxectos naturais. 

En realidade a separación do museo como lugar e institución diferente da 

Biblioteca non está aínda absolutamente marcada. Non podemos esquecer que no século 

XVII, o xesuíta Claude Clément, profesor dos Reais Estudios do Colexio Imperial de 

Madrid, titulaba o que sería un dos máis famosos manuais de organización de 

Bibliotecas Musei sive Bibliothecae tam privatae quam publicae extructio, instructio, 

cura, usus libri IV (Lyon, 1635), empregando os dous terminos para referirse ás 

coleccións de libros e outros obxectos. Pero aínda o Diccionario da Academia de 1780 

define a palabra “Museo” na súa primeira acepción de tal xeito que sería intercambiable 

con “Biblioteca”:

MUSEO. s. m El lugar destinado para el estudio de las Ciencias, 

letras humanas y artes liberales. 

Así pois, a finais do século XVIII aínda as bibliotecas xuntaban ás súas 

coleccións bibliográficas estoutras coleccións, que en moitas das bibliotecas chegaron 

ata hoxe. Nalgúns casos a súa existencia ata foi prescrita pola lexislación do momento, 

tal e como ocorreu no Regulamento para a creación das bibliotecas provinciais, 

discutido nas Cortes de Cádiz, e o que xa fixemos referencia, onde se estipulaba que 

estas bibliotecas tiñan a obriga de manter un monetario, coleccionando as moedas da 

provincia. 
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Pero ademais do que constituían coleccións para o estudio, as bibliotecas, de 

acordo os seus tratadistas, debían transmitir a quen en elas entrase un panorama xeral do 

coñecemento, e a isto contribuían o sistema de ordenación dos fondos, os instrumentos 

científicos e en xeral todo o sistema de ornamentación da biblioteca.

Todos estes aspectos foron tamén tidos en conta na Universidade de Santiago. 

O balcón de ferro batido que pecha o andar superior dos andeis da Biblioteca 

compostelá servía para expoñer un programa iconográfico que buscaba, ademais de 

simbolizar a unión das artes e as ciencias, como o faría o museo incluído nas coleccións 

da Biblioteca, o recoñecemento dos doantes da Biblioteca. Era unha vella costume nas 

bibliotecas, que Justo Lipsio popularizara a partir da súa obra De bibliothecis sintagma 

(1602), como sinalaban os tratados biblioteconómicos tal como o de Legipont co que 

abrimos este apartado.

Os primeiros en entrar a formar parte desta galería de retratos deberon ser 

Ventura Figueroa e o escultor Felipe de Castro, cuxos retratos se encargan en 1783302. 

Co tempo irían formando parte dela non só doantes de libros, senón outras importantes 

figuras da historia universitaria compostelá. En 1801 tamén entran nas coleccións 

pictóricas os cadros das Sibilas que doara xunto coa súa Biblioteca Ventura Figueroa, e 

que irán parar ó gabinete do bibliotecario. En 1810 ó ingresar Joaquín Patiño na 

Biblioteca, os cadros das Sibilas seguen a estar no gabinete, xunto cun retrato de Carlos 

III. Cando definitivamente se pecha o Colexio de Fonseca pasan á biblioteca novos 

retratos de colexiais ilustres.  A descrición máis antiga que coñecemos desta galería 

pictórica é moi posterior á constitución da biblioteca303, pero incluímola aquí con 

obxecto de dar unha imaxe da primeira biblioteca pública da Universidade:

La adornan 22 retratos..., colocados por el orden que sigue:

302 Sánchez Rivera, C. [1929], p. 61.
303 Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios [1882], p. 11-12.



212

Excmo. Sr. D. José Ramón Rodil.

Ilmo. Sr. D. Alfonso de Fonseca.

Ilmo. Sr.D. Lope Sánchez de Ulloa.

Excmo. Sr.D. José Varela de Montes.

Excmo. Sr.D. Agustín Lorenzo de Temes.

Excmo. Sr.D.Jacobo María de Parga.

Ilmo. Sr.D. Manuel Pardo.

Ilmo. Sr.D. Juan García Vaamonde.

Ilmo. Sr.D. Cayetano Gil Taboada.

Ilmo. Sr. Phelipe Gil Taboada.

D. Lope Gómez de Marzoa.

D. Phelipe de Castro.

Excmo. Sr.D. Manuel Fernández Varela.

Ilmo. y Revmo. Sr. D. Diego de Muros.

Ilmo. Sr.D. José Losada y Quiroga.

Ilmo. Sr. D.Carlos de Riomol.

Ilmo. Sr.D. Juan Mariño de la Varrera.

Ilmo. Sr.D.Benito Ramón Hermida.

Ilmo. Sr.D. Francisco de Aguiar y Seijas.

Ilmo. Sr.D. Alonso de la Peña y Montenegro.

Dr. D. Pedro Sánchez Boado.

Excmo. Sr.D. Manuel Ventura Figueroa.

Y el busto en yeso del célebre dramático Calderon de la Barca, 

decorando la mitad del techo un escudo con las armas nacionales
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Vemos pois como a Universidade vai reescribindo a súa propia historia, e 

integrando a maior honra do seu pasado algúns dos máis salientables fillos de Fonseca, 

ós que con tanto brío combatera e por quen fora acusada de non colocar o retrato do 

fundador na nova Biblioteca. Este retrato mándase ubicar na sala principal en 1810, xa 

que estaba arrinconado na Sala dos libros prohibidos: ...se coloque por ahora, aunque 

sin marco, al lado opuesto correspondiente al lugar que ocupa el del Sr. Figueroa...304

Contemporánea a anterior é a descrición feita por Manuel Murguía305, que é 

crítico non só coa calidade dalgunhas pinturas, senón tamén co propio programa 

iconográfico. E louvando ó bibliotecario Joaquín Patiño escribe:

No se ve por allí su retrato, ¿pero que importa esto á los que todavía 

no se acordaron de colocar el de Pastor Díaz?.

Tampouco faltaban na Biblioteca as inscricións, que o tratadista Legipont 

consideraba no se debían menosprezar no adorno das bibliotecas ...con tal que sean 

agudas, y acomodadas... Seguindo a descrición do Anuario xa citado:

Lo cierra una mampara en que se ha pintado á Minerva con genios 

alegóricos, y un paisaje sobrepuesto por el lado exterior. En el interior 

se ha imitado perfectamente una doble puerta con otro bonito paisaje en 

la parte superior, y en grandes caractéres dorados se lee:

DEUM DOMUS ALMA SILESCIT

Se as coleccións pictóricas simbolizaban, ademais de á institución 

universitaria, a unión das artes e as ciencias, nesta mampara a iconografía xoga coa 

complementariedade do mundo clásico e o mundo católico, do estudio e a revelación.

Pero o ornato das bibliotecas non remataba cos doutos varóns e inscricións, 

senón que cuadrantes, sextantes, astrolabios, esferas, globos terráqueo e celeste, agullas 

304 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
305 Murguía, Manuel [2000], p. 445, n.1.
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de marear, telescopios, microscopios, lanternas máxicas y otras cosas de este genero, 

que no tan solo divierten los ánimos, sino que tambien, quando importa, aprovechan en 

los casos. Legipont dixit. Na relación que Valle-Inclán fai dos libros existentes, inclúe 

nas coleccións matemáticas a anotación de ter comprados xa dous globos, terrestre e 

celeste, e desexa adquirir

 Una Esfera armilar, un telescopio de Graduación montado, una 

Machina Phneumática, un microscopio, y otros instrumentos de 

Astronomía, óptica y física, que se hallen

Descoñecemos cales destas pezas chegaron á Biblioteca, pois na relación dos 

libros servidos polos libreiros Sancha e Alverá só figura a esfera armilar, pola que se 

pagaron 170 reás306. Pero si sabemos que a Biblioteca contou cunha colección 

museística, que ía máis alá da ata agora sinalada, pois hai referencias á mesma nas 

Xuntas da Biblioteca. 

Así en 1801 o Secretario da Real Sociedade Económica de Santiago pídelle ó 

bibliotecario maior os cadros de debuxo pertencentes ó Museo que había estado en 

poder del Sr. Conde de Gimonde, y lo cedió este a la Universidad. A Xunta de 

Biblioteca acorda non facer a cesión dos cadros, e manda ó bibliotecario facer unha 

relación deles e falar co Conde para ver as alajas y Piezas de que se compone el 

Museo307. Ó ano seguinte a Xunta decide elevar ó Claustro a proposta de trasladar as 

pezas de Ximonde a algún dos dous cuartos que están construídos no Claustro alto. 

¿Que Museo era este que estivera en poder do Conde de Ximonde?. Entre as 

poucas novas coñecidas de Pedro Cisneros, Conde de Ximonde, figura o seu apoio á 

Real Sociedade Económica e a súa Escola de Debuxo, que restablecerá en 1805 baixo a 

306 AHN, Consejos, Leg. 5.471.
307 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
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súa dependencia308. ¿Podería o museo referido na documentación universitaria estar 

formado polas coleccións de pintura e o gabinete de historia natural que Páramo e 

Somoza legou á Real Sociedade Económica?. Pese a que as veces se pon en cuestión 

que tal gabinete chegara á Universidade309, non parecen dubidalo membros da propia 

Sociedade Económica a finais do século XIX como Joaquín Díaz de Rábago, aínda que 

descoñezan as causas da translación310.  

Descoñecemos que pezas formaban esta colección, pero as novas indican que, 

aínda que os historiadores da ciencia adoitan datar a existencia dos gabinetes científicos 

na Universidade compostelá a mediados do século XIX e as primeiras adquisicións para 

o gabinete de Física experimental en 1816311, con anterioridade a esta data houbo 

coleccións de historia natural na Biblioteca e baixo o coidado do bibliotecario maior. 

Así en 1808 Vaughan ó describir o cuarto de libros prohibidos da Biblioteca engade 

...donde había también un gabinete de minerales312. Ó ano seguinte, e con motivo do 

cese do bibliotecario pola súa colaboración cos franceses, convocase unha Xunta de 

Biblioteca para facer o reconto dos libros prohibidos, e sinálase que en dito cuarto se 

hallan algunas piezas que deben servir para el gabinete de historia Natural que la 

Universidad desea establecer. Pouco despois a Xunta de setembro, con primeiro punto 

do orde do día para hacer recuento formal de las pocas alhajas que aun subsisten de su 

Museo y Gabinete de Historia Natural, volve a tratar este tema e pide ó bibliotecario 

segundo que 

...Noticie al Sr. Decano todas las piezas de Plata que se acuerde faltan 

asimismo las de Pedrería y piedras Agatas que se acuerde  ...313

308 Pérez Constanti, Pablo [1925-1927], T. III, pp. 117-123.
309 Bugallo Rodríguez, Ánxela [2003], pp. 34-40.
310 Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago [1894], p.9.
311 Sixto Edreira, Rafael, Fraga Vázquez, Xosé A. [1996], pp. 33-34.
312 Vaughan, Charles Richard [1987], p. 91.
313 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
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A introducción destas coleccións nas bibliotecas non era novidosa, e 

probablemente se inspiraba na propia Real Librería que dende a súa fundación en 1711 

reunía estas pezas. É posible tamén que tales coleccións estivesen provisionalmente na 

Biblioteca compostelá, agardando unha ubicación definitiva, que non debeu chegar a 

tempo a causa da francesada. Sen embargo, algunhas pezas subsistiron ó paso dos 

franceses, como indica a inspección de 1809 que vimos de citar e tamén referencias 

posteriores do bibliotecario Joaquín Patiño, como cando indica en 1815 que no gabinete 

do bibliotecario estaban, entre outras cousas, los objetos del llamado Museo314. Na 

visita real de 1815-16315 descríbense eses obxectos:

...algunos fragmentos de mineralogía, algunas monedas y algunas 

obras échas en barias materias por diversos artífices, tres diamantes 

pequeñitos y algunas otras piezas de mas que mediana estimación...

Cando Patiño chega á Biblioteca en 1810 redactouse un inventario, xa que o 

propio Patiño informa ós visitadores que nese momento

Estaba por casualidad á la sazon en Santiago, un aficcionado a las 

ciencias naturales a quien rogue viniese á conocerlos y clasificarlos de 

algún modo como lo hizo y luego bajo su dirección forme una nota que 

comprende todos aquellos muebles y obrará  en el Inventario general que 

voy a hacer...

Con todo, como indican as referencias citadas, debía tratarse de pequenos 

restos das coleccións, que non impedían que no Claustro de 10 de abril de 1817, entre 

outras perdas sufridas pola Universidade, se sinalase que el rico gabinete de Historia 

Natural desapareció316.

314 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190.
315 AHN, Consejos, Leg. 5476.
316 Transcript. Por Pérez Constanti, Pablo [1927], T. III, p. 371
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Tamén deberan desaparecer as esferas adquiridas había anos por Valle-Inclán, 

pois Patiño indica ós visitadores que á súa chegada á Biblioteca non había Atlas nuevos 

cartas o mapas...globos esferas... A adquisición destes  faina Patiño despois de 1817, 

pois na Xunta de Biblioteca de decembro dese ano insístese na necesidade de mercar as 

obras e instrumentos encargados pola visita rexia de 1815-1816, sendo atlas e globos 

unha das recomendacións dos visitadores. Patiño reseña no libro de novas adquisicións 

que abre en 1812317 :

Dos grandes globos que están colocados en los dos extremos del 

Salón, el celeste y el terrestre

Dos esferas sobre su correspondiente trípode, que estàn en el 

gabinete, la una del sistema de Tolomeo y la otra del de Copernico

Un geociclico

Os globos sinalados deben tratarse dos actualmente existentes na Biblioteca 

Xeral, realizados en París por Delamarche.

Sería tamén Patiño quen adquiriría a colección de medallas de personaxes 

ilustres, Series numismatica universalis virorum illustrium de Amédée Pierre Durand. 

Ó reseñar esta adquisición, o bibliotecario achéganos outra información sobre a 

inexistencia de series numismáticas na Biblioteca318, e a pertinencia que tales 

coleccións tiñan nas bibliotecas:

...no vacilè en la adquisición de un objeto tan recomendable y digno 

de una Biblioteca; y mucho menos cuando por desgracia no hai en esta 

(casì es mengua y afrenta decirlo) una sola moneda ni medalla de las 

317 BX, Ms. 325.
318 Non sería estas as únicas coleccións que botaría en falta o bibliotecario, queixándose tamén de carecer 
de monetario, ningún manuscrito oriental grego ni latino, ni una colección regular de estampas (Cfr. 
AHN, Consejos, Leg. 5476). 
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antiguas ni las hebreas, fenicias o púnicas...; como ni tampoco de las 

modernas, excepto unas 16 o 20 de mui poco o ningún mérito...

Entre estas de pouco valor debía incluír Patiño as catro doadas por Pedro 

Cisneros, conde de Gimonde, en 1812, que eran ...de las cuñadas en America a la 

proclamacion del Rei y Sr. Dn. Fernando VII: las tres de plata y la otra de cobre319

Polo visto ata agora, dende o punto de vista das instalacións, podemos afirmar 

sen dúbida que a Universidade de Santiago constrúe para a súa nova Biblioteca un 

modelo de espacio que constituía o máis estendido naquel momento en Europa. A 

existencia dunha grande sala aproveitando o máximo a súa capacidade de almacenar 

libros mediante o sistema de galería xa posto en marcha no século XVII, non é senón 

unha solución técnica ó incremento da producción bibliográfica. Os gabinetes anexos a 

esa sala son así mesmo coñecidos nos edificios por entón construídos, e cunha 

finalidade semellante: gardar libros prohibidos, manuscritos, coleccións de moedas e 

medallas, gravados, mapas, etc. A galería de homes ilustres, fora esta esculpida ou 

pintada, era habitual nas bibliotecas, e os globos celestes e terrestres atopábanse en 

bibliotecas dun certo tamaño320. Era a Biblioteca Pública da Universidade de Santiago

sen dubida unha biblioteca programada para acoller a memoria do mundo.

319 BX, Ms. 264.
320 Jolly, Claude: Bâtiments, mobilier, décors, en Jolly, Claude, dir. [1988-1992], T. II, p. 362.
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O cambio de paradigma: Ordenanzas, persoal e orzamento
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O arreglo da Biblioteca

...el arreglo de Bibliotecas publicas se ha 

mirado en todos tiempos como una ocupación digna de 

los hombres mas grandes

(Constituciones de la Biblioteca de la Real Universidad 

de Santiago. 1795)

Ó tempo que se inicia a formación das coleccións e a construcción do edificio, 

planéase a elaboración dunhas normas de funcionamento da Biblioteca. O afán de  

normalización que caracteriza ó século ten abondosas mostras nas bibliotecas, no 

impulso regulador dos catálogos, na abundancia de manuais sobre o seu arreglo e 

disposición, nas bibliografías para a súa formación. E naturalmente tamén no seu 

funcionamento.

É ben coñecido que é Francisco del Valle-Inclán quen fai en 1774 o primeiro 

proxecto normativo baixo a forma de Instrucción para el establecimiento de la 

Biblioteca Pública de la Universidad de Santiago321, contemporánea da 

regulamentación de Salamanca finalizada en 1776322. A proposta de Valle-Inclán fora 

presentada ó Consello de Castela e fixéranselle “... algunos reparos leves..., que debían 

salvarse adaptándose a la de la Biblioteca Real, en lo posible...”323

Na Instrucción modificada de Valle-Inclán a súa primeira preocupación, ó 

menos no orde en que as explicita, son as novas instalacións da biblioteca, o que non 

deixa de ser unha reflexión moderna na medida en que coma acabamos de dicir os 

321 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
322 Becedas González, Margarita [1994].  
323 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 53.
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manuais para a súa instalación aparecen coma moda do século. Para Valle a biblioteca 

debe instalarse en parage cómodo y resguardado de la Humedad y bullicio, e ademais

debe contar co equipamento necesario para a conservación dos fondos, rejas de alambre 

a los cajones, e a comodidade dos lectores, mesas que sean necesarias, proveídas de 

asientos, atriles y recados de escribir para los concurrentes.

A continuación Valle refírese a ó horario de apertura; á obriga do profesorado 

de soster as coleccións saídas da pluma dos membros da Universidade e á obriga da 

Biblioteca de facer anualmente a correspondente bibliografía; á imposibilidade de sacar 

os libros da Biblioteca salvo para dar puntos, exercicios, demostracións en clase, ou 

actos públicos pro Universitate; á obriga de facer diferentes índices dos libros, como 

inventario de propiedades e como instrumento de recuperación bibliográfica; ó

tratamento dos libros prohibidos e libros raros; ó orzamento anual; á dependencia do 

Arquivo universitario do bibliotecario maior; á subordinación do persoal da Biblioteca. 

Os dous últimos apartados refírense á introducción destas normas nas futuras 

Constitucións da Biblioteca e nos Estatutos da Universidade, pospoñendo para ese 

momento a introducción doutras normas referidas ó coidado e conservación dos libros e 

o comportamento dos lectores.

A real provisión de 17 de agosto de 1774 á que xa nos referimos insertaba esta 

Instrucción proposta por Valle-Inclán e mandaba á Universidade nomear 5 graduados, 

un por cada facultade, para que á vista deste documento e das ordenanzas da Real 

Librería, propoñan ó Consello de Castela as que consideren acaídas para a Biblioteca 

pública da Universidade de Santiago. 

Francisco Vizoso pola facultade de Teoloxía, Mateo Fandiño por Cánones, 

Joaquín Flores por Leis, Francisco del Río por Medicina e Ramón Moas por Artes 

constitúen a primeira comisión da Biblioteca, a que no mesmo día do nomeamento, o 
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26 de agosto de 1774, se lle outorgan novas funcións (buscar sitio onde colocar os 

libros). Axiña deberon poñerse ó estudio das ordenanzas, pois no Claustro de 23 de 

novembro dese ano sortéanse en 5 papeletas os 10 puntos que habían tratar os 

comisionados para a formación das mesmas324, e en decembro de 1774 remiten a Valle-

Inclán estes puntos para que reflexione e a vista das ordenanzas da Real Biblioteca, que 

non puideron conseguir en Santiago, propoña o máis conveniente325. Os puntos 

referíanse a diversas cuestións técnicas: como realizar os índices, quen se encargaría 

dos libros que sairán da Biblioteca, a orde en que se han de colocar, etc. Seguramente, o 

ultimo que tocara en sorte a Francisco del Río, non deixaría de preocupar a Valle-

Inclán: 

En quien debe recaer el empleo de Bibliotecario maior, quantos 

bibliotecarios menores se deven nombrar, que salario y que obligaciones 

de su oficio

En todo caso, máis que as cuestións presentadas tan minuciosamente polos 

comisionados polo Claustro, serán as Constitucións aprobadas para a Biblioteca Real en 

1761, redactadas por Juan de Santander, as que marcaran a pauta que caracterizara a 

redacción final da regulamentación compostelá, que é en moitos aspectos unha 

transcrición exacta das mesmas. Fronte ó afirmado no preámbulo das Constitucións da 

Biblioteca da Real Universidad de Santiago, de que se mandaron facer coas ordenanzas 

de Valle e ...un Exemplar de las de la Real de esta nuestra Corte, para que ...formasen 

las que estimasen mas oportunas.., a realidade é que se nos aspectos técnicos se 

copiaron case literalmente nas propostas universitarias, noutros aspectos foron 

modificadas polo Consello de Castela ata corresponder ó realmente querido por este. 

Así podemos dicir que no título das Constitucións compostelás o máis significativo está 

324 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
325 AHN, Consejos, Leg. 5470.
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no termo Real, indicador do centralismo que se imprimía non só á Universidade, senón 

tamén ás bibliotecas. Non é unicamente en Santiago onde as Constitucións da 

Biblioteca Real foron o texto base para a regulamentación. En Salamanca o Consello 

manda elaborar unhas Constitucións, no mesmo ano que o mandaba á Universidade de 

Santiago, ...teniendo a este fin presente las Constituciones que rigen en la Real 

Biblioteca...326 Tamén en Oviedo cando en 1782 o bibliotecario propón as ordenanzas 

para a biblioteca que tiña a súa sé na Universidade, dí que as propostas se fan 

...conforme a las de vuestra Rl Biblioteca...327. Aínda que a Biblioteca Real, logo 

Biblioteca Nacional, non se articula lexislativamente como cabeceira dun sistema 

centralizado das bibliotecas en España ata o planeamento de bibliotecas públicas 

provinciais realizado polas Cortes de Cádiz328, todo parece indicar que xa no século 

XVIII funciona como tal.

As primeiras propostas universitarias para unhas instruccións de 

funcionamento, considerablemente modificadas, rematarían pois converténdose nas 

Constitucións da Biblioteca, despois de sucesivos borradores que se producen ó 

achegarse a data de apertura da Biblioteca. En liñas xerais os borradores para as 

instruccións de funcionamento varían considerablemente na orde dos temas tratados e 

menos significativamente nos temas mesmos. Coñecemos catro borradores, un deles 

correspondente ó ano 1792, recolle os acordos da Xunta de Biblioteca329; outro

realizado entre 1793 e 1794, xa que esta asinado polo Rector Andrés Acuña y 

Malvar330, que comezou nese ano o seu rectorado, pero anterior ó terceiro, a proposta 

326 Becedas González, Margarita [1994], p. 37.
327 Reprod. en Rodríguez Álvarez, Ramón [1993], pp. 264-266.
328 Transcr. por García Ejarque, Luís [1987]. É coñecido que as Cortes consideraban Biblioteca Nacional 
a establecida nas propias Cortes, pero cun papel similar ó que finalmente terá a antigua Biblioteca Real. 
Non será este o único aspecto que as Cortes recolleran da política bibliotecaria borbónica, tal e como 
ocorre por exemplo no caso das bibliotecas diocesanas.
329 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 97-101.
330 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 5.
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de Constitucións realizada pola Universidade o 18 de marzo de 1794331; e un cuarto, 

sen data, cun caracter máis técnico que os anteriores332.

Nos dous primeiros borradores a que nos estamos a referir trátase do horario, 

o persoal, a saída dos libros da Biblioteca, a redacción de índices, e os libros prohibidos 

con maior ou menor extensión. A diferencia máis substancial entre ambos está na 

provisión da praza de bibliotecario maior. Efectivamente o Claustro de 29 de febreiro 

de 1792 hallando algunas dificultades devolve á Xunta de Biblioteca  as instruccións 

para que sexan revisadas, tendo presentes as ordenanzas da Biblioteca Real, as da 

Universidade de Salamanca e o dictame de Luís Pereira ó Claustro sobre dito 

arreglo333. A redacción saída do Claustro en xuño de 1792334, e da que só sabemos que 

o Claustro modificou ...solo el salario del Director ò Bibliotecario maior en la 

cantidad de trescientos ducados, tivo que ser de novo revisada en 1794 polo informe do 

bibliotecario real Tomás Antonio Sánchez335, a quen a sometera o Consello de Castela. 

Respecto ó borrador sen data, moi prolixo, está formado por 12 capítulos, 

pensamos que debe tratarse dunha redacción realizada con posterioridade a 1790336, e 

posiblemente despois de 1792, pois ata esa data de acordo á información de Valle337

non se deberon facer propostas que contemplasen o nomeamento de novo bibliotecario 

maior, o que o borrador si propón. Este borrador ten como feito máis salientable que é 

moi minucioso no financiamento e o control orzamentario, referencias logo obviadas na 

redacción definitiva das Constitucións, pero que si estaban incluídas nas da Real 

Biblioteca.

331 AHN, Consejos, Leg. 5.474.
332 AHN, Consejos, Leg. 5470.
333 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 26 v.
334 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libros de Claustros A 136, fol. 174.
335 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 183.
336 O borrador fala de que nese momento se están realizando os expurgos dos libros da Biblioteca, o que, 
como pode verse nos exemplares hoxe existentes na BX, se fai polo Dr.  Vázquez de acordo ó 
Expurgatorio de 1790.
337 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 101.
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Considerablemente alixeiradas respecto a este borrador e distribuídas en 4 

capítulos, as Constitucións  aprobaríanse polo Claustro o 18 de Marzo de 1794338, e 

foron enviadas ó Consello, pero este aínda no está satisfeito coa redacción e modifica 

algúns aspectos do mesmo339, todos eles referidos ó persoal da Biblioteca.

O primeiro problema nestes axustes finais deriva do soldo adxudicado ó 

bibliotecario maior, que o Claustro fixaba en 4.000 reás anuais, e o Consello estipula en 

600 ducados. En segundo lugar, o Consello establece que os bibliotecarios menores e o 

Porteiro estarán subordinados ó bibliotecario maior ...procurando en lo posible evitar 

todo recurso al Rector, ó Universidad. Ademais, á obriga establecida na redacción da 

Universidade de que en caso de enfermidade dun bibliotecario menor, este sería 

substituído polo outro, engade o Consello que se fose necesario o bibliotecario maior 

fará ó Rector unha proposta de substituto, sen desconto do ...corto sueldo del 

Propietario.

Con esta nova redacción, as Constitucións son aprobadas  polo Consello de 

Castela en 26 de setembro de 1794. Pasaran vinte anos dende que se comezara o seu 

debate. Imprimíronse en Santiago, na imprenta de Ignacio Aguayo,  en 1795.

O preámbulo ó Despacho do Consello de Castela con que se inicia a edición 

impresa salienta a importancia das Universidades na formación da xuventude, pero os 

progresos literarios serían curtos sen a lectura continua e o uso de buenos libros. Unha 

utilidade a que contribúe o arreglo de Bibliotecas públicas, como a que ven de 

establecerse na Universidade de Santiago por orden del Real, y Supremo Consejo de 

Castilla, e gracias ó celo do seu Rector Andrés de Acuña e Malvar. O caracter de 

338 AHN, Consejos, Leg. 5.474.
339 AHN, Consejos, Leg. 5.474.
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biblioteca pública, o seu recente nacemento (acaba de establecerse), e o caracter 

centralizado da empresa340, son feitos afirmados con claridade neste preámbulo.

Os dous primeiros Capítulos (De los individuos de la Biblioteca, sus 

calidades, y sueldos, De las obligaciones de los Bibliotecarios, y Portero) tratan sobre 

o persoal, que queda establecido  nun Bibliotecario maior, dous menores e un porteiro, 

dotación semellante á que se establece na Universidade de Salamanca. En canto ós 

aspectos funcionais as Constitucións eran menos pormenorizadas que as ordenanzas

contidas en borradores anteriores.

Pero eran absolutamente taxativas na prohibición de retirar os libros da 

biblioteca, unha medida que os borradores das ordenanzas consideraban só 

excepcionalmente para a docencia, actos ou oposicións, e que se mantén nas 

Constitucións: Los bibliotecarios mayor, y menores tendràn el mas escrupuloso  

cuidado de que no se extrayga Libro, Manuscrito, Mapa, Papel, ni mueble alguno... Hai 

que resaltar que é este un dos dous casos, agás no referido á constitución da Xunta da 

Biblioteca, en que se fai unha referencia explícita ó comunidade universitaria, sendo a 

fórmula empregada no resto das Constitucións cando se fai referencia ós lectores el

Publico. 

 Este asunto do préstamo dos libros, como vimos xa no Colexio de Fonseca 

tamén prohibido polo visitador Parga, na práctica non debía cumprirse moi 

estrictamente, pois amén da saídas de obras no momento da invasión francesa, 

coñecemos tamén préstamos, aínda que anteriores ás Constitucións. Así ó aproximarse a 

340 A dependencia primordial da Biblioteca do Consello de Castela e non da Universidade, obsérvase 
tamén noutras bibliotecas universitarias como a de Oviedo, rexida esta por unha fundación e o propio 
Consello e onde os conflictos entre o bibliotecario e o rector dan boa conta de como a Universidade 
solicita ó Consello que ...se digne encargarle, desde luego, todo el cuidado y gobierno de la Biblioteca..., 
e o bibliotecario aduce que a Universidade non ten máis competencia que ...el que compete a un 
particular para concurrir a élla y que se le muestren los libros que pidiere... (Cfr. Rodríguez Álvarez, 
Ramón [1993], pp. 57-65).
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apertura da Biblioteca ó público, a Xunta  decide ...se pasasen cartas de oficio à todos 

aquellos que constaba hallarse con libros en su poder de dicha Biblioteca...341 .

O capítulo terceiro das Constitucións refírese ó Uso de la Biblioteca, su 

conservacion, y aumento. Nos horarios ó público non hai grandes diferencias entre as 

instruccións que redactara Valle-Inclán, aínda que a Xunta da Biblioteca e as propias 

Constitucións reducen nunha hora a apertura, 6 horas diarias parécenlles suficientes, e 

variando lixeiramente o horario segundo sexa verao ou inverno. 

Ademais dos distintos índices que as Constitucións estipulan que deben 

facerse, dos que falaremos posteriormente, o aspecto máis importante é a dependencia

do bibliotecario da Xunta de Biblioteca e do propio Claustro á hora de formar as 

coleccións. As propostas de novas adquisicións serán presentadas á Xunta de Biblioteca 

cando o importe non sexa superior a cen dobróns. Se o é, a adquisición requirirá a 

licencia do Claustro.

O Capítulo cuarto e último das Constitucións refírese á Junta de Comisarios 

Visitadores,  e nel regulaméntase a composición da Xunta (Rector, Catedráticos de 

Prima de tódalas Facultades e Bibliotecario maior) e as súas funcións: inspección 

semestral da biblioteca, revisión das propostas de adquisición de libros e revisión das 

contas da Biblioteca.  

Como xa sinalamos ás Constitucións engadíuselles un Regulamento en 1807 

que, ademais das instruccións sobre as mesas dos visitantes ilustres, inclúe indicacións 

sobre a conducta con que os bibliotecarios menores deben tratar ás persoas que poden 

facer uso  das mesas, o que non era un problema menor pois tratábase dun ...encargo en 

que se compromete á un mismo tiempo el individual concepto y aprecio de su buena

341 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 5.
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crianza, y la reputación general de la clase literaria de la Universidad, y aun de la 

Nación... 342

342 Universidade de Santiago [1996], p. 7.
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Os primeiros bibliotecarios

Bibliothecario: El que está destinado 

para tener cuidado de las bibliothecas, 

manejarlas, y franquear los libros à los 

curiosos que quieren, y se les permite 

divertirse en ellas. Es empleo de mucha 

estimación y confianza, y que requiere 

mucha erudición y doctrina para obtenerle

(Diccionario de Autoridades da Real Academia 

Española, 1726)

Bibliotecarios permanentes e presuposto constituían os eixes sobre os que se ía 

erguer o novo modelo de Biblioteca. Así o establecía o plano de estudios enviado por 

Campomanes á Universidade en 1770. Pero o cambio do vello modelo colexial ó novo 

modelo público non ía estar exento de tensións precisamente no que se refire ó persoal 

da Biblioteca.

O cadro de persoal contemplado por Campomanes343 estaba formado en 

primeiro termo por un bibliotecario principal del Gremio de aquella Universidad e 

nomeado polo Claustro, e un bibliotecario de continua y diaria asistencia, que pode ser 

tamén nomeado polo Claustro, pero non necesariamente do Gremio. Establécense as 

funcións de ambos bibliotecarios: para o principal a superintendencia da Biblioteca e a 

compra de libros, para o de diaria asistencia o servicio dos libros. O bibliotecario 

segundo era quen debía dar e volver a colocar nos andeis os libros que se lle pediran. O 

texto do plano de estudios establece tamén as retribucións, que son considerablemente 

343 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 7 v.
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inferiores para o principal (1000 reás) que para o segundo (2200), baseándose 

seguramente en que o primeiro había ter outras retribucións como membro do Claustro.

Compre sinalar aquí que durante o Antigo Réxime e moi especialmente no 

século XVIII as prazas de bibliotecarios constituíron unha sorte de sinecura  para os 

membros da República das Letras, como deixa ver o texto do Diccionario de 

Autoridades que vimos de citar. Máis discutible é a achega destes intelectuais ó 

movemento ilustrado344.

Pero a realidade no foi exactamente como deseñara de entrada Campomanes, o 

mesmo que outro foi o primeiro plano de estudios aprobado en 1772, aínda que en 

ningún dos dous casos tan absolutamente distintos como algúns sectores do Claustro 

universitario quixeran.

As Constitucións de 1794 modificaran o sistema de nomeamento do 

bibliotecario maior, que xa non será nomeado polo Claustro como sinalaba o primeiro 

Plano de Campomanes, senón que o Claustro propoñería unha terna, sin exclusión de 

Maestros en Artes, ò Cathedraticos, ó Consello de Castela, e este faría o nomeamento, 

como correspondía ó movemento centralizador que se estaba imprimindo á 

Universidade española. O sistema de terna para o nomeamento de bibliotecarios quedara 

establecido en 1772 para os bibliotecarios da Real Biblioteca, e contemplábase tamén na 

cédula de creación das bibliotecas diocesanas.

En canto ás súas funcións só se especifican taxativamente a proposta a Claustro 

dunha terna para o nomeamento de bibliotecarios menores, o control do persoal da 

Biblioteca e as propostas de adquisición de libros, chamando a atención que, pese a que 

as Constitucións fan un detallada enumeración dos catálogos que se deben realizar dos 

fondos bibliográficos, non indiquen sen embargo a quen corresponde a súa realización.

344 Mestre Sanchís, Antonio [2003],  pp. 105-108.
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As funcións fundamentais son, pois, garantir o servicio ós lectores e constituír as 

coleccións, pero, como xa sinalamos, cunha forte mediatización da Xunta de Biblioteca 

e do Claustro.

O primeiro Director da Biblioteca: El que más vale no vale tanto como vale 

Valle

Dende 1772 e ata 1776 o Consello de Castela non nomea rector na 

Universidade de Santiago, deixando ó seu fronte ó vicerrector Montes Piñeiro, 

posiblemente para non entorpecer as reformas iniciadas. 

O Vicerrector Piñeiro terá como un dos seus máis directos colaboradores ó

profesor de Leis Francisco María del Valle-Inclán345, como Montes colexial de San 

Clemente, onde fora bibliotecario en 1762. En agosto de 1772 Valle é comisionado polo 

Claustro universitario346 para realizar en Madrid diversas xestións para a Universidade, 

entre elas a primeira compra de libros que coñecemos para a nova Biblioteca, e que 

analizaremos posteriormente. Valle permanece en Madrid ata 1779.

O apoio de Valle ós planos reformistas universitarios deberon ser un bo aval 

para o seu nomeamento como director de la obra colocación de libros y primer 

establecimiento de esta Biblioteca, tal e como establece  a real provisión de 17 de 

agosto de 1774, unha provisión fundamental na historia da Biblioteca Universitaria, xa 

que establece, coma vimos, medidas para o inicio das súas instalacións, introduce o 

primeiro borrador para a discusión das súas ordenanzas, e tamén nomea o seu primeiro 

bibliotecario. Sen dúbida era Valle quen negociaba, en nome do sector que encabezaba 

Montes Piñeiro, co Consello de Castela estas primeiras medidas.

345 Para os datos biográficos de Valle-Inclán Cfr. Barreiro Fernández, Xosé Ramón [2000].
346 AHN, Consejos, Leg. 5474.
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Pero o nomeamento do Consello347 era limitado en canto ó tempo e ás 

funcións:

...y nombramos desde luego al mismo Dr. Dn Francisco del Valle 

Ynclan, para Director de la obra colocación de libros, y primer 

establecimiento de esta Biblioteca, con el sueldo de doscientos Ducados 

anuales por vía de remuneración y recompensa de este travajo, y por el 

tiempo necesario para su formacion

As dificultades de Valle comezaron axiña, aínda antes de que o Consello 

nomeara en 1776 ó cóengo Juan Sérrano rector da Universidade. Xa en 1773 o Consello 

de Castela órdea a Valle que retorne a Santiago a rexentar a súa cátedra, xa que 

...pidieron quatro individuos del Claustro se le hiciese salir de ella [a Corte]348, aínda 

que finalmente ...manda SM que por ahora no se moleste a este sugeto, ni precise à 

salir de la Corte... Non serán os últimos problemas que terá nesta estadía en Madrid349, 

o que lle levara a afirmar ante o Consello de Castela en 1778 ... la mala fee, con que 

proceden algunos, à la maior parte de dicha Universidad350, o que debía respostar á 

contestación dada polo interventor das súas contas ante o Claustro, Angel José Patiño, 

quen ante a petición de 1.800 reás por parte do bibliotecario para gastos que se 

ocasionarían en negocios de Universidad, sinala a partida improcedente351, pois:

...por quanto la Universidad tiene bastante prudencia economica para 

saber quando, y a quienes ha de fiar los intereses necesarios para el curso 

de sus espedientes

347 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
348 AHN, Consejos, Leg. 5474.
349 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190.
350 AHN, Consejos, Leg. 5.471.
351 AHN, Consejos, Leg. 5.471.
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Finalmente, en auto de 12 de xaneiro de 1779 o Consello de Castela acordou 

que en oito días Valle-Inclán se incorporara á súa cátedra352.

Mentres tanto, as loitas entre os sectores do Claustro deixaran á Universidade 

acéfala, e Valle como catedrático máis antigo asumirá a convocatoria e presidencia de 

claustros, enfrontándose co Cabido e cos colexiais de Fonseca. Este contexto non era o 

máis favorable para que o seu nomeamento temporal de bibliotecario se convertera en 

definitivo.

Os problemas referidos á dirección da Biblioteca comezaron xa na Xunta que 

tiña que tratar as ordenanzas da mesma, pois na sesión que celebraron en febreiro de 

1792 dijeron se propusiese al Consejo tres sujetos para el empleo de Bibliotecario 

maior... Para Valle-Inclán a orixe deste acordo esta claro:

Esta desavenencia...pende de que muchos de sus iindividuos pretenden 

se les nombre por Directores y Bibliotecarios, pretextando que habiendola 

formado y concluído el exponente, expiro su Comisión y 

Nombramiento...353

Pese ós seus esforzos, a Universidade non propuxo a Valle, senón a tres 

doutores escollidos entre doutores e catedráticos que se presentaron a dita praza, ...y 

entre unos y otros algunos que hicieron la proposición de que servirían dicha Plaza sin 

estipendio ni salario alguno... A terna enviada estaba formada por José Pedrosa, 

Vicente Taboada y Gil e Andrés Pereira y Novío.  

As reclamacións de Valle ó Consello, ademais de resaltar as tarefas que lle 

quedan por facer para o establecemento da Biblioteca (índices de manuscritos, de 

coleccións de papeis, etc...), conseguen que este obrigue  á Universidade a xustificar o 

feito de non incluír a Valle na terna. A explicación ven pola solicitude de xubilación de 

352 AHN, Consejos, Leg. 5474.
353 AHN, Consejos, Leg. 5474.
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Valle, pero tamén porque a Universidade “non se dirá conta”de que este podía ter 

interese na praza354:

...creyendo este cuerpo literario que sin embargo de tener varios 

Individuos muy idóneos y beneméritos para obtener semejante encargo, en 

el hecho de no apetecer que se les votase daban una idèa de no poder por 

sus ocupaciones desempeñarlo, y esta es otra razón por donde tampoco se 

debía pensar en el Dr. Valle que no ha pretendido por si, ni por medio de 

otros.

En todo caso Valle é o primeiro que se ocupa da Biblioteca pública da 

Universidade de Santiago, de facer a primeira compra de libros coñecida dela, de

realizar a primeira Instrucción para el establecimiento de la Biblioteca Publica  de la 

Universidad de Santiago, de levar adiante diversas xestións para a súa construcción355, 

de negociar o legado do escultor Felipe de Castro, etc.

Outros labores que Valle afirma ter levado adiante nestes anos son máis 

dubidosos, na medida en que as testemuñas do momento negan que foran realizados 

enteiramente por el.  En 1792 nunha reclamación ó Consello de Castela356 o 

bibliotecario afirma ter colocado os autores polas súas clases e Facultades en 1790 

gracias a que tiña formado en borrador o catálogo da Biblioteca, que nese momento 

presenta. Confesa Valle que tal borrador traballouno ...por si solo con presencia de los 

índices de los referidos libros..., os dos xesuítas e os das diversas doazóns. O informe 

emitido polo bibliotecario real Tomás Antonio Sánchez357 respecto a este catálogo 

permítenos coñecer a súa factura: nunha primeira parte trátase dun catálogo organizado 

por materias realizado con método conveniente para instruírse los estudiosos en la 

354 AHN, Consejos, Leg. 5474.
355 AHN, Consejos, Leg. 5470.
356 AHN, Consejos, Leg. 5474.
357 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 105-106.
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historia literaria, a segunda parte é un catálogo alfabético de autores que remite á 

primeira.

A realidade é que a Universidade tiña encargado con anterioridade diversos 

índices358: en 1772 mándase pagar ó libreiro Gregorio Blanco pola confección dun 

índice; en 1773 mándase que prosigan os traballos do índice que iniciado polos doutores 

Juan Hernández Sarela e José Rivadeneira, debe ser continuado por este último xunto co 

P. Francisco Antonio Vizoso, ó estar ausente Valle-Inclán; en 1783 mándase pagar un 

índice a Manuel Reboredo. ¿Eran estes índices ós que se refería Valle-Inclán ó dicir que 

realizou o seu catálogo ...con presencia de los índices de los referidos libros?. É posible 

que o pagado en 1772 se trate do índice da biblioteca da Compañía e o que se manda 

pagar en 1783 podería ser o da biblioteca de Ventura Figueroa.

Ó abrirse o conflicto polo nomeamento de bibliotecario maior, a Universidade 

informa con detalle ó Consello sobre estes índices359:

...sin que desde este Tiempo, aunque se restituió â rexentar su 

cathedra hubiese tenido quanto a la citada Biblioteca travajo alguno: 

Aviendo en este intermedio y por acuerdos de la Universidad travajado 

subcesivamente Varios Doctores en la Dirección y arreglo de la obra, 

colocación de libros y mas preciso para llegarla al Estado que en el día se 

encuentra, y solo estando nombrados los doctores Dn Vicente de Neira y 

dn Barhtolomé Ruiz para la formalización del Yndice, propuso dicho dn

Francisco Valle en el Claustro de seis de Agosto del año pasado de mil 

setecientos noventa, que a el le tocaba dirixirlo á consequencia de la 

citada Real Orden del año de setenta y quatro...y en seguida es cierto que 

358 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A57, fols. 8, 11, 23.
359 AHN, Consejos, Leg. 5474.
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asistió en dicha Biblioteca algún tiempo, dirigiendo el Yndice que hizo 

presente al Claustro...

Máis duras son aínda as acusacións de quen aspiraba a ser o seu sucesor, José 

Francisco Pedrosa y Montenegro, quen escribe ó Consello en 1794360

...pues ni aun el Yndice de libros que el mismo presento a V.A. es suio, 

sino del Bachiller Nogueira, de quien lo recogio con astucia para 

apropiarselo à si mismo...

Máis suavemente esta información recollíase na acta da Xunta da Biblioteca en 

29 de marzo de 1794361, o día da súa apertura ó público, ó referirse ós xa nomeados 

bibliotecarios segundos, Nogueira e Bedoia, dos que ...el primero à clasificado los 

libros de la Biblioteca, y formado su verdadero Índice...

O primeiro Bibliotecario Maior: José Pedrosa y Montenegro

Finalmente o Claustro universitario o 16 de xuño de 1792 decide propoñer a 

José Francisco Pedrosa Montenegro y Aguiar como bibliotecario maior. O nomeamento 

do Consello asinado por Carlos IV leva data de 18 de outubro de 1794. Tiñan pasado 

máis de dous anos dende que o Claustro propón a terna ó Consello.

Sobre quen chegará a ser un dos principais afrancesados da cidade de Santiago 

hai pouca información biográfica publicada. Nacera en 1761 na parroquia de Santa 

María de Galdo (Viveiro). Despois de dous anos de estudio de Filosofía escotista no 

Convento de San Francisco de Viveiro, incorporouse en 1777 á Universidade de 

Santiago, obtendo unha beca no Colexio de Fonseca en 1783, en plena reforma do 

mesmo, onde desempeñou os cargos de rector, secretario, consiliario e bibliotecario, 

como adoitaba ocorrer dado o escaso número de colexiais e o caracter anual dos cargos. 

360 AHN, Consejos, Leg. 5474.
361 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
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Na súa estadía universitaria asistiu á cátedra de Valle-Inclán no curso 1789-90362. Obtén

o título de Doutor en Leis en 1790 e en Cánones en 1793. Confesa ter realizados 

estudios de lingua grega co Mestre Luís Tordedi, traductor de linguas na catedral.

Realizou diversas substitucións de cátedras, nas súas palabras ...todas las Cátedras de la 

facultad de Leyes: asimismo todas las de Canones, menos la de Decreto, unas y otras 

en varias ocasiones, sin perjuicio del exàcto cumplimiento de su plaza de Bibliotecario 

maior...363

Antes e despois do seu nomeamento como Bibliotecario Maior, Pedrosa 

oposita a diversas cátedras. En 1805 diríxese ó Consello solicitando para el e os seus 

sucesores os mesmos honores, privilexios, prerrogativas, preeminencias y antigüedad, 

derechos, emolumentos ..., que tiñan os catedráticos das mesmas facultades en que os 

bibliotecarios estivesen doutorados, menos o soldo por razón de ensino364. No caso de 

ter dous doutoramentos, a el dende logo que se lle aplicasen os de Cánones. Os 

argumentos non regateaban louvanzas ó Consello, á Universidade, ós bibliotecarios, á 

Xunta de Biblioteca,...:

...el arreglo y dirección de Bibliotecas publicas, se han mirado en 

todos tiempos como una ocupación digna de los hombres mas grandes. 

Vuestro Reino de Galicia, los de la Peninsula, y aun otros del extrangero, 

son testigos de esta verdad por la considerable utilidad que experimentan 

desde que esta Vuestra Real Universidad expuso y abrio la suya al

Publico con aquella energía, generosidad...que son propias de un cuerpo 

tan respetable de sabios...

362 Expediente persoal, Leg. 1029.
363 Relación de los exercicios literarios grados y méritos del Doctor en ambos Derechos Don Josef 
Francisco Pedrosa Montenegro y Aguiar (1804). AHN, Consejos, Leg. 5476.
364 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190.
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Naturalmente a solicitude tivo axiña resposta por parte de membros do 

Claustro, pois aínda que à primera vista parece mui sencilla, resulta ser ...ofensiva al

Mérito y distinción de los Catedráticos, pois ó ser máis antigo que algúns de Cánones

podería ser xuíz de concurso e non selo algún dos catedráticos propietarios.

Pero Pedrosa ademais incluía na súa solicitude o aviso que de non 

concedérselle tales prerrogativas, propoñíase presentar el Plan de erección de una 

Cátedra de Historia Literaria... agregada a todos sus bibliotecarios mayores. Pedrosa 

debeu inspirarse na cátedra que se creara en 1785 nos Reais Estudios de San Isidro de 

Madrid, onde o bibliotecario do centro era o encargado de impartir a asignatura. Isto 

ocorrera ó facerse pública a Biblioteca daquel centro, o que quixo traducir Pedrosa á 

institución compostelá. Ben é certo que en Madrid a cátedra viña de suprimirse en 1802, 

e non será retomada a súa incorporación ó ensino universitario ata 1813 no Informe de 

Quíntana, que non chegará a poñerse en marcha. Iguais planos se manifestan na reforma 

da Instrucción Pública discutida nas Cortes do Trienio liberal. En Santiago, o sucesor de 

Pedrosa como bibliotecario maior mostrará tamén o seu interese na creación desta 

cátedra, como teremos ocasión de ver.

A resolución do Consello non foi tan negativa como cabería agardar, nin tan 

positiva como desexaría Pedrosa. O Consello, atendendo o seu mérito, concédelle os 

honores de catedrático, pero non antigüidade, preeminencias, emolumentos, etc.., a non 

ser nas funcións en que a costa da Universidade se paga algunha gratificación por 

asistencia ós catedráticos. En canto á cátedra de Historia literaria, cuia erección estima 

el Consejo mui conducente y útil si hai fondos para éllo, non admite que sexa anexa á 

praza de Bibliotecario maior, senón que ten que sacarse a concurso. Por certo que esta 

anexión á praza de bibliotecario sería a opción aprobada polas Cortes do Trienio liberal: 
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La enseñanza de la historia de estas ciencias y de su bibliografía estará a cargo del 

bibliotecario365 .

Pero Pedrosa sigue aspirando á cátedra e presentándose a ela. Isto daría lugar a 

que o Consello de Castela e a propia Universidade se plantexaran a compatibilidade 

entre ambas prazas. No informe dado pola Universidade ó Consello en 1806 

...reflexionando sobre las distintas vastas y graves ocupaciones de ambos Destinos...366

concluirá que o horario establecido polas Constitucións da Biblioteca para o 

Bibliotecario Maior (unha hora de maña e outra de tarde, que este elixe a su arbitrio) é 

insuficiente en relación ás obrigas que figuran nas mesmas Constitucións e ás que 

conviría que tivese, para o que quizais conviñera reformar as Constitucións, sobre todo

...teniendo el Claustro en consideración que el repartimiento de sus 

Plazas, empleos y dotaciones literarias, proporciona la ventaja de mayor 

numero de premios con que fomentar y recompensar el mérito y 

aplicación de sus Yndividuos, no puede menos que insinuar al

Consejo...que debería declararse y estimar V A.  incompatible la Plaza de 

Bibliotecario con la regencia de qualquier Cathedra de esta Universidad

Malia a súa dedicación a estes recursos administrativos, Pedrosa tivo tempo a 

realizar unha boa morea de traballos na nova Biblioteca367. Como membro da Xunta de 

Biblioteca encontrámolo na mesma o 27 de outubro de 1794, poucos días despois do seu 

nomeamento. Nesa xuntanza vese un despacho do Consello no que se nomea a Pedrosa 

co soldo de 600 ducados, fronte á proposta de 300 ducados feita polo Claustro en 1792 e 

ós 4.000 reás de 1794. A Xunta acorda darlle posesión da praza sin perjuicio de los 

recursos que tenga a vien en el Claustro hacer a S.A. en particular sobre la referida 

dotación...en orden a no sufrir los fondos de esta Universidad maior sueldo, que el que 

365 Gaceta de Madrid, 8 de xuño de 1821.
366 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 183.
367 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
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contiene el exemplar de las ordenanzas que ha remitido al Real Consejo..., o cal indica 

ata que punto lle custaba á Universidade pregarse ás ordes do Consello de Castela neste 

punto.

O 28 de Febreiro de 1795 entrégaselle a Biblioteca polo Inventario cuxa copia 

está contida na visita real de Juan Martínez Oliva, comprensivo de los libros que 

actualmente existen en la Biblioteca, exceptuando los duplicados de que no estoy hecho 

cargo por no comprenderse en este Yndice...368 . A Xunta de Biblioteca comisiónao en 

febreiro de 1795 para que dispoña a impresión deste catálogo.

Durante os anos seguintes Pedrosa cumpre escrupulosamente coa obriga 

marcada polas Constitucións de presentar as listas de libros para mercar, trocar ou 

vender na Xunta da Biblioteca, as listas de libros doados neses anos, as xestións para 

adquirir bibliotecas como a do bispo de Blois, solicita o permiso para adquirir libros 

prohibidos, etc. 

Mantivo correspondencia co matemático José Rodríguez durante a estadía 

deste en París e será el quen recomende ó bibliotecario determinadas obras como a 

Décade Philosophique ou o Diccionario de Salazar369.

En 1798, Pedrosa presenta ó Claustro o primeiro Libro de Bienhechores, 

cumprindo así o establecido nas Constitucións da Biblioteca. Pero a Xunta mándalle 

ademais que forme a maior brevidade os Índices xerais, el uno para el gobierno de la 

Biblioteca, y el otro para inteligencia de la Junta. En 1801 Pedrosa presenta o primeiro 

Índice de manuscritos da Biblioteca e o primeiro Índice de Libros prohibidos. O 30 de 

outubro de 1804 Pedrosa volve a presentar un Índice de Prohibidos, outro de 

manuscritos, e agora por vez primeira un Índice Xeral.

368 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 274 r.
369 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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Coma pode verse, Pedrosa cumpriu as súas tarefas de acordo ás Constitucións 

da Biblioteca, pero iso non lle ía servir de grande axuda, non lle evitará as críticas do 

visitador Martínez Oliva, e tamén el acabará sendo cesado pola Universidade. Estes 

últimos anos tratarémolos ó falar dos libros prohibidos.

Joaquín Patiño, Bibliotecario Maior: Chovan mitras que sobran cabezas.

As liñas biográficas do paso de Joaquín González Patiño, nacido na Pobra do 

Deán en 1775, pola formación universitaria370 foron escritas hai anos por González 

García-Paz371. Nos só nos deteremos aquí no seu paso pola Biblioteca Universitaria. 

Cando o bibliotecario Pedrosa, acusado de colaboración cos franceses é detido e 

desterrado, o Claustro de 31 de Xulio de 1809 trata de nomear un bibliotecario maior 

interino, e en principio parece que o fai na figura do Dr. Mondragón, pero por algunha 

razón que descoñecemos tal nomeamento figura tachado no borrador do Claustro372. 

Patiño que dirá mostras dende o primeiro momento da súa adhesión ás medidas 

de represión contra o “bando francés”, non tarda moito en solicitar a praza que ó menos 

provisionalmente quedara vacante por emigración, como indican moitos solicitantes da 

praza do bibliotecario terceiro Bedoya, tamén afrancesado e exiliado. 

El mesmo describe373 anos despois a súa forma de chegar á Biblioteca:

A impulso de un noble deseo llame la atencion del Claustro sobre la 

necesidad de poner al menos un excusador de Bibliotecario Maior 

ofreciendome yo a serlo gratuitamente, y en efecto el Claustro acepto mi 

ofrecimiento.

370 AHUS, Universidade, Expedientes persoais, Teoloxía, Leg. Caixa 4.213, exp. 18.
371 González García-Paz, Sebastián [1993], pp. 240-242.
372 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
373 AHN, Consejos, Leg. 5476.
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En marzo de 1810 dirixira un escrito ó rector e Claustro da Universidade374

desexando que  ...le distinga con un titulo más de honra y confianza literaria que sin 

oponerse al deber de la enseñanza le proporcione la ventaja de perfeccionarse en los 

conocimientos de su profesión. Para isto solicita o nomeamento de interino substituto de 

Bibliotecario maior, por suposto renunciando á parte de soldo correspondente a esta 

praza.

Nos meses anteriores Patiño era membro da Xunta da Biblioteca. En outubro 

de 1810 xa debía estar nomeado interinamente pois a súa sinatura aparece na dilixencia 

de peche da Memoria de los Bienhechores que donaron libros a esta insigne 

Biblioteca375. En febreiro de 1811 o Consello de Rexencia comunica ter aprobado o 

nomeamento interino que fixera o Claustro376.  

Pero ó mesmo tempo a Universidade recibe a comunicación da morte de 

Pedrosa, o que liberaba a praza para facer o nomeamento definitivo. Agora sucédense as 

solicitudes de membros do Claustro aspirantes a bibliotecario maior, como Tomás José 

Moreno, Sebastián Joseph Mourentan, etc. Patiño parece darse presa en solicitar o 

nomeamento definitivo ó Consello de Rexencia, non sendo o único que o fai, pois 

tamén a solicitaron Antonio Xavier Álvarez e Francisco Cabrera, de tal xeito que en 

xuño do mesmo ano o Consello pide informe á Universidade. O Claustro desta 

considera que a praza pode ser para Patiño renunciando á cátedra de Filosofía, pois a 

votación resúltalle favorable: consigue 17 votos, fronte a 1 de Andrés Fernández, 8 de

José Mendoza, e 2 de Mourentan. A terna final estivo formada por Patiño, Mendoza e 

Moreno.

No Claustro en que se fixera este nomeamento Patiño estaba pronto a dejar su 

catedra, siempre que obtuviera el Real nombramiento de Bibliotecario. Pero o 

374 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
375 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22.
376 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
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abandono da cátedra traerá as súas primeiras queixas dende o novo posto de 

bibliotecario. Nomeado en marzo de 1812, pouco despois diríxese á Universidade 

protestando porque o bedel lle informara que o Dr. Cabrera era o sustituto da súa 

cátedra. Quedándolle só 18 clases, considera Patiño que o cese non pode ser coma as 

excomuñóns que se incurren ipso facto. Por tanto, que lle deixen rematar as clases, que 

logo xa presentará  a renuncia, que a cátedra outorgoulla el-Rei e só pode declararse 

vacante polo goberno, e que non é incompatible co cargo de bibliotecario.

Patiño non recibiu a Biblioteca mediante a formal entrega con que se lle fixera 

a Pedrosa, de tal xeito que ... toda la responsabilidad en que estoi constituído es de 

conciencia y honor377. Pero a realidade é que Patiño actuou dende 1810, sendo aínda 

interino como verdadeiro Bibliotecario Maior recibindo por exemplo o encargo da 

Xunta da Biblioteca de formar os Índices, xa que ningún dos existentes ...sin exceptuar 

el ultimo formado en un immenso volumen, es qual se previene por constitución378

Sen embargo, os acontecementos políticos dese momento e tamén dos anos 

seguintes, van facer que a dedicación de Patiño á Biblioteca sexa escasa. El mesmo 

describe a primeira ausencia pouco despois de ser nomeado bibliotecario interino: 

La Universidad en el mismo año de 810 dispuso enviarme á Cadiz 

para solicitar del Gobierno la revocación del vandalico decreto de 30 

de Abril de aquel año por el que entre otras cosas se mandara cerrar 

todas las Universidades del Reino...; o que por lo menos no se 

entendiese con la Universidad literaria de Galicia, la unica provincia de 

España que a la sazón se hallaba libre de Franceses379

Mentres tanto, aínda aspira á praza a falta del Dr. Dn. Joaquin Patiño Andrés 

Fernández, profesor de Leis e Cánones. Ata 1811 Patiño non volve a Santiago e a partir 

377 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190
378 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
379 AHN, Consejos, Leg. 5476.
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desa data desenvolvera algúns salientables labores na Biblioteca. En primeiro termo 

redacta un importante conxunto de catálogos, nos que, ademais de permitirnos o 

coñecemento dos fondos, déixanos importantes novas sobre o estado da biblioteca con 

anterioridade a súa chegada, pero sempre acompañadas de acedas críticas ó seu 

antecesor, aínda que sen nomealo. A biblioteca era un locutorio público antes da súa 

chegada, a memoria de Bienhechores non era un libro digno para o seu fin, senón un 

librejo en 4º de mala forma, os libros prohibidos estaban maltrechos, os andeis da 

Biblioteca estragaranse coa adaptación ó tamaño dos libros, perdéndose a harmonía do 

salón, as listas de doazóns, hoxe na súa maioría conservadas, perderanse e non estaban 

no seu sitio380, e os catálogos da Biblioteca los cuales en solo sus títulos dicen bastante 

bien lo que puedan ser. A nosa mirada actual non pode deixar de sorprenderse cando le 

tales afirmacións nas introduccións que fai ós seus catálogos, que eran presentados á 

Xunta de Biblioteca:

Apenas se alcanza como los encargados de la Dirección y custodia de 

este precioso Deposito del saber y conocimientos humanos, yà que no 

tendiesen siquiera un hilo que...guiase los pasos de la juventud...., se 

redujeron y contentaron con los indicados Índices Alfabeticos silábicos,

índices que no pocas veces me hicieron recordar el de cierto bibliotecario 

que anunciaba las obras escritas en hebreo bajo esta ingeniosa y feliz 

formula: “Un libro cuio principio está al fin”...381

Patiño é, pois, sen dúbida o bibliotecario que nos deixa por escrito máis novas 

da Biblioteca, pero os seus informes, ademais de estar cargados de animosidade 

respecto ó seu antecesor, reflicten o seu moi interesado punto de vista, agochando os 

380 Afirmacións semellantes contéñense no Libro de Visitas de Oliva (AHUS, Universidade, Serie 
Histórica, Libro A 57).
381 BX, Ms. 588.
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numerosos conflictos dos turbulentos tempos históricos que lle tocou vivir, ou, 

pasándoos por alto, baixo fórmulas crípticas.

A restauración de Fernando VII en 1815 traerá como consecuencia a represión  

dos liberais, en cuxas filas militaba o Bibliotecario maior.  Patiño será expedientado, 

aínda que finalmente absolto pola comisión especial de xustiza da Coruña, como 

veremos posteriormente. Non volve á Biblioteca ata xuño de 1815, pero a enfermidade 

...no me permitió en aquel año mis comenzadas tareas  [os catálogos]. 

En 1817 Patiño solicitou a Fernando VII que lle concedera os honores de 

bibliotecario real, pero a solicitude non foi atendida en vista dos informes obtidos sobre 

a súa persoa382, e que foran solicitados ó menos do bibliotecario real Francisco Antonio 

González. No Trienio liberal o bibliotecario compostelán será deputado por Galicia na 

lexislatura 1822-1823.

Nos anos seguintes a vida da Biblioteca parece desenvolverse sen demasiados 

sobresaltos, ó menos tal se deduce da lectura dos rexistros da Xunta da Biblioteca. Pero, 

seguramente, isto non é totalmente exacto, pois a resolución dada a algúns asuntos, 

indica que non faltaron problemas cos bibliotecarios menores, cos horarios, tomáronse 

decisións respecto ós sempre conflictivos libros prohibidos, etc. Por outra parte, Patiño 

desenvolve considerables esforzos na adquisición de obras para a Biblioteca, 

principalmente libros de ciencias e belas letras, cuxas coleccións consideraba moi 

deficitarias. 

Patiño non careceu de enfrontamentos con outros membros do Claustro 

universitario durante os últimos anos da súa estadía ó fronte da Biblioteca. Un destes 

conflictos debeu ter lugar cando chegou a rector en 1831  Francisco Cabrera, un dos 

máis salientables reaccionarios da Universidade compostelá e, no seu momento, como 

382 AHDS, Fondo Xeral, Instrucción Pública, Leg. 457.
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vimos de ver, aspirante á praza de bibliotecario maior. Na Xunta da Biblioteca de Maio 

de 1832383 vese unha orde da Xunta de Inspección General de Instrucción pública 

dirixida ó rector da Universidade contestando á consulta de se o bibliotecario Patiño, 

privado de voz activa e pasiva en 1815, debía ser convocado ás Xuntas da Biblioteca. 

Esta orde, aínda en tempos de apertura ó liberalismo, chama a atención pola súa dureza. 

Así comunícase:

1º. Que el Rector de la Universidad no tome por si solo y sin hoir a 

la Junta de Comisarios, disposición alguna relativa al buen uso, 

regimen y govierno de la Biblioteca.

2º. ...se tengan todas las [Xuntas] que el Bibliotecario maior estime 

necesarias.

...

4º. Que el haber sido privado de voz..., no sea obstáculo para que 

asista a las Juntas de Biblioteca.

A batalla así ganada por Joaquín Patiño auguraba o inicio dunha nova etapa 

profesional, aínda que á larga non será menos conflictiva que a vivida na Biblioteca 

pública da Universidade de Santiago. O 1 de Agosto de 1834 é nomeado Bibliotecario 

maior da Real Biblioteca que en 1836 se converte en Biblioteca Nacional. A Patiño 

correspondeulle a gloria de ser o primeiro Bibliotecario maior desta, ademais de ser o 

primeiro profesional que chegara a Bibliotecario maior na Real Biblioteca384. Aínda que 

non imos entrar aquí nesta nova etapa profesional de Patiño, só salientar que nos seus 

coñecidos enfrontamentos co bibliotecario das Cortes Bartolomé José Gallardo, non 

deixou de ter o apoio do seu vello compañeiro da Universidade de Santiago Domingo 

383 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 168.
384 Para esta etapa profesional de Patiño Cfr. García Ejarque, Luís [1997],  pp. 359-385, 528-537.
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Fontán, un dos deputados que conseguirá en 1838 que a Biblioteca das Cortes quede 

suprimida e os seus fondos sexan entregados á Biblioteca Nacional385.

A Joaquín Patiño atribúeselle386 un folleto publicado en 1835 co título Ojeada 

sobre la bibliografía, y el bibliotecario, publicado baixo o pseudónimo “Un 

Español”387, que quizais fora escrito na súa etapa compostelá, se temos que crer as 

palabras que acompañan ó título: Traducíala, tiempo ha, solo para si, y publícala ahora 

UN ESPAÑOL que no cede á ninguno en déseos de que su Patria sea tan sabia y feliz 

como puede y debe serlo. O texto fai na primeira parte un repaso á historia da imprenta 

e as bibliotecas, salientando os problemas coa censura a que os libros houberon de 

enfrontarse. Na segunda, o autor louva a profesión bibliotecaria e a necesidade do 

coñecemento da bibliografía. Ambas partes, enmárcanse nun canto ilustrado ó progreso 

e á República das Letras.

A resposta ó texto de Patiño por parte de Bartolomé José Gallardo non se fixo 

agardar, e hoxe vale tamén como proba da moi probable autoría do que fora 

bibliotecario maior da Universidade de Santiago, xa que leva por título Rápida ojeada 

sobre la Biblioteca Nacional de Madrid su Bibliotecario-mayor D. Joaquín Patiño i 

demás servidores de ese importante cuanto desgraciado establezimiento388.

385 García Ejarque, Luís [1987], p. 192. O bibliotecario Gallardo defenderase dos ataques de Fontán, 
acusando a este de non distinguir unha biblioteca dun arquivo e de desprezar por ignorancia os fondos 
procedentes dos conventos (Cfr. Gallardo, Bartolomé José [1991], pp. 4-6).
386 García Ejarque Luís [1977], p. 527.
387 González Patiño, Joaquín [1835].
388 Sáinz Rodríguez, Pedro [1986], pp. 217-224.
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As Xuntas de Biblioteca

O establecemento dunha xunta de profesores que entendese dos asuntos da nova 

Biblioteca é anterior ás súas Constitucións, aínda que en principio se nomease para 

asuntos puntuais. Así a real provisión de 17 de Agosto de 1774389 establecía:

...os mandamos nombreis cinco Graduados de esa Universidad, uno 

de cada una de las facultades de Theologia, Canones, Leyes, Medicina y 

Artes, los quales con presencia de las ordenanzas formadas por Dn. 

Francisco del Valle Inclan...formen las que estimen mas oportunas...

O 26 de agosto o Claustro nomea esta Xunta, correspondendo representar á 

Facultade de Teoloxía a Francisco Vizoso, á de Canóns a Mateo Fandiño, á de Leis a 

Joaquín Flores, á de Medicina a Francisco del Río e á de Artes a Ramón Moas390. Os 

temas repartíronse por sorteo entre estes comisionados, e ían dende como se debía facer 

o Índice da Biblioteca ( con que notas y explicación.. ), ata o que sería o motivo da 

discordia con Valle-Inclán: en quien debe recaer el empleo de Bibliotecario maior...391 .

Temas que, como xa dixemos acabarían enviando a Valle-Inclán para que fixera 

propostas ó respecto e con vista das ordenanzas da Biblioteca Real, ...de cuyo buen 

arreglo podrà recibir el Publico muchas ventajas y esta Diputacion la gloria de servir 

al común.

O debate sobre estes puntos non debeu ser menor, a teor do número de borradores 

encontrados, e outros membros do Claustro participarían tamén cos seus informes. Así 

en claustro de febreiro de 1792 leuse o regulamento elaborado e ...un dictame dado por 

escrito sobre o mesmo particular por el Maestro D. Luís Pereira; oído tambien 

389 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
390 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 13.
391 AHN, Consejos, Leg. 5474.
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Moas...y halladas algunas dificultades... 392 , devólveno á Xunta, a que se engadían os 

doutores Valderrama e San Martín.

As Xuntas tampouco eran unha creación orixinal para as bibliotecas 

universitarias, senón que estaban tamén contempladas nas Constitucións da Real 

Biblioteca. A partir de 1794 as Xuntas compostelás recóllense nun libro de actas que se 

inicia coa xuntanza celebrada no mesmo día da apertura ó público da Biblioteca, o 29 de 

marzo de 1794. Presídea o asturiano Xavier Mier y Campillo, canónigo tesorero 

Visitador y Director de Estudios, que en 1801 será nomeado bispo de Almeria e en 

1815 conselleiro de Castela e Inquisidor xeral con Fernando VII, e como tal quen 

asinará o edicto de libros prohibidos de 1815. Dos restantes cinco membros presentes 

nesta xuntanza, a carón do para nos descoñecido Pedro González Martín, dous 

engrosarán anos despois as filas dos afrancesados, Vicente Joseph de Neira e Joseph 

González Varela, catedráticos de Partidas e Filosofía. Pola Facultade de Medicina forma 

parte da Xunta Pedro San Martín, un discípulo de Bedoya, catedrático de Método a 

partir de 1775, defensor da nova medicina e de Francisco de Neira, e pola de Teoloxía 

Martín Ordaz, cura de Salomé, aliado de Bazán de Mendoza, González Varela, Pedrosa, 

e demais opoñentes ó rector Manuel Barros nos primeiros anos do século XIX393, e que 

en 1814 será acusado de acudir con frecuencia ás tertulias do cuarto de libros prohibidos 

da Universidade. Nesta primeira etapa da Xunta de Biblioteca parece haber un claro 

predominio de ilustrados e reformadores universitarios na súa composición.

Na sesión da Xunta de 27 de outubro vese o despacho do Consello de Castela que 

aprobaba as Constitucións da Biblioteca, que establecían unha Xunta de Comisarios 

Visitadores, composta polo Rector, Catedráticos de Prima de tódalas Facultades e o 

Bibliotecario Maior. Pero a composición non se alterou respecto á anteriormente citada, 

392 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 26.
393 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I,.,  p. 544.
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a non ser pola incorporación  do tamén futuro afrancesado Joseph Pedrosa, bibliotecario 

maior, cuxo nomeamento vese ese mesmo día.

Nos anos seguintes vanse alternando os distintos rectores e visitadores na 

presidencia da Xunta (Andrés de Acuña, Manuel Barros Figueroa, Juan Martínez 

Oliva), e dende 1795 ata 1809 modifícanse pouco os representantes das respectivas 

facultades: Angel José Patiño, un cóengo que se opuxera no seu momento frontalmente 

ás reformas do Colexio de Fonseca na provisión de becas e que manterá posicións 

realistas na súa traxectoria universitaria. Era tío do futuro bibliotecario Joaquín 

González Patiño. Son tamén membros da Xunta Agustín de Vales, catedrático de Leis e 

defensor do dereito español na Universidade, o acusado de afrancesado Bartolomé Ruiz 

(...no era del partido académico de Bazan, pero se uniò con él en el guvernativo 394),

Pedro González Martín, Francisco Pardo, catedrático de Concilios Españois en Cánones

e futuro deputado absolutista395, e  o bieito absolutista Teodoro Mosquera, catedrático 

de Teoloxía, que volverá a formar parte da Xunta entre 1817 e 1822. 

A partir de 1810 e ata 1813 mantéñense na Xunta Angel José Patiño e Francisco 

Pardo, e os demais membros modifícanse: Domingo Antonio Camiña, catedrático de 

Anatomía, Joaquín Fontenla, catedrático de Teoloxía e defensor na década dos 70 da 

introducción na Universidade da obra de Berti, e o propio bibliotecario, agora o liberal 

Joaquín González Patiño.

A partir de 1817 formaban parte da Xunta Felipe Sobrino, represaliado en 1809 

por afrancesado, Ramón Herrera, catedrático de Institucións Médicas, impulsor de 

reformas na Facultade de Medicina e investigado por afrancesado, Juan Francisco 

Gómez, catedrático de Teoloxía moral, e o absolutista Joaquín Bernardo Flores, 

catedrático de Economía Política, e especialmente coñecido como teimoso perseguidor 

394 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 189.
395 Barreiro Fernández, Xosé Ramón: O século XIX, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón, coord.. [1998-
2002], v. II, p. 143.
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de afrancesados; en 1822 entran os absolutistas Antonio Xavier Álvarez e Iñigo García,

catedráticos de Teoloxía; en 1825 Vicente Ozores e o bieito Benito García Guntín, 

sucesor na cátedra  de Institucións Teolóxicas de Iñigo García. O peso dos sectores 

absolutistas era o predominante nestas Xuntas. Aínda que a documentación non reflicte 

especiais problemas neste período, non deberon ser sinxelas unhas Xuntas compartidas 

polo bibliotecario liberal e algúns tan salientables defensores do Antigo Réxime coma 

Flores, e máis difícil sería para Felipe Sobrino, contra cuxa reintegración na 

Universidade loitara duramente Flores.

Os libros de actas da Xunta396 reflicten que as xuntanzas  se celebraban tres ou 

catro veces ó ano. Os temas tratados eran fundamentalmente os establecidos polas 

Constitucións: presentación das listas de libros seleccionados e a presentación das 

contas, que un membro da Xunta se ocupaba de revisar, así como algúns problemas de 

persoal. Pero as manipulacións e interrupcións sufridas por estas actas indican que os 

problemas deberon ser maiores: antes da primeira xuntanza que reseñamos en 1794 xa 

foron arrancados folios, en 1807 interrómpense as actas ata 1809, aínda que algunhas 

quedaron en borrador, dende 1814 tamén se interrompen ata 1817. Son sempre

momentos de conflictos cos bibliotecarios maiores.

396 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libros A 168, e Leg. 77.
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O orzamento

No es argumento decir que es poco situado el de 

doscientos ducados anuales para tanto. Yo miro a lo futuro, y 

bien sé que, con el tiempo, es bastante renta para lo dicho. 

Además que subsistiendo siempre dicha dotación, es 

moralmente imposible que, en lo adelante, o por voluntad, o 

por celo, o por antojo, o por vanidad de algunos particulares 

ricos, y sin herederos, no se perfeccione dicha librería, o en el 

edificio o en el número de libros o en la dotación de rentas, o 

en la propina de los asistentes. Esto cada día está sucediendo 

en Francia

(Fr. Martín Sarmiento: Carta segunda a Miguel Herrero)

Xunto ó nomeamento de bibliotecarios, a disposición dun orzamento anual 

para os gastos da Biblioteca é un dos eixes que marcaran, dende a nosa perspectiva, un 

cambio fundamental en relación ó vello, pero aínda vixente, modelo de biblioteca 

colexial. A existencia deste orzamento é importante, máis que pola cantidade destinada, 

pola conciencia da necesidade de manter o día a Biblioteca, de mercar novas obras, 

foran estas lagoas bibliográficas existentes ou novas publicacións, o que contrasta co 

vello paradigma colexial, onde os investimentos se realizaban xeralmente só ante unha 

colección en venda, ou por mandato dalgún visitador. Coincidimos con Sarmiento en 

que é o orzamento anual  o que outorga futuro ó novo modelo de biblioteca.

Sinalada xa a existencia dun orzamento no proxecto de Plano de estudios de 

Campomanes397 (...para el aumento de ella deverà tambien destinar la Universidad 

qualesquiera caudales, que le sobraren), tamén na Instrucción para el establecimiento 

397 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 7 v.
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de la Biblioteca Pública, redactada por Valle-Inclán, e incluída na real provisión de 

1774398, verdadeira carta fundacional da Biblioteca, incluíase o orzamento:

Cada año al Tiempo del Avance general de las Rentas de la 

universidad cuidara el Bibliotecario de que se separe del sobrante de 

éllas aquella cantidad que le parezca poder emplearse assi en el reparo 

y conservación de las obras acttuales y complemento de éllas, como en 

la adquisición de otras de que carezca la biblioteca...

Non nos consta a existencia de orzamento anual nos anos en que a Biblioteca 

aínda está en constitución, aínda que si os investimentos en libros, coma veremos. Pero 

si debían recaer na Biblioteca as propinas, pois hai referencias na documentación.

O orzamento seguirá sendo obxecto de atención nos distintos borradores para a 

realización das Constitucións da Biblioteca, especialmente no que datamos despois de 

1792399. Aquí establécense os gastos que xustifican a existencia do orzamento (...gastos 

ordinarios, que exige su conservación y el servicio del Publico, compra tambien 

ordinaria de libros impresos, y manuscritos, y otras alhajas propias de una 

Bibliotheca...). Explicítase ó fondo de que debe dotarse, 6.000 reais anuais, tendo en 

conta que a Universidade aínda está construíndo o edificio, e cando remate as obras 

...hay otros objetos de su instituto que piden desembolsos considerables. A esta achega 

a proposta engade o importe das cátedras vacantes, e das ausencias e descontos dos 

catedráticos. Ademais a obtención de grao implicará unha achega para a Biblioteca, que 

con estas cantidades ...se han de entender subrogadas en vez de las propinas, que 

actualmente se pagan para la misma Bibliotheca en dichos grados. As achegas eran 

establecidas no borrador do seguinte xeito:

398 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
399 AHN, Consejos, Leg. 5470.
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Grao Leis Cánones Teoloxía Medicina Artes

Doutor 600 r. 600 r. 500 r. 400 r. 350 r.

Licenciado 200 r. 200 r. 150 r. 120 r. 100 r.

Bacharel 8 r. 8 r. 7 r. 6 r. 5 r.

Tamén nas matrículas se propuña unha contribución para a Biblioteca, nunha 

escala de 8 a 2 reás, e as certificacións de méritos e testemuñas de matrícula aportarían 

40 e 10 reás respectivamente. 

Pero a realidade que se plasmará nas Constitucións non correspondeu a esta 

proposta, e a Biblioteca houbo de conformarse cos 2.000 reás anuais que aparecen 

contemplados no Capítulo segundo das Constitucións, unha cantidade que era menos da 

metade da establecida polas Constitucións da Biblioteca da Universidade de Salamanca 

en 1776 (400 ducados). Tamén as propinas debían seguir chegando á Biblioteca, aínda 

que se pagaran con atraso, pois nas Xuntas de Biblioteca reclámase o seu pago, por 

exemplo en 1801, e non parece recibirse ningunha cantidade ata outubro de 1802, en 

que ingresan por este concepto 812 reás.

Durante estes primeiros anos de constitución da Biblioteca o orzamento en 

libros veuse suplementado de xeito moi considerable coas vendas de fondos duplicados, 

das que falaremos posteriormente, e así por exemplo en 1776  ingrésanse 15.508 reás 

desta orixe, en 1796  son 6.488 nunha das vendas coñecidas. Ademais debéronse facer 

achegas extraordinarias para mercar algunhas coleccións, como ocorre na adquisición 

da Biblioteca do Bispo de Blois, que importou en 1797 16.000 reás400. A visita real de 

Martínez Oliva recolle un estado das libranzas feitas á Biblioteca dende 1795, en total 

88.483’24 reás:

400 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 335.
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Ano Reás librados

1795 295

2.000

1797 16.160

1799 4.000

1802 6.857 (do ano anterior)

6.000

1803 7.734’24

14.600

4.000

1804 4.000

4.000

1805 4.000

4.000

1806 3.000

1.000

6.857

Como se ve os investimentos, agás o ano de apertura da Biblioteca, superaron 

con moito ó indicado nas Constitucións. Ben é certo que nalgúns anos non rexistra o 

visitador Martínez Oliva ningún investimento, como é o caso de 1798, ano no que se 

pagou a biblioteca do Bispo de Blois401, ou 1801, no que se suspenden as compras na 

Xunta de 23 de Xulio por non haber cartos, pero o orzamento librouse ó ano seguinte.

Pero o orzamento era visto como insuficiente xa en 1800, cando o bibliotecario 

Pedrosa se dirixe ó visitador402, o Arcebispo Fernández Vallejo, solicitando un 

orzamento de 800 ducados para a compra de libros, e outro tanto para o seu soldo.

401 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
402 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 458.
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A xestión orzamentaria estaba tamén fixada nas Constitucións da Biblioteca, 

que indicaban que ata cen dobróns o bibliotecario trataría das adquisicións coa Xunta, 

quen tamén recoñecería as contas presentadas polo bibliotecario maior, pero a partir 

desa cantidade os investimentos habían ser aprobados polo Claustro. As Constitucións 

seguíronse escrupulosamente no punto referido á revisión das contas, e os libros de 

Xuntas e a documentación presentan o encargo á determinados membros para revisalas 

e a aprobación das mesmas. En xeral, non parece terse presentado ningún problema ó 

respecto, a non ser as entregadas polo bibliotecario menor Nogueira en 1811, do tempo 

en que estivo a cargo dos gastos da Biblioteca, que non debeu ser outro que o período 

transcorrido entre a expulsión do bibliotecario afrancesado Pedrosa en 1809 e a chegada 

do seu sucesor Joaquín Patiño en 1810. Pois ben Nogueira adebedaba 402 reás, e a 

Xunta ameázao con que se non reintegra estes cartos, retiraranllos do seu soldo.

Pero mentres que a revisión de contas fíxose regularmente, e tamén consta a 

aprobación nas Xuntas das propostas de novas adquisicións, non parece que as relacións 

de libros seleccionados para a Biblioteca chegaran ó Claustro. O bibliotecario Patiño403

dubida de que o texto das Constitucións se cumprise (No sè si esto se practicò).

Os cartos destinados á adquisición de libros eran librados a metade en cada 

semestre ...a favor de la Junta de Sres. Comisarios visitadores...; ì estos libramientos, 

según que se presentan a la Junta se endosan por ella y mandan pagar à la orden del 

Bibliotecario maior...404

No período aberto por Patiño na Biblioteca, pasados os primeiros anos de 

penuria debidos á Guerra de Independencia, que ocasionarán as reclamacións do 

orzamento adebedado ó Claustro en 1812405, este parece estabilizarse. A partir de 1812 

o orzamento anual é de 6.000 reás, xeralmente fraccionados en dúas entregas.

403 BX, Ms. 320
404 BX, Ms. 320
405 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 520.
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Posiblemente este incremento orzamentario producírase con anterioridade, pois Patiño 

sinala que ...antes ya de mi ingreso en ella, estaba ì está como dotada... con seis mil 

reais de vellón al año... 406. En 1828 incrementarase a 7.000 reás.

Un presuposto que pouco despois parecía excesivo ó Dr. Barcia, un profesor de 

Medicina de dubidosa traxectoria académica e clarísima militancia absolutista407, que 

formaba parte en 1830 dos membros da Xunta da Biblioteca, e quen en agosto dese ano 

envía unha carta ó Rector, solicitando a rebaixa dos soldos dos bibliotecarios e do 

presuposto da biblioteca, xa que segundo el ten 26.000 volumes, e as obras que agora se 

mercan son de luxo. 

406 BX, Ms. 325.
407 Barreiro Fernández, Xosé Ramón [2002], T. II, pp. 161-163.
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As coleccións na década de 1770
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A formación das coleccións: os primeiros libros coñecidos

Es la imprenta en la dilatada esfera del entendimiento 

humano lo que la naturaleza en el planeta que habitamos. 

Esta multiplica los seres sujetos á su triple imperio, como 

aquélla las producciones del espíritu, con una prodigalidad 

inagotable.

(¿González Patiño, Joaquín?: Ojeada sobre la bibliografía, y el 

bibliotecario, 1835).

Ademais das coleccións xesuíticas, a Universidade comeza pronto a adquirir 

novos libros. Aínda que a presencia doutros fondos podería deducirse do escrito que o 

Asistente da Cidade Antonio Feijoo de Sotomaior dirixe ó Claustro universitario en 

1769 comunicándolle que Campomanes desexa un informe sobre a pertinencia de pasar 

ó Colexio de San Clemente libros duplicados de los que ya tenga la misma 

Universidad408, descoñecemos se se está a referir a fondos recentemente mercados pola 

propia Universidade, a que Campomanes pensaba que a colección do Colexio de 

Fonseca mercada pola Universidade fora trasladada ó novo edificio409, ou aínda se 

agardaba que se trasladase, ou ben a aqueles primeiros libros doados da Biblioteca da 

Compañía de Santiago.

Realmente as primeiras novas concretas sobre os fondos bibliográficos

posuídos que coñecemos  son as que proporciona Francisco del Valle-Inclán, quen se 

desprazou a Madrid entre 1772 e 1779 deputado polo Claustro para a realización de 

diversas xestións, entre elas a adquisición de libros para a biblioteca, os que lle parezan 

408 Cuesta, Luísa  [1929-1930], Apéndice 6 
409 Como xa sinalamos así parece pensalo Campomanes en 1788 (Cfr. García Morales, Justo [1968-72], p. 
123)
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máis útiles e modernos relativos a las facultades mandadas enseñar en esta 

Universidad por el nuevo plan de estudios, buscando o prezo máis moderado410. Valle-

Inclán de acordo ó mandato do Claustro debería remitir unha lista de tales libros á 

Universidade411

...para que con su acuerdo de precedida licencia del Consejo pueda 

ajustarlas, y comprarlas, segun las ordenes que à este fin se le 

comuniquen

Valle-Inclán realiza en decembro de 1773 unha relación de autores ordenados 

por sus clases y facultades  que comprende os fondos que afirma están xa na 

Biblioteca, xunto con aqueles outros que desexa mercar. Sinalar que a lista a que nos 

estamos a referir titulase Catálogo de Libros para la formación de la Biblioteca de la 

Universidad de Santiago...412, e aínda que nela se indiquen títulos que xa posúe a 

Biblioteca (con expresión de los que actualmente tiene...), pensamos que debe verse 

máis coma unha relación de posibles adquisicións (...y los que se necesitan comprar...)

que coma un catálogo, tanto dende o punto de vista formal (só indicación de autores, 

tamaño e volumes) como do contido (o número de volumes comprendido, non acada nin

sequera as cifras da biblioteca do Colexio xesuíta de Monterrey).

Así algunhas divisións temáticas parecen claramente dirixidas á compra e non 

á ordenación temática, tal como ocorre coa división de Griegos y latinos fuera de la 

Cong. que cabe interpretar como as obras non incluídas na edición dos Santos Pais da 

Congregación de San Mauro. Por outra parte o documento, que inclúe o importe 

410 AHN, Consejos, Leg. 5.469, peza 31.
411 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 8 v.
412 AHN, Consejos, Leg. 5469, peza 31. Aínda que o documento foi transcrito por Lasso de la Vega, M. 
[1943], a transcrición ten numerosas grallas, como a frecuente confusión do 1 co 7, do 2 co 9, alterando 
así considerablemente o volume das coleccións.  Un cadro de distribución de volumes de acordo á 
clasificación de Valle foi tamén incluído en apéndice en Rey Castelao, Ofelia [2003], p. 756. Sen 
embargo as cifras incluídas son en ocasións salientablemente distintas das que nos damos aquí, 
descoñecéndose o documento de orixe destas cifras que non aparece citado.
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estimado dos libros que se desexa mercar, está asinado non só por Valle-Inclán, senón 

tamén polos libreiros Antonio de Sancha e Bernardo Alberá.

Se comezamos a análise413 valorando a relación de fondos que Valle-Inclán 

indica que existen xa na Biblioteca Universitaria de Santiago e atendendo ó seu número, 

o primeiro que hai que sinalar é que nela non están incluídos os fondos procedentes das 

bibliotecas da Compañía ou ó menos moitos dos que coñecemos que teñen esta 

procedencia, polo inventario de Monterrey ou polos ex-libris dos exemplares hoxe 

conservados, non o están: as gramáticas de Nepos e Pastrana, a Celestina, a colección de 

viaxes de Theodoro de Bry, Juan de Valdés e moitos outros exemplares hoxe existentes 

e con ex-libris da Compañía non figuran na relación. Curiosamente algúns si deben 

estar xa que a relación comeza coas Biblias M. S. en Vitela en 8º, 2 que poderían ser os 

actuais manuscritos da Biblioteca Xeral Ms. 322 e Ms. 323, dos que o primeiro é de 

procedencia xesuítica, supoñéndoselle a mesma ó segundo.

Pese a que se ten afirmado o contrario414, tampouco parece posible tal 

inclusión, ou ó menos a maioría destes fondos, se coma logo veremos cabe estimar en  

algo máis  de 1.000 volumes os fondos existentes nesta relación, mentres que só o 

inventario  dun dos cinco Colexios, o de Monterrei, sinalaba no momento da 

incautación 3.039 volumes, e malia a que  algúns se destinasen para beneficiarse. Ó que 

aínda habería que engadir que moi poucos anos despois, en 1776, a Universidade 

procede a venda de máis de 2.000 volumes duplicados procedentes das Bibliotecas da 

Compañía415, o cal indica que a Universidade tres anos antes tiña que posuír moitos 

máis fondos que os relacionados por Valle-Inclán no mal chamado Catálogo.

413 Aínda que esta relación de Valle-Inclán foi analizada por Rey Castelao, Ofelia [2003], mantemos aquí 
a nosa análise posto que, ó marxe das diferencias numéricas, a nosa aproximación é sensiblemente 
distinta.
414 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 361, n. 39.
415 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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Inclinámonos pois a pensar que ou ben se trata dunha relación dos fondos que 

tiña a Universidade, ó marxe das coleccións xesuíticas, ou eran os fondos que á altura 

de 1773 estaban controlados e/ou indizados, ou, máis posiblemente, eran os libros dados 

como existentes con vistas á posta en marcha do novo Plano de estudios416. Pero en 

ningún caso era o conxunto dos posuídos pola Universidade.

O segundo problema que hai que salientar é a imposibilidade de dar unha 

magnitude exacta dos fondos incluídos nesta relación redactada por Valle-Inclán, e isto 

por distintas razóns. En primeiro lugar porque nalgunhas ocasións despois da lista do 

autor correspondente a unha clase indica y otros , ou y otros, españoles, franceses, 

italianos. Pero tamén porque algunhas obras que aparecen coma existentes na relación 

de Valle-Inclán, volven a aparecer na memoria dos libros que Valle-Inclán adquiriu, o 

que nos abre a sospeita sobre a posesión anterior da obra, aínda que podería tratarse de 

edicións distintas. Esta segunda circunstancia non é moi frecuente. A primeira é a que 

pode distorsionar máis as cifras a presentar. En todo caso estaríamos falando de 

mínimos existentes na colección, a falta da imposibilidade de reconstruír estas 

indicacións.

Pois ben, Valle-Inclán inclúe os fondos existentes en aproximadamente 450 

entradas identificadas, número que debe ser matizado tendo en conta que a relación de 

que estamos a tratar non é un catálogo, ou dito doutra forma unha entrada non equivale 

a unha obra dun autor, sexa esta en un volume ou en varios.  Así por exemplo, a

indicación Pinto Ramírez. fol. 4 debe corresponder a 4 títulos incluídos nun catálogo 

posterior da biblioteca417, pois parece razoable pensar que ambas fontes se están a 

referir ás mesmas obras. Tamén aparecen despois do nome do autor en ocasións 

416 Estas dúas últimas hipóteses permitirían explicar a presencia das Biblias manuscritas. 
Indubidablemente tamén hai outras coincidencias de libros impresos co inventario do Colexio de 
Monterrei, pero isto non é significativo respecto á procedencia dos libros.
417 BX, Ms. 584.
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distintos tamaños, o que cabe interpretar coma distintas obras do mesmo autor, xa que 

non é moi frecuente que distintos volumes da mesma obra se imprenten en tamaños 

diferentes.

Naturalmente non sempre a indicación de varios volumes indica varias obras. 

A obra de Colmenar Delicias de España y Portugal, en 8.º 5, foi publicada neses 

volumes e con eles aparece no catálogo posterior da Biblioteca. É as anotacións do tipo

fol. 4. son 6 poden referirse en ocasións a que faltan volumes para completar unha obra 

(Vg. Salmanticenses. Fol. 5. son mas), pero pensamos que se trata noutras ocasións de 

erros do bibliotecario, ou quizais de volumes duplicados da mesma obra (vg. Francici 

Vatablo. fol 2, son 3, sen embargo a Biblia de François Vatable foi impresa en 2 

volumes). En calquera caso, coma non sempre é posible identificar as obras da relación, 

para os cómputos que posteriormente incluiremos, temos sempre en conta a cifra máis 

baixa das indicadas. 

Por estas razóns, e outras xa aludidas, consideramos necesario que a análise das 

coleccións teña en conta o número de unidades físicas que as constituían, aínda que 

tamén cabe facer a matización de que cotexados os volumes indicados cos incluídos no

catálogo máis antigo coñecido418 as coincidencias non son sempre exactas. As veces o

catálogo inclúe máis volumes que a relación de Valle-Inclán, o que non sería estraño

dado que é posterior. Pero as veces inclúe menos, para o que  caben distintas 

explicacións:  ambos instrumentos teñen erros, ou perdéronse os volumes ó transcorrer 

dos anos, o que non é improbable tendo en conta que ó menos a Biblioteca sufriu un 

roubo en 1773419.

Con estas e outras matizacións que se queiran facer, podemos sinalar que na 

relación de Valle-Inclán se inclúen pouco máis de 1.200 volumes como coleccións xa

418 BX, MS. 584.
419 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 11.
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existentes, sempre contando que estamos valorando os mínimos, polas razóns anteditas 

e porque que cando falta a indicación de volumes considerouse unha soa unidade física.

A distribución de entradas e volumes na relación é a seguinte:

Clases Entradas Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Teoloxía 164 37,02 516+420 40,43

Xurispruden-

cia

49+ 11,06 184+ 14,42

Ciencias e 

Artes

39 8,74 96 7,52

Historia 120 27,08 291 22,80

Belas Letras 71+ 16,02 189 14,81

Totais 443+ 99,92 1.276+ 99,98

O maior número de entradas e de volumes está na clase de Teoloxía, seguida 

pola Historia.  A Xurisprudencia e as Belas Letras, similares en número de volumes, son 

as seguintes máis voluminosas, aínda que a variedade da colección é significativamente 

maior en Belas Letras que en Xurisprudencia, dado que en esta moitos títulos están 

formados por un alto número de volumes. A clase máis desprotexida son claramente as 

Ciencias e Artes, tanto en entradas de catálogo como en volumes, ata tal punto que 

nalgunha das súas divisións non hai na relación de obras nin un só título. Unha eiva que 

arrastrará a Biblioteca durante longo tempo.

Os fondos teolóxicos

A Teoloxía comprende na clasificación de Valle 10 divisións, que se distribúen

do seguinte xeito:

Divisións teolóxicas Entradas Volumes

Sagrada Escritura 10421 30+

420 A indicación + indica que o número de volumes é o mínimo que podemos supoñer
421 Hai que insistir en que non hai equivalencia entre as entradas no catálogo e o número de títulos. Neste 
apartado por exemplo as dúas Biblias manuscritas entran baixo unha soa entrada, ó igual que ocorre en 
Cinco Biblias Vulgata...
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Divisións teolóxicas Entradas Volumes

Intérpretes de la Biblia 22 131

Liturgia 16 17

Concilios y Bullarios 7 37

Santos Padres 0 0

Griegos y latinos fuera de la Cong. 16 19

Theólogos escolásticos 27 193

Theólogos dogmáticos 3 6

Theólogos morales 29 46+

Místicos y concionadores 34 37+

A grande presencia da Teoloxía na Biblioteca, ademais de corresponder ó gran 

peso da edición de obras relixiosas en España, pero non só nela, garda unha indubidable 

relación coa procedencia dos fondos iniciais da Biblioteca e tamén co peso dos estudios 

teolóxicos na Universidade, que, aínda iniciando un momento de transformación, non é 

quen de esquecer a súa orixe. En calquera caso, a composición inicial da Biblioteca está 

marcada pola súa orixe en base ás bibliotecas da Compañía, mentres que a importancia 

dos estudios teolóxicos máis ben explica na Universidade de Santiago o predominio 

destes fondos na Biblioteca do Colexio de Fonseca.

Na análise da composición das coleccións teolóxicas, e sobre todo ante a 

exigua presencia da teoloxía dogmática, non debemos esquecer o que en 1763 sinalaba 

Edward Clarke quen nas súas Letters concerning the Spanish Nation 422:

La Teología de los españoles ha consistido siempre, y consiste aún 

hoy día, en el estudio de los Santos Padres, de los Concilios, de los 

decretos de los Papas, de los cánones, y, sobre todo, de los sistemas de 

422 Cit. por Aguilar Piñal, F.: Introducción al siglo XVIII.  p. 85
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Santo Tomás y San Agustín. El conocimiento de las lenguas sagradas y 

de la crítica de textos está muy descuidado. No he encontrado en los 

últimos años nada publicado sobre esto: es un campo sagrado y es 

peligroso acercarse a él. Por el contrario están muy versados en la 

casuística, que constituye una gran parte de los estudios de su oficio 

pastoral.

Escasas aparecen nesta relación as coleccións de Concilios y Bularios, onde 

practicamente só cabe destacar a obra de Aguirre e a ortodoxa Historia do Concilio de 

Trento de Sforza Pallavicino. Pero sen dúbida o que máis asombra é non encontrar 

reseñado baixo o epígrafe Santos Pais nin un só título como existente nos fondos. A 

explicación  hai que buscala no apartado seguinte. Baixo a forma fuera de la 

Congregación  inclúense obras dos Santos Pais de edicións distintas ás maurinas. Era 

destas últimas das que non había ningún título no “Catálogo”.

A Biblia e os intérpretes que aseguran a lectura ortodoxa do texto teñen unha 

presencia significativa, cos volumes das Políglotas de Amberes e Complutense423 como 

exemplares máis destacables, a de Vatable424 xa indicada, xunto ás manuscritas xa 

citadas, e cinco edicións da Vulgata, e un bo número de libros de intérpretes, entre os 

que hai que destacar as obras de Calmet en 11 volumes, Cornelio à Lapide, Jansenio de 

Gante, Tirino, Lorino425, etc. 

423 Sarmiento, Martín [2002a], p. 136.
424 Los Protestantes Roberto y Enrico  Estefano sacaron una Biblia con Escolios, que supusieron a 
Francisco Batablo Católico. Los Doctores de Alcalá y Salamanca revieron, corrigieron y enmendaron, e 
imprimieron en Salamanca esta Biblia..., y no obstante aún despues tubo mucho que corregir el Santo 
Tribunal en dichos Escolios. Esta Biblia de Salamanca tiene mas estimación fuera de España que dentro 
(Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 138-139).
425 O P. Sarmiento consideraba os comentarios de Hugo de San Víctor, Calmet e Lapide  obras 
fundamentais de interpretación bíblica: Con el juego de Cornelio á Lapide, con el de Hugo y este de 
Calmet, se escusan infinitos libros, porque este último tubo presente los Críticos, el Sipnosis, y las 
Políglotas. Entre os expositores da Biblia recomendaba tamén outros autores incluídos nos fondos da 
Biblioteca da Universidade, de acordo a esta lista de Valle-Inclán, ademais dos citados Gaspar Sánchez, 
Gislerio, Francisco Ribera, etc. (Cfr.. Sarmiento [2002a], pp. 146-148].
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Pero estas coleccións non chegan na relación ás cifras de volumes acadados 

pola escolástica, entre os que estaban, ó pé dos libros de Santo Tomé ou San 

Buenaventura, obras de Juan Marín, Domingo Soto, Melchor Cano, Domingo Báñez, 

Molina, Suárez, etc.

As coleccións de teólogos morais, místicos e predicadores debían sobrepasar 

con moito as cifras indicadas no cadro anterior, posto que a relación de Valle non fai 

mención na maioría das entradas dos volumes, limitándose a indicar Las obras de...

Entre os teólogos morais hai que destacar as obras de Bonacina, Tamburino, Diana, 

Castropalao e outros autores da Compañía, cuxos tratados de casos estaban na base das 

afirmacións referidas de Edward Clarke. Entre os místicos salientar as obras de Frei 

Luís de Granada, S. Juan de la Cruz e Santa Teresa de Xesús.

Os libros de Leis

A Xurisprudencia divídese nesta relación de obras de 1773 noutras 10 

subclases: 

DDivisións xurídicas Entradas Volumes

Dereito Canónico 2 5

Escritores canonistas 13 66

Dereito Romano 3 23

Escritores civilistas 4 19

Dereito español 4 10

Escritores regnícolas 7 16

Dereito natural e de 

xentes

1 1

Publicistas 1 20

Dereito monástico 7+ 12+

Escritores regulares 7 12
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Sendo o cuarto conxunto temático da biblioteca dende o punto de vista do 

número de volumes, trátase dunha colección ben escasa, especialmente tendo en conta o 

peso dos estudios xurídicos na Universidade. E aínda as cifras de volumes poden levar a 

engano, como ocorre nos tratados de dereito canónico, o mellor representado en número 

de volumes, onde  a cifra se acada pola extensión da obra de Barbosa e do cardeal Luca.

Significativamente menor é a colección de dereito romano, onde a obra de Farinacio 

representa xa 16 dos 23 volumes. As coleccións de dereito español e de dereito natural e 

de xentes son practicamente inexistentes, o que as fará centro das adquisicións que 

Valle vai facer para responder ó novo Plano de estudios.

Os libros de Ciencias e Artes

Artes e Ciencias ten 8 subdivisións na relación de Valle-Inclán e os fondos 

distribúense como segue:

Divisións de Ciencias e Artes Entradas Volumes

Filosofía 9 31

Natural 3 18

Botánica 4 10

Farmacia 5 5

Anatomía e Cirurxía 4 9

Medicina 10 19

Matemáticas 0 0

Artes militar e Arquitectura 4 4

Coma pode verse esta é a clase máis deficitaria, representando unha porcentaxe 

que non chega ó 9% nin en canto a entradas nin a volumes. En filosofía pouco máis que 

as obras de Aristóteles e Platón, e os cursos Complutensis e Conimbricensis.  En 
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Historia Natural Plinio e Pluche426 son o máis destacable, en Botánica un Dioscórides 

ilustrado e as obras de botánica descritiva de Caspar Bahuin427 e de Tournefort, en 

Anatomía e Cirurxía  obras de Martín Martínez, Porras, Juan Calvo, e probablemente 

Gómez Pereira; e en Matemáticas nin unha soa obra, reseñando só a relación dos 

Globos, celest. y terrest. que comprè para la Universidad.

Os libros de Historia

A Historia universal divídese na relación de Valle en 9 subclases nas que os 

fondos se distribúen coma segue:

Divisións históricas Entradas Volumes

Xeografía e Cronoloxía 5 14

Historia eclesiástica 13 44

Profana universal 8 9

Historia romana 13 26

Historia de Europa 20 49

De España e Indias 45 104

Historia monástica 10 29

Viaxeiros 3 7

Historia literaria 3 9

Nesta clase coma xa sinalamos encóntranse unha parte considerable de 

volumes da biblioteca, e aínda que a historia eclesiástica ocupa un lugar salientable 

dende o punto de vista do número de volumes, a historia de España e Indias é a mellor 

426 Tanto a obra de Plinio coma a do xesuíta Noël Pluche L’espectacle de la nature figuraba entre os 
textos que Sarmiento recomendaba ter nunha biblioteca (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 109 e 169). 
A última foi traducida ó español polo xesuíta Esteban Terreros e publicada en 1753-1755, aínda que con 
posterioridade se realizaron outras edicións no século XVIII.
427 Sarmiento, Martín [2002a], p. 168.
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representada tanto en entradas como en unidades físicas. Tamén hai que destacar a 

colección de Historia de Roma, con obras de Suetonio, Tito Livio, Justo Lipsio428, etc.

Dende o punto de vista dos contidos, para unha biblioteca que  posuía os 

fondos dos Colexios da Compañía sorprenden as ausencias das obras de Baronio ou dos 

Bolandistas entre as coleccións de historia eclesiástica, aínda que si estaba a crítica de 

Pagi a Baronio. Pensamos que algunhas destas ausencias responden ó caracter non 

exhaustivo desta relación e á desorde existente producida pola incorporación masiva de 

libros da Compañía, pois nos anos seguintes algunhas destas obras serán postas en 

venda pola Universidade, se ben é certo que podería tratarse doutras doazóns recibidas 

con posterioridade.

En historia de España e Indias o propio Valle debe considerar as coleccións 

axeitadas, pois a penas desexa comprar obras. Reseña entre as existentes dende a 

Hispania ilustrata  de Scoto, as obras de Mariana, Carrillo, Zurita, Bacallar, Davila, 

Flórez, Herrera, Solís, etc. Era o inicio dunhas coleccións que anos despois, en 1808, 

farían dicir ó viaxeiro  Richard Vaugham:

Ya contenía quince mil volúmenes, entre los que se contaban una 

gran colección de autores franceses y una colección de historia, muy 

completa a lo que parecía429.

Os libros literarios

As Belas Letras aparecen divididas en 7 subclases nas que Valle-Inclán 

distribúe os fondos así:

Divisións de Belas Letras Entradas Volumes

Gramática 11 15

428 Sarmiento, Martín [2002a], p. 133.
429 Vaughan, Charles Richard [1987], p. 91.
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Divisións de Belas Letras Entradas Volumes

Diccionarios das linguas 13 21

Retórica 7 15

Oradores e poetas gregos e latinos 17 27

Mitoloxios e miscelá-neos 12 65

Bibliógrafos 6 24

Diccionarios históricos e facultativos 5 22

As Belas Letras, cun número de volumes similar ó existente nos fondos de 

Xurisprudencia, aínda que con maior variedade de títulos, móstranse nesta relación 

enfocadas ó mundo latino e grego, e cunha presencia moi inferior das linguas vulgares. 

Será un área deficitaria nas coleccións durante longos anos, ó que non debeu ser allea a 

restricción introducida na resolución de Campomanes respecto ós libros da Compañía 

de Letras humanas,  esto es de Latinidad, Retórica y Poesía, como sinalaba a propia 

resolución.

Grego, latín, hebreo son as linguas das que a Biblioteca posuía gramáticas e 

diccionarios, como a gramática hebrea de Belarmino Buxtorf, a grega de Pitisco, unha

edición do diccionario latino de Calepino, e do grego de Screvelio430; menor presencia

hai na relación das linguas vulgares, aínda que non faltaba a gramática e o diccionario 

de Sobrino431 de francés, ou o de Covarrubias do castelán, así como a Ortografía da 

Real Academia Española432. Sen embargo non figuran na relación as gramáticas 

española e latina de Nebrija433, pero si o seu Diccionario latino.

430 Schrevelio formo un Diccionario manual, siguiendo las voces por el rigoroso Alfabeto como siguen 
los latinos. Este se debe tener siempre a mano. (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 152-153).
431 Hai infinitas artes; pero bastara la de Sobrino, y su Diccionario (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 
149].
432 Sarmiento, Martín [2002a], p. 149.
433 Sarmiento aconsellaba: Su Arte y Vocabulario de una buena impresión, y por ser el Padre de la 
Latinidad de España, es preciso tenerle (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p.148]. 
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Os 17 autores gregos e latinos representados na súa maioría estábano cun só 

volume, aínda que Cicerón e Ovidio tiñan cada un catro, e Virxilio e Horacio dous.

Algunhas das edicións que posuía xa a Biblioteca eran das coñecidas como cum notis 

variorum, como as de Lucano e Marcial, magníficas impresións feitas en Holanda que 

engadían sobre as edicións anotadas de París ad usum Delphini, as notas de distintos 

eruditos antigos e contemporáneos.

Na relación non aparece practicamente ningunha obra literaria en linguas 

vulgares, a non ser algúns autores incluídos no grupo de Mitologios y Miscelaneos, 

onde cabe destacar a presencia de Molière, Ronsard, e Feijóo434.

434 Tampouco Sarmiento se detía minuciosamente nas literaturas vulgares, no caso da francesa ...porque 
no son del gusto Español..., aínda que si inclúe unha pequena relación de autores casteláns, como Lope, 
Calderon, Garcilaso, Cervantes, Góngora, etc. (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 172-173).
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A formación das coleccións: os libros para o novo Plano de estudios

A relación de Valle-Inclán inclúe ademais en cada unha das divisións temáticas

as obras que desexaba comprar, a valoración do importe estimado para a súa 

adquisición, e consérvanse tamén tres Memorias redactadas polos libreiros Sancha e 

Alverá e o propio Valle-Inclán, coas obras finalmente adquiridas. Os libreiros redactan 

estas memorias para o Consello de Castela. A primeira delas feita en marzo de 1774

contén unha parte salientable dos libros que Valle-Inclán quería adquirir435, coa 

indicación dos prezos en que foron axustados; a segunda comprende practicamente os 

mesmos libros que a primeira e está asinada a 25 de xuño de 1774436, certificando ter 

vendido eses libros á Universidade de Santiago e recibido as cantidades 

correspondentes; a terceira, datada o 28 de Xulio de 1777437, corresponde a unha 

segunda entrega de libros feita polos libreiros Sancha e Alverá, incluíndo determinados 

títulos dos demandados por Valle-Inclán en 1773, que os libreiros non foran quen de 

proporcionar con anterioridade.

Estes dous libreiros madrileños son os primeiros provedores da nova Biblioteca 

coñecidos. Antonio de Sancha, un dos mellores impresores do século XVIII, era tamén 

libreiro e encadernador, con tenda aberta dende 1756. Seguirá sendo provedor da 

Biblioteca universitaria de Santiago nos anos seguintes, realizando ademais outros 

labores para ela como asistir na formación do índice da biblioteca de Felipe de Castro, 

alugar un quarto de casa para o traslado desta biblioteca, e valoración da biblioteca do 

Bispo de Blois, cando a Universidade entra en tratos para mercala. Tamén realizou para 

a Universidade de Santiago labores de encadernación, como pode verse nas Memorias 

de 1774 e 1778 de que vimos falando. A súa librería era unha das mellores de España, 

435 AHN, Consejos, Leg. 5.469. Transcrit. por Lasso de la Vega, M. [1943], pp. 39-46.
436 AHN, Consejos, Leg. 5471.
437 AHN, Consejos, Leg. 5471.
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aínda que estas non se caracterizaran pola súa calidade, como deixan ver  estas palabras 

“Moldenhaver -dice- va a visitar [ó impresor] al día seguinte de su llegada a Madrid;... 

las obras estranjeras expuestas en la librería le dieron una idea favorable del hombre y

de su actividad. No esperaba hallar en su tienda un número tan considerable de las 

mejores ediciones de los autores clásicos, procedentes de Holanda, Inglaterra y aún

Alemania...”438.

Menos coñecido, Bernardo Alverá foi membro da Real Compañía de 

Impresores e Libreiros ata a súa desaparición en 1763439 e tiña por eses anos a súa 

librería na Carrera de San Gerónimo. Sigue sendo provedor da Biblioteca da 

Universidade aínda en 1797440.

Pero pese a tratarse dun encargo do Claustro, a adquisición dos novos libros 

non debeu ser doada441, pois en agosto de 1773442 Valle-Inclán quéixase de que unha 

vez pasada a lista, non se toma ningunha decisión respecto á compra. Valle reclamou ó 

Consello e en maio do ano seguinte este diríxese á Universidade para que libre os cartos 

da adquisición. Pero o Claustro decide aprazar a recepción dos libros443:

...se suspenda la remesa de dichos libros, hasta tanto que la 

Universidad forme pieza proporcionada para su colocación, por no ser 

capaz la que en el día tiene

Sen embargo, debeu ser outra a decisión do Consello de Castela, pois o 25 de 

xuño de 1774 os libreiros afirman ter recibido 120.742 reás444, cartos que correspondían 

á taxación da primeira Memoria, dos que 103.517 correspondían ós libros enviados e 

438 Gigas, Emile; Un voyageur allemand-danois en Espagne sous le règne de Charles III, en Revue 
Hispanique, LXIX (1927), 341-520, Cit. por Rodriguez-Moñino, Antonio[1966], p. 44.
439 García Cuadrado, Amparo [2001].
440 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 334.
441 AHN, Consejos, Leg. 5469, peza 31.
442 Esta carta é uns meses anterior á lista de libros que estamos analizando, datada o 12 de decembro de 
1773. Valle-Inclán debeu enviar unha relación de adquisicións á Universidade, e posiblemente despois 
fixo esta copia para o Consello.
443 AHN, Consejos, Leg. 5.469.
444 AHN, Consejos, Leg. 5.471.
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relacionados na Memoria de xuño de 1774, e os 17.225 restantes para as obras de 

Erasmo, Eliano, Estrabón, e algunhas outras ...que tenemos encargado en Olanda, 

Italia...

O 26 de agosto de 1774 ó tempo que se nomea a primeira Xunta da Biblioteca 

con obxecto de cumprir a real provisión de 17 de agosto, á que xa nos referimos, 

encárgaselle elijan el sitio que hallasen mas cómodo, y seguro en alguna de las Piezas 

que por ahora quedan desocupadas en el Colegio de los Artistas de San Geronimo 

[para os libros comprados]445. En outubro dese mesmo ano os libros en 20 caixóns están 

en Santiago na librería de Gregorio Blanco onde os deixou o maragato. O Claustro 

comisiona a Mateo Fandiño, P. Moas e ó Dr. Flores, tres membros da Xunta da 

Biblioteca, para que se ocupen do traslado e colocación. 

A segunda lista ocasionou máis problemas ós libreiros, pois producíase unha 

diferencia entre a taxación inicial de 1773, que xa tiñan cobrada, e os prezos que se 

intentaban cobrar agora polos novos libros enviados. A revisión das contas e cotexo dos 

libros correspondeu a Angel José Patiño, quen non só atopou que faltaban libros, senón 

que se cobraran caixas de embalaxe de máis, e que os prezos das obras era excesivo446.

No informe ó Claustro non se agochan as escasas simpatías que Patiño tiña a Valle-

Inclán. En 1777 sucédense ante o Consello as reclamacións do bibliotecario e da 

Universidade, e finalmente abónanse por orde do Consello os 10.565 reás que se lle 

adebedaban ós libreiros, polos libros servidos, os traballos realizados coa biblioteca de 

Felipe de Castro e diversas encadernacións.

 As matizacións feitas cara a lectura da relación dos libros existentes segundo

Valle-Inclán, son agora máis aplicables, se cabe, nas desideratas, con indicacións 

xenéricas do tipo Colecciones varias de viajeros ou Las colecciones de los clásicos de 

445 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 12.
446 AHN, Consejos, Leg. 5.471.
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Barbuch, de Elzeviros, de Grifos y Historia Natural. Por esta razón cando temos a 

seguridade de que se están a dar cifras mínimas nos cadros seguintes acompañarémolas

do signo +. Pero hai que ter en conta que aquí as cifras sepáranse máis da realidade pola 

magnitude de moitas coleccións non especificadas. O cadro seguinte representa tanto os 

libros desexados como os axustados cos libreiros e finalmente recibidos, de acordo ás 

listas dos libreiros447:

Clases Desideratas Memorias dos libreiros448

Entradas Volumes Entradas Volumes

Teoloxía 74 264+ 40 (43) 291 (297)

Xurisprudencia 72+ 183+ 53 (57) 290 (300)

Ciencias e Artes 51 214+ 33 (36) 158 (188)

Historia 27 402+ 20 (25) 457 (579)

Belas Letras 44 122+ 27 (51) 537 (631)

Totais 265+ 1.185+ 173 (212) 1.728 (1.995)

Vemos neste cadro que Valle-Inclán  se propón adquirir algo máis de  260 

entradas  e de 1.100 volumes, pero deixa un gran papel ós libreiros ó empregar 

referencias xenéricas como por exemplo Artes o Gramáticas de las Lenguas europeas.

Como dixemos non todos os fondos desexados foron adquiridos en 1774, xa que a 

primeira memoria dos libreiros ten algunhas notables ausencias sobre as desideratas de 

Valle-Inclán, coma o Quijote, a Enciclopedia francesa, ou as obras de Campomanes, 

Bayle, Kircher e Hobbes, e tamén textos do Plano de estudios da Universidade que viña 

447 A documentación que coñecemos, pese a que o interventor das contas Patiño di existir libros faltosos, 
non indica cantos nin cales, aínda que si informa de que faltan moitos dos libros da segunda lista (Cfr. 
AHN, Consejos, Leg. 5.471). As dúas últimas listas dos libreiros están punteadas: na de 1774 están sen 
marca as obras de Alpino, Heister e as do Marqués de Santa Cruz; na segunda, sen embargo, só están 
punteadas 10 das 39 entradas. Pero finalmente as obras deberon chegar, pois os importes foron aboados 
por orde do Consello.
448 A primeira cifra corresponde á primeira Memoria dos libreiros de marzo de 1774 (Lasso de la Vega, 
M. [1943], completada nas entradas nas que carece de número de volumes pola Memoria de xuño de 1774 
(AHN, Consejos, Leg. 5471). A cifra entre paréntese corresponde a suma dos volumes enviados en 1774 
e 1777.
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de aprobarse. Pola contra, os libreiros introducen algunhas adicións que non figuran 

como solicitadas por Valle449. Moitas destas ausencias subsanaranse nos anos seguintes, 

e así a Memoria de 1777 relaciona obras como a subscrición á Biblia de Kennicott, a

Enciclopedia de Artes y Ciencias, a Historia Bizantina regia, a Bibliografía instructiva 

de De Bure, unha subscrición ás obras de Lope, o Discurso sobre el fomento de la 

industria e Discurso sobre la educación popular de los artesanos e o seu Apéndice de 

Campomanes, e un bo conxunto de gramáticas e diccionarios gregos, hebreos, árabes, 

ingleses, e alemáns.

Aínda que Teoloxía constituía o maior peso nas coleccións existentes, non por 

iso Valle-Inclán deixa de seleccionar un número considerable de fondos nesta clase, 

onde o número de entradas (74) é o maior da relación, aínda que o número de volumes 

finalmente ingresados sexa superior en Belas Letras e Historia. Tamén ingresaron 

finalmente máis volumes nestas clases que en Xurisprudencia, na que tamén o número 

de desideratas era grande. En esta última tiña Valle grande interese, pois el mesmo 

afirma si se necesita buscar una ley del Reino, una Bula o disposición conciliar, apenas 

hay en aquella ciudad [Santiago] Bulario completo o Colección en que hallarla450.

Entre os libros desexados e adquiridos figuran as Biblias Políglotas de París

(Le Jay) e Londres (Walton)451, a Biblia de Kennicott452 subscrita na Memoria de 1778, 

449 As achegas dos libreiros na construcción das coleccións estaba xa teorizada de vello. Legipont (p. 198) 
no seu tratado xa indicaba: ... y quantos salen a la luz en dia por toda la Europa, creemos, que en quanto 
a esto sería cordura buscar algunos Mercaderes de libros, ù hombres enseñados por la larga 
experiencia, que nos pudieran suministrar quanto sale de nuevo, y bueno en el orbe literato, è investigar 
con atencion, y procurar los libros que deseamos.
450 AHN, Consejos, Leg. 5.469
451 Llamase Políglota pro famosiori, púes es la que comprehende mas lenguas orientales...Aunque los que 
concurrieron á esta Biblia han sido hereges, no obstante los textos son muy correctos, pues allí está el 
texto puro de la Vulgata latina, y el texto griego de los 70 de Roma, y así solo hai que expurgar en los 
Prologomenos de Valton. (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 136). A Biblia de Walton era posuída polo 
propio bibliotecario, que a deixa en testamento á súa morte ó Colexio de San Clemente (Cfr. Valle-Inclán, 
Xabier e Xaquín , comis.[1998],v. I, p. 35].
452 O hebraísta inglés Benjamin Kennicott comparou as variantes de texto de máis de 650 manuscritos e 
52 edicións impresas da Biblia Hebrea para a súa edición. No seu labor cara ó traballo sobre os 
manuscritos hebreos conservados en España contou coa colaboración de Sarmiento quen en marzo de 
1764 escribe a Campomanes buscando a intercesión deste con vistas a que a colación dos textos fora feita 
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as obras de Natal Alexandro453, Berti, Concina, toda a colección de Santos Pais editados 

polos maurinos454, e diversas coleccións litúrxicas, como as gregas do P. Goar e de 

Isaac Haberto455, e de Concilios, como a de Harduino456.

En Xurisprudencia ingresaron naquel momento as obras de Van-Spen, Du Pin, 

Hugo Grocio, Pufendorf, Heinecio457, e un bo conxunto de fontes de dereito español, 

especialmente de Ordenanzas, unha bibliografía que respondía ben ó enfoque regalista 

que o Consello de Castela buscaba para os novos planos universitarios. Tamén se 

adquiriron bastantes obras de dereito romano (Cuias, Donelio458, Brunemani), un dereito 

que ocupaba os catro primeiros cursos da Facultade de Leis.

Teoloxía e Xurisprudencia son, por outra parte, as materias máis numerosas 

entre os libros importados no período en España, o que xa se ten explicado porque: “Y 

es que en un siglo en que las élites del Poder y del saber tendían a confundirse, los 

juristas necesitaban ir bien pertrechados de obras de derecho civil y canónico, así como 

de literatura conciliar, ya que por ese rumbo podían proponerse las reformas político-

eclesiásticas que tanto  necesitaba el país”459

por José Carbonel (Cfr. Carta de Martín Sarmiento a Campomanes,  8 de marzo de 1764,  AHC, 48-124). 
A edición de Kennicott produciu un forte impacto en Valle-Inclán que lle levou a denunciar o atraso dos 
estudios das linguas bíblicas en España (Cfr. Barreiro Fernández, Xosé Ramón [2000]).
453  Sarmiento, Martín [2002a], p. 133.
454 Viendo los Monges Benitos de la Congregación de san Mauro de Francia, el cuidado que se ponia en 
pulir los autores Griegos y Latinos profanos, y el poco que había en corregir el texto de los autores 
Christianos primitivos, tomaron á su cargo corregir sus obras, y hacer una edición magnifica de éllas en 
París, y en folio, que admiran todas las Naciones . (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 99-100). Desta 
edición adquiriu a Biblioteca 64 volumes, que importaron á Universidade 8.890 reás (Cfr. AHN, 
Consejos, Leg. 5.471).
455 Sarmiento, Martín [2002a], p. 125.
456 Cualificada por Sarmiento de hermosa (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 111).
457 Como xa sinalamos, a obra de Hugo Grocio era incluída tanto na bibliografía sarmentina coma na 
mayensiana, pese ós seus problemas coa Inquisición.  Para Campomanes Del derecho publico universal 
es el Príncipe Hugo Grocio... Samuel Pufendorf cuias obras de derecho Publico despues de las de Grocio 
son las mas celebres... A Heynecio todos le conocen y su obra de derecho publico y las prelecciones à 
Grocio. No quiero negar el mérito de este author; pero creo que es lo mejor de quanto escribio en este 
genero la philosophia moràl por la ilación y facilidad de los principios para introducirse al estudio de 
este derecho... (Cfr. AHC, 23-25).
458 Mayans y Siscar, Gregorio [1732], pp. 264-265.
459 López, François: El libro y su mundo, en Álvarez Barrientos, Joaquín, François López, Inmaculada 
Urzainqui [1995], pp. 87-88.
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En Filosofía e Ciencias as obras entran en número limitado, pero ó menos o fan 

obras fundamentais como as de Bacon460, Descartes461, Newton, Nollet e Boyle462, e a 

Encyclopédie francesa ingresada en 1778. E tamén se achegan as primeiras coleccións 

matemáticas coñecidas, entre as que están as obras de Tosca, Jacques e Jean463

Bernoulli, Bernard Forest de Belidor, e Wolf464, este último libro de texto na cátedra de 

Matemáticas. En Medicina ingresan nesta compra  as obras do mecanicista Hoffmann, 

os discípulos de Boerhaave Van Swieten e Haen, do cirurxián Lorentz Heister465, etc.

En Xeografía, non chegaron nestas entregas o Atlas de Blaeu nin os dos 

cartógrafos franceses Sanson d’Abbeville e d’Anville (Ambil) que Valle desexaba, pero 

si o de Robert de Vaugondy. En Historia será a eclesiástica a que aporta un grande 

número de volumes, correspondendo á substitución da cátedra de Disciplina Eclesiástica 

pola de Historia Eclesiástica. Entre as coleccións que se achegan figuran os Annales de 

Baronio466, a Acta Sanctorum dos bolandistas467, a Historia Eclesiastica de Fleury e a 

de Tillemont468, as obras de Benedicto XIV ou as de Bossuet, aínda que non chegou a 

de Racine que Valle desexaba mercar. Tamén na historia profana hai obras 

voluminosas, aportando a Historia y Memoria de la Academia Real de las Ciencias de 

Paris469 105 volumes do total. Ó seu lado a Historia de España do P. Flórez, De re 

460 Sarmiento, Martín [2002a], p. 134.
461 Sarmiento, Martín [2002a], p. 133.
462 Sarmiento, Martín [2002a], p. 134.
463 Sarmiento, Martín [2002a], p. 134.
464 Sarmiento, Martín [2002a], p. 131.
465 Sarmiento, Martín [2002a], p. 170.
466 En Luca se va imprimiendo la historia de Baronio seguida, interponiendo en los lugares oportunos 
toda la critica de Pagi, y con nuevas  notas del Editor. Son ya 24 o 25 tomos en fol. y serán muchos mas.
(Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 117). Esta era a edición que adquiriu a Universidade en 38 volumes.
467 Hai infinitas colecciones de Actas, y vidas de Santos; pero la que las abraza todas es la famosa, que 
se va imprimiendo en Antuerpia por los Padres Jesuitas... Esta colección no es para particulares, púes 
cuesta mucho... (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 111-112). A Universidade comprou 50 volumes 
desta edición por 10.000 reás.
468 As historias eclesiásticas de Tillemont e Fleury estaban tamén incluídas na bibliografía sarmentina 
(Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 117).
469 Es juego caro, pero selectisimo. Púes se cuentan en el los tomos de Maquinas de las figuras de la 
tierra; de la Aurora Boreal; de los infinitos de Fontenelle, y otros... (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], pp. 
127-128).



284

Diplomatica de Mabillon470, e a Historia Bizantina regia471, esta última incluída na 

Memoria dos libreiros de 1778.

Nas Belas Letras as Memorias de Trévoux supoñen o maior número de 

volumes desta clase con 292. Pero non faltan gramática e léxico arábigos, a de Thomas 

Erpenio e Jacob Golio respectivamente, o Thesaurus grego de Enrico Stefano472, o 

léxico grego do seu discípulo Scapula473, o Glosarium mediae latinitatis474 e o 

Glosarium mediae Grecitatis, ambos de Du Cange o Diccionario da Academia 

Española, o diccionario xeográfico de Martinière475. O interese de Valle-Inclán polas 

linguas476 queda patente nesta compra, na que a diccionarios e gramáticas se engaden as 

obras enmarcadas no grupo dos Mitologios y Misceláneos de Leibniz, Montfaucon477 e

Muratori478, aínda que restan pendentes outros autores desexados coma Erasmo ou 

Barbadiño. As Bibliotecas de Fabricio479, Nicolás Antonio480, De Bure e a Biblioteca 

Veterum Patrum481, e algúns diccionarios especializados completan a clase Belas Letras

na división de Bibliografía e Diccionarios históricos e facultativos. 

Este importante conxunto de adquisicións, que ten sido analizado como 

“...obras instrumentais, de consulta, generalistas y escasa de reflexión y 

470 Sarmiento, Martín [2002a], p. 160
471 Para Sarmiento La colección de la historia Bizantina es la mas hermosa, magnifica, rara, y cara de 
todas...Esta Coleccion completa se halla en muy pozas librerias, aunque famosas, pues ó no se halla, ó 
costaria muchos doblones si se hallase...(Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 115). Efectivamente, os 37 
volumes adquiridos costáronlle á Biblioteca 6.500 reás.
472 Dexo otros Diccionarios Griegos como el de Budéo, y otros por poner el principal, que es Enrico 
Stefano... (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p.152).
473 Ó por ser costoso, raro, ó poco manejable el tesoro de Enrico Stefano, su discípulo Juan Scapula le 
compendio, y reduxo á un solo tomo en fol., aunque corpulento. La mejor edición es la añadida de 
Holanda, y es el que se debe tener (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 152).
474 Sarmiento, Martín [2002a], p. 151.
475 ...es casi Colección de relaciones geograficas en compendio, y se debe tener... (Cfr. Sarmiento, Martín 
[2002a], p. 122.
476 Barreiro Fernández, Xosé Ramón [2000].
477 Sarmiento, Martín [2002a], p. 160.
478 Sarmiento, Martín [2002a], p. 118.
479 Sarmiento, Martín [2002a], p. 171.
480 Sarmiento, Martín [2002a], p. 164.
481 Comprouse tamén na Universidade a edición de Lyon, que como xa vimos tiña o Colexio de Fonseca e 
non era a preferida de Sarmiento [Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 113).
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profundización...”482, entra plenamente na disciplina de historia literaria, de singular 

importancia a partir da segunda metade do século XVIII nos intentos de sistematización 

do coñecemento levados adiante polas Luces. Retomaremos máis adiante a importancia 

desta disciplina, tan reivindicada polos bibliotecarios compostelás, ó falar da orde dos 

libros.

 Se houberan de xuntar estes libros só cos fondos existentes incluídos na 

relación, ó chegar as obras a Santiago a Biblioteca  tería modificado substancialmente o 

peso  das distintas clases temáticas, cun menor predominio da Teoloxía (menos do 24%) 

e un maior predominio das Belas Letras (máis do 23%).

Estes cambios non deixan de ir en paralelo cos cambios do mundo universitario 

no plano de estudios e na creación de novas cátedras. Non pode esquecerse que é o 

propio Valle-Inclán quen negocia nesta mesma estancia en Madrid os problemas 

xurdidos co novo plano de estudios483. E así nas desideratas incluídas por Valle-Inclán 

na súa relación aparecen moitos dos autores presentes no Plano de estudios de 1772484: 

Cuniliati e Cabasucio en Teoloxía; Heinecio, Antonio Agustín, Doujat  e Wecembio e

as Leis de Toro de Gómez en Xurisprudencia; Domingo de Colonia en Belas Letras; 

Goudin, Wolff, Pourchot, Hipócrates, Boerhaave, e Gorter en Ciencias e Artes, aínda 

que algúns non terán a súa correspondente entrada nas Memorias de Alverá e Sancha: 

Cuniliati, Doujat, Goudin, Boherhaave, Juan de Díos, os catro primeiros libros de texto 

no Plano de estudios vixente, aínda que as Institucións de Boherhaave se explicaban 

polo texto de Haller.

482 Rey Castelao, Ofelia [2003].
483Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I,, p. 360.
484 Toda a información referida ós textos dos planos de estudios está tomada de Gasalla Regueiro, P.L., e 
Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da Ilustración, en Barreiro 
Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I,, p. 389 e ss.
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Moitas destas obras incorporaranse como texto no Plano de estudios de 1807, 

pero xa antes se incorporaran á Biblioteca, pois todos están incluídos no primeiro 

catálogo da Biblioteca, anterior a 1794.

Aínda que tamén aparecen obras que tiñan quedado fora do Plano de Estudios: 

entre elas varias de Berti en Teoloxía, incluído o Breviario Histórico que logo en 1806 

propoñerá a Facultade de Teoloxía como texto para substituír a Cabasucio, ou Van-

Espen en Xurisprudencia.

Pero ademais tampouco a composición é disonante coa  da oferta editorial. 

Para valorar axeitadamente a composición final da biblioteca hai que ter en conta a 

representación das materias no mundo editorial do final do Antigo Réxime, aínda que 

soamente sexa como expresión dos gustos do período. Entre 1778 e 1789, os libros 

relixiosos seguen constituíndo máis do 63% da edición francesa, seguidos polas Belas 

Letras e en moi inferior proporción polo Dereito, a Historia e Ciencias e Artes485.

As obras realmente compradas neste momento son edicións saídas do prelo ó 

longo do século XVIII, aínda que tampouco son raras as do século XVII. De 82 entradas 

datadas na Memoria de taxación feita en marzo de 1774 por Alverá e Sancha, 60

(73,17%) son do século XVIII, 20 (24,39%) do século XVII e 2 (2,43%) do século XVI, 

parecendo segui-la opinión de Sarmiento cando di ...sirvanos la advertencia de que lo 

mejor se ha escrito de 100 años á esta parte, desde que se fundaron las Academias486.

 Os Países Baixos, Francia, Italia  son os principais lugares de edición, coma 

correspondía ós grandes centros de edición do momento. Contando sobre a memoria de 

taxación de Sancha e Alveráde marzo de 1774, a única con datos de edición en parte das 

obras, de 83 entradas con lugar de edición, ás que podemos engadir 21 sen dúbida de 

orixe español, 31 (29,80%) corresponden a Francia, seguido por Italia con 25 (24%), e 

485 Brancolini, Julien, Bouyssy, Marie-Thèrese [1970].
486 Sarmiento, Martín [2002a], p. 101.
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España con 24 (23%). Aínda sen negar a importancia de Francia coma lugar de edición, 

non se debe esquecer que as obras francesas eran editadas en moitos outros lugares, 

coma vía para evitar a censura. Pero ademais as obras importadas de París no século 

XVIII en España son en boa parte obras relixiosas (na Memoria de taxación de Sancha e 

Alverá 15 de 31 edicións francesas corresponden á clase de Teoloxía), e que ó lado de 

París (24 obras da memoria) e Lión (6), Venecia (13), Xenebra (8),  Amsterdam (6), 

Anveres (5) e Colonia (4), eran importantísimos centros de edición no século XVIII. Así

das 8 entradas de Xenebra, 4 corresponden á Xurisprudencia, 3 a Ciencias e Artes e 1 a 

Belas Letras.

Se examinamos a memoria dos libreiros de marzo de 1774, onde coma xa 

dixemos aparecen reseñados os títulos das obras, pódese observar a primeira vista o 

predominio da lingua latina, cuxo papel na edición española ten sido xa explicada por 

François López: “Porque en cuanto a los textos latinos, que tanto se usaban en las 

Universidades hispanas y representan un alto porcentaje hasta en las bibliotecas más 

modernas, las de destacados ilustrados, hoy por hoy conocidas, nunca pudo España 

poner fin a una dependencia muy costosa que duraba desde el siglo XV”487.

Máis alá da oferta editorial, sen dúbida o máis significativo desta compra é o 

seu intento de cubrir as áreas bibliográficas que o Plano de estudios de 1772 establecera, 

adquirindo os textos que rexían nas distintas cátedras, ampliando autores e obras de 

máxima actualidade no momento e que correspondían ós intereses que para a 

Universidade se plantexaba o Consello de Castela. Algúns deles rexerían como textos 

con posterioridade, no Plano de 1807 ou formarían parte dos textos propostos (Juan de 

Díos, Pourchot, Heinecio, Berti). Cumpría así o bibliotecario o encargo do Claustro de 

487 López, François: El libro y su mundo, en Álvarez Barrientos, Joaquín, François López, Inmaculada 
Urzainqui [1995], p.87.
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tomar razón dos libros que lle pareceran a Valle mas útiles y modernos relativos a las 

Facultades mandadas enseñar en esta Universidad por el nuevo plan de estudios488 . 

488 AHN, Consejos, Leg. 5.469/31.
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A formación das coleccións: seleccionar e expurgar

Se han de reconocer ademàs los catálogos más 

copiosos, como de la Bibliotheca bodeliana... Se deberán 

asimismo buscar con cuidado los indices de las 

Bibliothecas que cada dia se sacan venales en almoneda, 

reconocer también los catálogos de los libros que se 

acostumbran publicar por los Libreros, en especial en las 

ferias de Francfort, y Lipsia, y se habran de registrar 

tambien con atención las actas de los eruditos, y 

ephemerides literarias, y otras cosas semejantes: porque 

de aqui se saca la noticia de las obras nuevamente 

impresas

(Oliver Legipont)

Os tratados de organización das bibliotecas, unha literatura relativamente 

abondosa dende o século XVII, adoitan considerar elixir e ordenar como os dous puntos 

claves para a constitución dunha biblioteca, e como tales son os aspectos comentados 

con máis detemento nestes tratados. Xunto con eles, as bibliografías para a selección e a 

aparición de publicacións periódicas reseñando os últimos libros que veñen de seren 

publicados son así mesmo significativas desta preocupación pola formación das 

coleccións. 

A formación das coleccións non era preocupación exclusiva dos bibliotecarios, 

senón que se tiña convertido nunha importante materia para os reformistas españois en 

relación cos libros e as lecturas necesarias para a reforma do ensino universitario. Entre 
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os que mostraron esta preocupación están Campomanes489, en grande medida repetindo 

as ideas de Sarmiento respecto á formación das coleccións, Olavide ou Mayans.

As particulares condicións con que nace a Biblioteca pública da Universidade 

de Santiago obrigaba a que selección e deselección fosen tarefas iniciais e simultáneas, 

pois se por unha parte era lóxico que as coleccións xesuíticas non respondesen ás 

propostas dos planos de estudio reformistas, por outra parte a suma de coleccións dos 

Colexios da Compañía de Galicia había aportar á Universidade un bo conxunto de libros 

duplicados. Así pois a un tempo que se producen as primeiras compras, seguramente 

algo prematuras en relación ó coñecemento das coleccións posuídas, intégranse os libros 

procedentes dos distintos Colexios e expúrganse os duplicados, as obras sen interese e

as que estaban en mal estado. Estes  fondos expurgados serán fonte de ingresos 

bibliográficos para outras bibliotecas, pero sobre todo fonte de recursos económicos e 

bibliográficos para a propia Biblioteca. Eran as primeiras coleccións para beneficiar.

A selección das coleccións: Integrar e expurgar

Dadas as súas orixes é natural que o primeiro labor para construír a Biblioteca 

da Universidade era integrar o patrimonio bibliográfico procedente dos Colexios 

xesuíticos, ó que moi axiña se lle xuntaron algunhas importantes doazóns, como as 

bibliotecas de Ventura Figueroa, Felipe de Castro, Ignacio Carballo de Castro, etc. Foi 

preciso identificar edicións e libros prohibidos, e separar  exemplares en mal estado e 

sobre todo duplicados. Como consecuencia destes labores de selección, xurde un 

conxunto de obras expurgadas, ou  deseleccionadas, para as que é preciso buscar un

destino.

489 Peset, Mariano y José Luís [1989], p. 81
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En 1772 unha real provisión obrigaba a separar e reservar nas bibliotecas 

universitarias e episcopais os libros de doutrina xesuítica. Para levar adiante esta 

separación vanse nomeando nos anos seguintes distintos membros da Universidade. En 

1773 encárgase primeiro a Mateo Fandiño que prosiga a formación do Índice e a 

separación dos libros mentres Francisco del Valle-Inclán estea ausente. Nese mesmo 

ano noméase a Luís Vicente Pereira para facer a separación das obras dos xesuítas490. 

Pero ademais pronto han ter que separar tamén ós libros duplicados que habían 

pasar á Biblioteca Arcebispal, xa que unha Real Provisión de 1772 sinalaba esta 

Biblioteca como receptora daqueles fondos que a Universidade non necesitase por seren 

duplicados ou por calquera outro motivo491. Pero a separación ou non se realiza, ou 

require maiores esforzos que os dunha única persoa, pois nos anos de 1775 e 1776 

séguese a tratar do tema, nomeándose o último ano a Joaquín Flores e o P. Fontela para 

o traballo. Cando ó fin os libros separados para a Biblioteca Arcebispal están ubicados 

no chan da Librería, Campomanes prohibe en 1778 o seu paso á esta biblioteca. Os 

libros xa separados deberon arrombarse noutras instalacións, pois en 1785 o Claustro 

acorda que eses libros volvan á Biblioteca, en vista de que o local en que se encontraban  

correspondía vajo del techo arruinado492.

Outro destino dos libros duplicados foi a Biblioteca do Colexio de San 

Clemente, por expresa orde de Campomanes de 1769. Neste caso parece que os fondos 

chegaron ó destino previsto493.

Máis documentados están outros destinos que a Universidade deu ós fondos 

xesuíticos. En 1776 o Claustro universitario comisionou a dous dos seus membros, 

Joaquín Flores e Joaquín Fontela, para o deshecho de los libros duplicados de los 

490 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 10.
491 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 11 v.
492 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 58, fol. 178.
493 González García-Paz, Sebastián [1993], p. 76.
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regulares expulsos. E así comezaron as ventas de libros duplicados, as veces de libros 

en mal estado, que se continuarían nos anos seguintes, con obxecto de obter recursos 

económicos para adquirir novos fondos. Eran os libros para beneficiar, ben mediante 

poxas públicas, nas que tiñan preferencia os membros da Universidade, e cuxos 

beneficios se inverten en novas compras,  ben para intercambiar. E non deixa de chamar 

a atención que tal práctica fose establecida en ocasións polas mandas testamentarias 

dalgúns doantes da Biblioteca, que indican que os libros que xa posúa a Universidade 

deben ser vendidos para adquirir outros novos. Tal ocorre por exemplo no caso do 

legado do profesor Mateo Antonio Fandiño en 1803494, que analizaremos 

posteriormente. Non sempre era así, por suposto: o testamento de Felipe de Castro 

estipulaba ...que con ningún motivo permitan se proceda a la venta de dicha 

Libreria...495 .

Está práctica de vendas de libros está tamén testemuñada noutras bibliotecas 

compostelás. Así en 1783 a biblioteca do Colexio de San Clemente obtivo 1.232 reás da 

venda de duplicados que se inverten noutras obras496. Na biblioteca do Mosteiro de San 

Martiño Pinario en 1802 o  bibliotecario José Negueruela  afirma ter, con autorización 

do Abade, os duplicados do mosteiro ...para usarlos, venderlos trocarlos y beneficiarlos 

segun me parezca497 .

Os primeiros libros da Compañía beneficiados

A primeira venda da que temos novas na Universidade é de 1776, e dela

consérvase a lista de libros dos xesuítas expurgados das coleccións498, todos eles 

494 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
495 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 15. Sen embargo, algúns fondos que deberon 
chegar en múltiples exemplares si se venderon: en 1811 a Xunta de Biblioteca decide beneficiar os 
exemplares de las lecciones y carta sobre la primera de las tres bellas artes de Felipe de Castro, 
reservando quando más dos ô tres de ellos (Cfr. AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77)
496 BX, Ms. 69, fol. 98.
497 BX, Ms. 452, p. 16.
498 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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duplicados. A venda foi realizada polos profesores Joaquín Flores e Joaquín Fontela, 

que tamén redactaron o inventario, indicando fundamentalmente autores, e tamén 

volumes, compradores e importe en que se adxudicou. 

Son en total máis de 2.000 volumes499, entre os que se inclúen edicións de 

Aristóteles, Platón, Santo Tomé, Erasmo, Fray Luís de Granada, Saavedra Fajardo, 

Feijoo, o Quijote, e un longo etcétera, onde non faltan indicacións máis xenéricas como 

10 libros de mística ou once libritos viejos. Loxicamente, dada a súa procedencia, 

predominan os fondos teolóxicos e o dereito canónico, entre eles máis de 10 Biblias, 

aínda que algunha estea destruida ou podrida, a Patroloxía,  e os autores da Compañía: 

Molina, Suárez, Ardsdekim, Nieremberg, Busenbaum, Azor, Mariana, Calatayud, 

Losada, Henao, Reifenstuel, Señeri, etc., edicións dos Exercicios de San Ignacio e 

Constitucións da Compañía, todos eles adxudicados varias veces, seguramente obras 

distintas, pero tamén múltiples exemplares da mesma obra. En ocasións os datos do 

inventario permiten afirmalo: así de Luís de Molina, véndese  5 veces a obra De iustitia 

et iure, as veces incompleta, pero tamén un exemplar de Commentaria in Iam D. Thomae 

Partem, e outro de Concordia liberi arbitrii cun gratiae donis...

Xunto ós fondos teolóxicos e á literatura canonística, hai que salientar un 

número considerable de clásicos greco-latinos, unha bibliografía tamén propia das 

bibliotecas da Compañía: Ovidio, Cicerón, Plutarco, Virgilio, Séneca, tamén en diversas 

obras e exemplares, entre elas unha edición de Ovidio ad usum Delphini.

En total a Universidade recadou 15.508 reás de vellón, sendo o de maior 

importe os 22 volumes de Suárez que se adxudicaron en 250 reás. Entre os compradores 

os profesores Mateo Fandiño, Patiño, Fontela, Vales, e unha boa parte do gremio 

universitario, incluídos o Rector, Juan Serrano, e o Bedel da Universidade. Aínda que

499 Aínda que o inventario comeza indicando o número de volumes das obras adxudicadas, logo 
interrompe esta práctica, en ocasións fai indicacións xenéricas, vg. cuatro libritos. Neste casos 
contabilizamos coma 1 volume cada entrada. Así contados, o número de volumes é de 2.082.
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finalmente non todos os cartos reverteron na Biblioteca, pois algúns deles empregáronse 

en pagar funcións, en saldar contas co carpinteiro, etc., ós que aínda houbo que 

descontar 20 reás de un pesillo de oro falso, que en medio de otros me pagaron, è yò 

recivi con buena fè, sin saber quien melo entrego.
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As coleccións entre 1790 e 1809
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A herdanza conservada: as coleccións en 1794

O primeiro catálogo datado dos que hoxe coñecemos corresponde á copia 

incluída na Visita de Martínez Oliva, onde se indica que é de 1794. Falaremos del máis 

detidamente ó tratar dos catálogos e da orde dos libros na Biblioteca. Pero dado que é a 

fonte de onde tomamos os datos que imos ver a continuación, faremos aquí unha breve 

referencia ó mesmo. O catálogo di incluír os libros e manuscritos da Biblioteca, e está a 

primeira vista ordenado por andeis, coa exclusiva indicación do número de cada andel, 

os libros incluídos nel e datos bibliográficos básicos. Pero a disposición dos libros e dos 

andeis seguía unha orde de disciplinas, tratándose pois dun catálogo de materias, o que 

nos permite analizar as coleccións da Biblioteca en función das categorías temáticas 

que se empregaban na Biblioteca a finais do século XVIII. 

En xeral a descrición bibliográfica é suficientemente axeitada para poder 

contabilizar os fondos de que se dispoñía, aínda que non faltan algunhas referencias 

xenéricas (un mazo de papeles, etc.), que poden alterar lixeiramente o computo total.

É preciso tamén facer dúas salvedades en relación ó contido deste catálogo de 

1794. En primeiro término que non inclúe os fondos prohibidos, que coma veremos se 

encontraban naquel momento nos armarios números 57, 58, e 59, non recollidos nel, 

aínda que si inclúe unha pequena relación final de 9 libros separados no caixón do 

bibliotecario. Pola contra si aparecen algúns libros que só posteriormente pasarían as 

coleccións prohibidas. 

En segundo lugar, advertir tamén que a pesar de que na entrega da Biblioteca 

ó bibliotecario Pedrosa, que se realiza por este catálogo, este di que o catálogo non 

inclúe os duplicados, refírese exclusivamente a aqueles que se destinaban á venda ou ó 

intercambio, pois si existen duplicados entre os fondos aquí analizados, aínda que o seu 
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número non sexa significativo. A súa inclusión nos andeis e polo tanto no catálogo 

debía responder a que se consideraban necesarias distintas copias pola demanda 

previsible destes títulos e edicións.

Dito isto, sinalar que o cómputo de entradas de catálogo a penas superaba os

6.000 títulos e o de volumes os 10.500, que distribuídos por clases ou facultades tal e 

como estaba ordenada a biblioteca, e que constituirá un apartado posterior, ofrece os 

datos seguintes:

Clases Entradas no 

catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Teoloxía 1.971 32,15 3.391 32,21

Xurisprudencia 1.092 17,87 1.922 18,26

Ciencias e Artes 1.042 17 1.526 14,49

Belas Letras 851 13,88 1.154 10,96

Historia 1.156 18,86 2.515 23,89

Outros500 17 0,28 19 0,18

Totais 6.129 99,98 10.527 99,99

Cremos que estas cifras amosan con claridade o peso que a bibliografía 

relixiosa tiña na composición da Biblioteca, ó que non debía ser alleo ó volume de 

libros recibidos dos colexios da Compañía, que aínda nestes anos debía constituír o 

núcleo maior das coleccións. Un peso que se observa tamén ó fixarse na escaseza das 

coleccións de Belas Letras, só explicable pola resolución asinada por Campomanes 

para a entrega das bibliotecas da Compañía, que excluía os fondos de Letras Humanas 

dos Colexios de Coruña, Pontevedra, Ourense e Monterrey, como xa sinalamos. O 

cumprimento estricto desta disposición, agás algunhas excepcións atribuíbles 

500 Inclúense aquí os 9 volumes prohibidos que o catálogo indica que se encontran no caixón do 
bibliotecario, e 10 volumes que o que “coordinou” a Biblioteca non puido ubicar por non saber alemán.  
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posiblemente ó descoñecemento dos responsables dos inventarios, explica porque a 

partir dunhas bibliotecas xesuíticas especialmente ricas nas áreas filolóxicas, a 

Universidade ten nestas materias a colección máis pobre dende o punto de vista 

numérico.

 O peso da bibliografía referida a cuestións relixiosas en 1794 vese mellor se 

separamos a literatura existente en cada unha das clases directamente relacionada coa 

Igrexa. A suma dos volumes de Teoloxía, Dereito canónico, eclesiástico e monástico, e 

Historia eclesiástica supón 5.271 volumes, fronte os 5.256501 que forman as coleccións 

profanas. Dito isto, hai tamén que sinalar, a falta de datos que nos permitan comparar 

con outras bibliotecas universitarias do momento, que en relación a conxuntos 

salientables de bibliotecas particulares en determinadas zonas, como é o caso de 

Valencia, un foco considerado ilustrado, a composición da Biblioteca pública da 

Universidade de Santiago presenta considerables diferencias: fronte a un 37,9% de 

volumes de literatura relixiosa en Valencia502, atopamos aquí un 32,21%; fronte a un 

27,4% de literatura xurídica, en Santiago non se chega ó 19%; Ciencias e Artes supón 

aquí un 14,49% fronte ó 12,7%  valenciano; e a Historia constitúe aquí un 23,89% 

fronte ó 10,9% valenciano.

Pero cremos que unha visión das divisións achega unha perspectiva senón 

absolutamente distinta, si máis matizada. Se facemos unha análise máis pormenorizada 

atendendo as divisións dentro de cada clase, principiando pola primeira, a Teoloxía, 

encontramos os seguintes datos:

501 En ambas cifras inclúense os fondos que figuraban  sen clasificar no catálogo de 1794 (libros en 
alemán e os pouco propios para a man da xuventude). Non se teñen en conta, sen embargo, os libros 
separados como prohibidos, xa que non figuran neste catálogo.
502 Lamarca Langa, Genaro [1994]
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Divisións teolóxicas Entradas no

 catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Biblia e Expositores 332 16,84 557 16,42

Liturxia 107 5,43 122 3,60

Concilios 71 3,60 162 4,78

Santos Pais 137 6,95 258 7,61

T. escolástica 279 14,15 645 19,02

T. Moral 251 12,73 414 12,20

Catequética 207 10,50 370 10,91

Predicadores 178 9,03 329 9,70

Mística 297 15,07 394 11,62

Polémicos 112 5,68 140 4,13

A Teoloxía escolástica alcanza o maior peso na composición destes fondos 

teolóxicos se atendemos o número de volumes, o que concorda coa que debía ser a 

situación existente en 1773, cando, recordemos, Valle-Inclán non mostraba  interese en 

comprar obras de teólogos escolásticos, a non ser as obras do escotista Claude Frassen 

en 4 volumes, o que indica ou ben o escaso interese na materia, ou máis ben a 

existencia xa dunhas coleccións suficientes.

Pero se atendemos o número de entradas no catálogo, o segundo grupo 

temático de acordo ós volumes, a Sagrada Escritura e Intérpretes é quen ten un maior 

número de títulos. É un grupo salientable no que consta se adquiriron obras entre 1773 

e 1794, e que a altura deste último ano posúe moitas das máis importantes edicións 

saídas do prelo dende a invención da imprenta. Tamén a Mística ten unha porcentaxe 

importante dende o punto de vista das entradas do catálogo, que son superiores ós da 

escolástica. Ambas divisións eran unha bibliografía especialmente querida para os 
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católicos ilustrados. A situación móstrase ben distinta da atopada no Colexio de 

Fonseca en 1786, aínda que en ambas predomine a Teoloxía.

Na Teoloxía moral, ó igual que na escolástica, e na predicación a achega 

xesuítica debeu ser case suficiente para a formación da colección, a teor das compras de 

Valle, o que non debeu ocorrer no campo da patrística, onde o primeiro director da 

Biblioteca é o que se ocupa de achegar as coleccións máis importantes, aínda que non 

moi numerosas.

No grupo que formaban as obras de Xurisprudencia, a distribución respecto á 

división das obras neste grupo era a seguinte:

Divisións xurídicas Entradas no

 catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

D. canónico 162 14,83 390 20,29

D. eclesiástico 297 27,19 536 27,88

D.monástico 158 14,46 187 9,72

D. natural, público e de xentes 87 7,96 162 8,42

D. romano 152 13,91 276 14,36

D. español e estranxeiro 233 21,33 339 17,63

Outros503 3 0,27 32 1,66

 A distribución que mostra a táboa anterior é suficientemente clara: hai un 

evidente predominio das obras relacionadas coa xurisprudencia da Igrexa, fronte á 

bibliografía de Dereito civil, representando a primeira o 56% das entradas do catálogo e

case o 59% dos volumes da bibliografía xurídica. Pero hai que salientar que dentro do 

Dereito canónico, é o Eclesiástico o que ten un maior presencia, o que é moi 

significativo do especial momento de relacións entre os poderes reais e eclesiásticos.

503 Neste grupo inclúense as obras do armario 87 que contiña obras de ambos Dereitos.
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 Dentro do grupo civil chama a atención a porcentaxe que significa o Dereito 

español e estranxeiro, con obras especialmente de Dereito español, que acada máis do 

49% das entradas e do 43% dos volumes da literatura xurídica civil, e está 

salientablemente por encima do Dereito romano en número de títulos, o que  concorda 

cos planes do Consello de Castela para as Universidades e cos debates habidos na 

década do 90 na Universidade de Santiago cara a unha maior presencia do dereito 

patrio504. O incremento desta colección hai que buscalo na política de adquisicións 

levada adiante por Valle-Inclán, con non poucos problemas como vimos de ver, pero co 

apoio do Consello de Castela.

A práctica inexistencia de obras de dereito público, natural e de xentes, 

confesada por Valle en 1773, non fora superada convenientemente, pois coma vemos 

aínda en 1794 a colección é moi limitada, e dela aínda se retiraran posteriormente 

fondos para incrementar os libros prohibidos, como Mare clausum de Selden ou Circa 

regicidium Anglorum de Gaspar Ziegler, aínda mesturados neste catálogo de 1794 cos 

fondos xurídicos da materia no armario 25. Dende logo se a comparamos cos autores e 

libros de dereito público recomendados por Campomanes en 1764, encontramos poucas 

coincidencias: o propio Selden e Heinecio, algúns outros estaban ubicados entre os 

libros prohibidos. Entre os fondos aquí contabilizados figuraban algunhas versións 

moderadas do novo dereito como as obras de José Olmeda, Manuel Lardizabal e 

Joaquín Marín y Mendoza.

Os pouco máis de 1.500 volumes de Ciencias e Artes distribuíanse do xeito 

seguinte:

504 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, pp. 464-475.
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Divisións en Ciencias e Artes Entradas no

catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Filosofía 122 11,71 179 11,73

Filosofía Moral 183 17,56 243 15,92

Historia Natural 132 12,66 322 21,10

Medicina 308 29,56 431 28,24

Matemáticas 95 9,12 122 7,99

Artes 202 19,38 229 15,0

As coleccións médicas son as que teñen un maior peso, o que parece razoable

tendo en conta que a Medicina constituía un dos estudios impartidos na Universidade 

de Santiago. Noutro extremo atópanse as Matemáticas, das que Valle non reseñaba 

ningún libro en 1773, e cuxa escaseza habería tamén que relacionar co feito de que os 

fondos destas materias das Bibliotecas da Compañía non se incorporaran á 

Universidade, senón que foran destinados por Campomanes a unha Escola de Pilotaxe 

en Pontevedra, que nunca se puxo en marcha. A altura de 1794 dos volumes de 

Matemáticas existentes algo máis do 39% eran edicións do século XVIII.

As coleccións de Artes, comprendendo tanto a categoría das belas artes como 

as artes mecánicas, representan en número de entradas no catálogo case o 20% desta 

clase, aínda que en 1794 as coleccións de arquitectura eran predominantes.

É preciso tamén chamar a atención sobre as coleccións que forman os grupos 

de Filosofía e Filosofía moral, o primeiro fundamentalmente Lóxica e Metafísica, o 

segundo nas actuais categorías temáticas moral, política, economía, e tamén algunhas 

ciencias útiles como a física. Posteriormente referirémonos con máis detalle á categoría 

temática denominada Filosofía Moral. Fronte ó que cabería esperar a Filosofía ten un 

peso significativamente inferior no número de entradas ó da Filosofía moral, o que en 

parte ven dado pola inclusión de obras que poderían entrar no grupo de Filosofía dentro 
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da Teoloxía escolástica. Pero a propia existencia da división Filosofía Moral (fronte ó 

que ocorría por exemplo na relación de Valle-Inclán de 1773) fai sospeitar nun novo 

interese que é explicado por Sánchez-Blanco Parody: “Si en la primera mitad [do 

século XVIII], la Ilustración española se localiza en los novatores escépticos, agrupados 

en torno a Feijoo, en la segunda mitad de siglo hemos de apartar la mirada de las 

cuestiones que conlleva la introducción de la ciencia positiva y dirigirla hacia las 

propiamente morales y políticas arrojadas por los filósofos, ya que en ese térreno es 

donde realmente se enciende la discusión y se adoptan posturas irreconciliables”505.

Tamén as Belas Letras, cunhas coleccións limitadas, deberon ser debedoras 

das instruccións de Campomanes, e tamén dunha política restrictiva de adquisicións da 

Universidade nestes anos, dado que estas disciplinas só eran estrictamente pertinentes 

para os estudios introductorios de Artes,  onde na opinión dalgúns membros do 

Claustro ...los jovenes que quieren oír lógica no necesitan más que saber algunas 

reglas de una gramática latina (...), con algunos tropos o figuras de retórica, y se les 

aprueba en estos dos utilísimos y tan preciosos ramos de humanidades por medio de un 

examen a veces pesado, las más ridículo, y siempre insustancial e incongruente506 .

A distribución das obras respecto ás divisións da clase pode verse na táboa 

seguinte:

Divisións de Belas Letras Entradas no

catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Gramática 174 20,45 209 18,11

Retórica 164 19,27 191 16,55

Poesía 327 38,42 447 38,73

Filoloxía e Poligrafía 186 21,85 307 26,60

505 Sánchez-Blanco Parody, Francisco [2002], p. 10.
506 Cit. por Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria 
da Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 449.
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A ultima clase temática, a Historia, era despois da clase teolóxica, a que 

posuía un número maior de fondos, o que tamén ocorría na relación que Valle-Inclán 

fixera en 1773. A distribución dos volumes de acordo á orde que rexía na Biblioteca era 

a seguinte:

Subdivisións históricas Entradas 

no

catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Xeografía 101 8,74 170 6,76

Cronoloxía 70 6,05 163 6,48

Hª eclesiástica. Hª católica e pontifical. Hª 

monástica

161 13,93 449 17,85

Hª santa. Hª eclesiástica das herexías 180 15,57 308 12,24

Hª antiga 102 8,82 131 5,21

Hª de España 188 16,26 249 9,90

Hª de Europa 86 7,44 168 6,68

Hª de países fora de Europa. Hª xenealóxica e 

heráldica. Antigüidades

113 9,77 176 6,99

Hª literaria. Vidas de personaxes ilustres. 

Extractos históricos

155 13,41 715 28,43

Fronte ó que ocorría na clase de Xurisprudencia, aquí a representación 

bibliográfica das áreas directamente relacionadas coa Igrexa está claramente por 

debaixo da entón denominada historia profana, constituíndo a primeira 

aproximadamente un 29,50% dos títulos e un 30% dos volumes.

Hai que resaltar tamén o peso significativo da Historia de España en canto o 

número de entradas de catálogo, fronte á porcentaxe de volumes. Pola contra, a división 

de Historia literaria medra considerablemente na porcentaxe de volumes en relación á 
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de entradas, como era lóxico se temos en conta as características das obras que a 

compoñían, entre outras moitas publicacións periódicas. Sobre esta categoría 

volveremos máis adiante detidamente.

Vendendo e comprando en 1795-1796

En 1795 a Xunta da Biblioteca encarga ó bibliotecario maior Pedrosa a 

taxación de libros duplicados e non necesarios acompañándose en caso necesario de 

algún librero, e acorda que non se pase á venda ata que comece o curso académico, que 

esta se realice por poxa e que se dea preferencia ós doutores da Universidade. Estes 

libros debían estar expostos na galería do claustro, a Antelibrería, posto que ó ano 

seguinte a Xunta manda retiralos para a Biblioteca, e que se deixe unha lista por se 

alguén quere compralos507. En total a lista que rexistra esta venda508 ten 252 entradas

con 398 volumes, con algún título máis xa que en ocasións unha entrada corresponde a 

varios títulos, debido a que se fan pequenos lotes, como ocorre cos 6 tomos 

descavalados do Diario de los literatos  que se venden xunto a Rationarium Temporum 

de Petavio. Tamén se venderon libros a peso, pois nunha das entradas rexistrase: Varios 

libros inútiles vendidos a real y medio la libra por no ser posible hallarles por otro 

medio despacho. En ocasións realizouse un troco, completado por unha pequena 

cantidade en metálico. Todos os sistemas de venda foron empregados para financiarse. 

En total a Universidade obtivo 6.488 reas, sendo a obra adxudicada en maior cantidade 

os 27 volumes do Bullarium Magnum de Cocquelines, que se adxudicaron en 1.300 

reás.

En conxunto as obras vendidas eran en grande parte de Teoloxía, Dereito 

canónico, e Historia eclesiástica con moitas vidas de santos que tanto éxito tiñan no 

momento, obras da escola xesuítica (Bussembau, Castropalao, Nieremberg, Suárez, 

507 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
508 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 5.
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etc.), obras de Fleury, Bossuet, Fray Luís de León, etc. e ata un exemplar de San Mauro 

das obras de San Bernardo. Abondaban tamén os clásicos greco-latinos, a bibliografía 

literaria e política española (Cervantes, Saavedra Fajardo, Gracian, Quevedo) e non 

faltaban as gramáticas (Nebrija, Sobrino, Larramendi). Outro conxunto considerable 

formábano as obras de historia de España e Indias (Flórez, Solís, Gándara, Garibay, 

Ocampo). Moitos menos eran os libros vendidos de Ciencias e Artes: algunha obra de 

Nollet, Feijoo, Martín Martínez, Sarmiento, Le Maur, Valmont de Bomare e Tissot. 

Algunhas das obras vendidas fórono en diversos exemplares coma a Industria 

popular de Campomanes e o seu Apéndice, que como é coñecido foi distribuída 

gratuitamente, ou De statu Ecclesiae de Febronio. Non deixa de chamar a atención que 

a Universidade vendese exemplares desta obra prohibida pola Inquisición, como o 

estaban algunhas outras incluídas nesta venda: os Caractères de Theophraste de La 

Bruyere ou Argenis de Barclays. Por certo que desta última obra non só vende un 

exemplar, senón que permuta outro, e resta un terceiro para vender en 1796.

Vendeuse tamén un manuscrito de Chumacero, que debía estar encadernado 

cun impreso. En todo caso o bibliotecario salva a responsabilidade da venda (non se 

esqueza, revisada pola Xunta de Biblioteca), engadindo esta nota: de poco o ningun 

valor.

Dos cartos obtidos nesta venda mercáronse 159 obras para integrar nas 

coleccións, e 7 máis para trocar con posterioridade. Formaban un total de 330 volumes 

para a biblioteca e 15 para intercambio, e adquiríronse por importe de 5.148 reás509. A 

compra  faise en almoedas e a particulares. Os libros mercados seguen incrementando as 

509 Aínda que os libros ingresados por compra, e os ingresados por permuta aparecen conjuntamente 
analizados en Rey Castelao, Ofelia [2003], analizaremos aquí separadamente ambos ingresos, dado que a 
documentación por nos manexada así no lo permite, fronte á relación conxunta do Libro de visita  A 57 
analizado por esta autora. Pensamos que as posibilidades de selección eran distintas, segundo a 
adquisición  fora realizada por permuta ou por compra, tal e como ocorre na actualidade e parece 
desprenderse desta análise.
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coleccións de clásicos nas edicións máis selectas: as holandesas dos Elzevir, as tamén 

holandesas cum notis variorum, e as parisinas ad usum Delphini, pero agás unha edición 

de Ovidio, son obras que se enmarcan na facultade de Historia: Floro, Tácito, Salustio, 

Tito Livio, etc. As coleccións históricas reciben desta compra un número salientable de 

volumes, aínda que non moitos títulos, en parte pola extensión das obras de Rollin510

(Histoire ancienne, Histoire Romaine, en total 30 volumes), Jean Baptiste Crevier

(Histoire des Empereurs romains, 12 volumes), e Lebeau (Histoire de Bas-Empire..., 24 

volumes), obtendo así a Biblioteca unha salientable representación das grandes obras de 

Historia antiga da primeira metade do século XVIII. Os fondos históricos constitúen o 

maior número de volumes do conxunto desta adquisición.

As obras teolóxicas son escasas, aínda que ingresa entón a traducción ó 

portugués da Sagrada Escritura de Pereira de Figueiredo.

Pero será o Dereito e as Ciencias as que reciban un máis poderoso impulso no 

número de títulos nestas adquisicións. No primeiro fundamentalmente alegacións, algún 

texto de dereito romano, destacando a obra de Vinnio, e en dereito español unha obra de 

Crespi de Valdaura. Nas Artes, o conxunto máis resaltable está formado pola literatura 

sobre a arte da guerra, fundamentalmente unha bibliografía francesa coñecida en España 

especialmente a partir da reorganización do exército e da  aprobación das Ordenanzas 

de 1768: obras de Charles Quincy, Grandmaison, Puységur, Bombelles, etc., e algunha 

das súas versións ó castelán, como a realizada por Benito Bails. 

Tamén se adquiriu un manuscrito : Papel M. S. Sobre puntos concernientes á 

la Excelentísima Casa de Monterrey , e entran tamén os textos de Cornide Ensaio sobre 

los peces e Las Casitérides, así como a traducción ó castelán da Poética de Aristóteles 

feita polo galego  Alonso das Seixas y Tobar. 

510 Sarmiento aconsellaba: Mr. Rollin, todo (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p.169).
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En total, compráronse as seguintes obras e volumes, de acordo ás clases que 

pasaron a integrar na Biblioteca511, e sen computar as adquiridas para intercambiar:

Clases Entradas Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Teoloxía 10 6,29 40 12,12

Xurisprudencia 45 28,30 70 21,21

CC. e Artes 55 34,59 80 24,24

Belas Letras 13 8,18 24 7,27

Historia 36 22,64 116 35,15

Esta compra ademais móstranos como a Biblioteca empregaba todos os 

sistemas posibles cara ó seu financiamento. Ó final da lista de obras adquiridas, os sete 

últimos títulos van introducidos por unha anotación na que se indica que tales títulos 

non eran para quedar na Biblioteca, senón para permutar posteriormente ...por otras de 

mucha mas estimacion y mas subido precio... Non eran as únicas que se tomarían 

exclusivamente para permutar, pois na lista dos libros permutados que veremos 

posteriormente aparece en varias ocasións le adquiri para este efecto del Dr. Río ou 

formas similares. 

Descoñecemos onde se mercaron concretamente estes libros, aínda que si 

sabemos que foi en almoedas e de persoas particulares, o que parece indicar que a 

adquisición se fixo en Santiago. Pero a Biblioteca durante o período estudiado 

empregou todo tipo de provedores. Compráronse libros en Madrid, como xa vimos, na 

Coruña e en Santiago, pero tamén en París. Ás veces estas adquisicións foron 

xestionadas por profesores como Ramón Moás durante a súa estadía en Madrid en 1801, 

aínda que logo a compra se suspenda por falta de cartos, ou Jacobo María de Parga en 

511 Para esta análise empregamos  as signaturas bibliográficas correspondentes a estes libros que figuran 
no Libro de visita de Oliva (AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57), xa que a documentación 
destas adquisicións non reseñan as clases nas que se integraron.
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1802512; tamén interviñeron outras persoas coas que se mantiña relación en Madrid, tal 

como se fixo en 1803 con Fr. Josef Andrés de Santa María, Lector de Teoloxía en 

Atocha. Coñecemos tamén compras por correo, aínda que algo posteriores, como as 

realizadas por Patiño en 1824 ó libreiro Barrois l’aîne. Outras veces eran as almoedas de 

Santiago as que surtían de libros á Biblioteca, tal e como ocorreu cos libros de José de 

Turnes, Vicente de Neira e Jacobo Blanco en 1789513; en ocasións deberon facerse a 

libreiros de paso en Santiago, tal e como ocorre coa Encyclopédie Méthodique en 1806. 

Tamén os particulares serviron para comprar fondos para a Biblioteca,  como no caso da 

biblioteca do Bispo de Blois, e como vimos de sinalar tamén nesta adquisición de 1796.

Intercambiando libros en 1796

Ademais dos libros vendidos, tamén figuran nesta documentación os libros que 

nese momento se permutaron. A lista dos ofertados pola Universidade para o 

intercambio ten 305 entradas e 600 volumes  nalgúns  casos os mesmos títulos que nos 

encontraramos na venda, o que indica o grande número de duplicados que entraron 

neses anos nas coleccións, só explicables polo importante solapamento que debía existir 

nas bibliotecas da Compañía. O predominio dos libros de Teoloxía e Dereito canónico é 

igual que na lista dos vendidos, con abundancia de literatura da Compañía. No outro 

extremo hai que situar os libros de Ciencias, moito menos representados, aínda que non 

faltan textos médicos e un exemplar do Espectáculo de la Naturaleza de Pluche ou a 

Practica de la Geometría  de Le Clerc.

A cambio a Biblioteca adquiriu libros de Teoloxía, con bastantes obras sobre 

Teoloxía moral, Homilética, libros sobre a doutrina inmaculista, pero sobre todo 

Historia eclesiástica, en especial vidas de santos e a historia de diversas congregacións. 

512 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
513 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 136.
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Tamén as ciencias incrementaron os seus títulos: os Elementos de Geometría 

de Euclides en inglés, a Física do cartesiano Rohault, a de Muschembroeck e a de 

Hartsoeker, a Historia Natural de Buffon en traducción castelá, a obra do botánico 

Paolo Boccone, do farmacólogo Torti, dos médicos Boerhaave, Hoffman, Santorini, 

Sennert, Dekkers, diversas edicións de Hipócrates e un longo etcétera.

En total figuran na relación da permuta 353 entradas formadas por 580

volumes, de acordo á distribución seguinte:

Clases Entradas Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Teoloxía 122 34,56 151 26,03

Xurisprudencia 43 12,18 65 11,21

CC. e Artes 103 29,17 219 37,75

Belas Letras 22 6,23 40 6,9

Historia 63 17,84 105 18,10

Se compáramos este ingreso co dos libros comprados observamos que na 

permuta son significativamente máis altas as porcentaxes de entradas e volumes nas 

obras teolóxicas, menores nas xurídicas, algo inferiores en porcentaxe de títulos en 

Ciencias e Artes, aínda que superiores en porcentaxe de volumes, e sensiblemente 

inferiores en Historia. 

Cremos que, á vista destes datos, pódese concluír que a Universidade ten un 

interese considerable nas clases de Ciencias e Artes, Xurisprudencia e Historia, pero á 

hora de permutar obras ten que limitarse á oferta e o que atopa é un bo conxunto de 

obras médicas e, sobre todo, teolóxicas, o que marcará as diferencias entre os libros 

mercados e os libros permutados.

A documentación non indica con quen se facían as permutas dos títulos, pero 

algunhas notas destas relacións permítenos afirmar que se realizaban tanto con outras 
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bibliotecas institucionais, como con particulares. Así o redactor dunha das listas, afirma 

ter dado o Diógenes Laercio viejo por haberle cambiado en San Francisco con otros 

libros mas por el excelente de Gil Menagio. Entre os libros ingresados por permuta 

figura esta nota: Hoffman: Opera (se tomo este Autor para el convalache [sic] en San 

Martín), é dicir que a Biblioteca ingresaba por esta vía unha obra que xa posuía, pois 

fora adquirida por Valle-Inclán en 1774, coa exclusiva finalidade de intercambiala 

posteriormente con outra biblioteca. Parece bastante probable que tales obras foran 

permutadas na súa totalidade con individuos e institucións da propia cidade, o que 

indicaría a considerable circulación en Santiago de obras de Teoloxía e Medicina.

Non deberon ser estes anos de traballo menor en relación a estes procesos de 

integración de fondos, entre os que se separaban os duplicados, pois en total,  a 

Biblioteca desfaise en 1796 de cerca de 1.000 volumes, e a inicios do ano seguinte aínda 

tiña máis de 250 que non conseguira colocar (edicións dos Emblemata de Alciato, unha 

edición da prosa de Bembo, as Arquitectura de Alberti, Vitrubio ou Vignola, algúns 

clásicos como Ovidio ou Cicerón, obras de Feijoo, Mañer e Sarmiento, ou 35 volumes 

da Historia Ecclesiastica de Baronio514). Nos anos seguintes continuouse a vender e 

permutar libros, constando por exemplo que así se fixo en 1805. Seguramente entre eles 

estaban os restos finais das bibliotecas da Compañía, e seguramente tamén fondos 

duplicados de doazóns. A escaseza nos fondos hoxe existentes na Biblioteca Xeral de 

libros doutros Colexios, agás Santiago e Monterrey, posiblemente se explica por estas 

saídas de fondos duplicados, que sumada á xa analizada de 1776, máis os fondos que se 

pasaron ó Colexio de San Clemente, supón un expurgo nas coleccións superior ós 3.000 

volumes.

514 A obra de Baronio, como xa sinalamos, fora adquirida por Valle Inclán, pero voltou a entrar, ó menos, 
coa biblioteca de Ventura Figueroa. En 1798 permutouse un exemplar por un conxunto de libros (Cfr. 
AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg, 534).
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A formación das coleccións: A biblioteca dun profesor

Ademais das compras e das permutas, a Biblioteca da Universidade de 

Santiago incrementouse considerablemente gracias ás doazóns. Deixando de lado o 

ingreso dos fondos da Compañía que levan a iniciar as Memorias de Bienhechores co 

rei Carlos III, as grandes doazóns nos últimos anos do século XVIII corresponden ás 

bibliotecas de Manuel Ventura Figueroa,  Felipe de Castro e Ignacio Carballo de 

Castro515, que xa teñen sido analizadas dende o punto de vista do seus contidos516. Estas 

tres bibliotecas aportaron á Universidade máis de 4.000 volumes, aínda que 

descoñecemos en que medida puideron ser tamén beneficiados.

No seu momento sinalamos a importancia destas doazóns cara á constitución 

das bibliotecas públicas en Francia, e o papel que as mesmas outorgaban homes como 

Sarmiento. Só resaltar agora que ó menos as doazóns de Castro e Figueroa, tertulianos 

da celda de Sarmiento, hai que enmarcalas na política bibliotecaria deseñada por este. 

En maior ou menor medida, o papel dos doantes é fundamental na construcción 

das coleccións universitarias compostelás, tamén noutras, como as de Valencia e 

Oviedo. Non o foran menos noutras bibliotecas galegas, como as da Compañía, como 

xa sinalamos, nin tampouco na Biblioteca Capitular de Santiago, gracias a Diego Juan 

de Ulloa, ou na do Real Consulado da Coruña, baixo cuxa dirección puxo o cóengo 

Pedro Antonio Sánchez a súa librería para formar unha biblioteca pública. 

Os profesores da Universidade aportaron tamén fondos, en xeral en pequeno 

volume, ás coleccións universitarias, como pode seguirse da lectura das Memorias de 

515 A biblioteca do médico Carballo de Castro debeu chegar parcialmente á Universidade, pois no 
Claustro de 5 de maio de 1789 nomease a Bartolomé Ruiz e Francisco del Río para que reconozcan as 
listas de libros desta biblioteca para avisar los que deban recogerse (AHUS, Universidade, Serie 
Histórica, Libro A 136, fol. 47)
516 A biblioteca de Felipe de Castro foi estudiada por Bédat, Claude [1969]. Unha análise desta biblioteca, 
xunto ás de Ventura Figueroa e Carballo de Castro, pode verse en Rei Castelao, Ofelia [2003], pp. 173-
188.
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Bienhechores. Sen embargo nalgúns casos (José Vicente Piñeiro, Angel Patiño, Melchor 

Vasadre, Agustín de Vales, etc.), ademais da doazón de libros durante a súa vida, a 

xenerosidade destes mestres levoulles a ceder toda a súa biblioteca como legado 

testamentario, ás veces a metade da mesma, como ocorreu coa de Melchor Vasadre, ou 

un bo conxunto dos seus libros. Facían así realidade a vella idea de Sarmiento da 

importancia das doazóns post-mortem para a constitución das Bibliotecas públicas.

Pero ademais estas doazóns á Universidade eran en ocasións nas mellores 

condicións posibles para acrecentar ás súas coleccións. É o caso do profesor Antonio 

Mateo Fandiño.

Mateo Antonio Fandiño, bacharel en ambos dereitos, e licenciado e doutor en 

Cánones, fora profesor de Dixesto na Universidade. É o autor duns Apuntamientos 

legales517 , un índice alfabético de materias xurídicas, tanto civís como canónicas, que 

ademais da explicación dos conceptos remite aos autores que tratan da materia.  O texto 

enmárcase dentro  dunha serie de manuscritos de apuntes para a preparación de clases 

realizados por profesores da Universidade de Santiago518.

Fandiño estivera en relación coa nova Biblioteca da Universidade dende o seu 

nacemento: en 1773 encontrámolo encargado de facer o Índice e separar os libros 

mediante la ausencia del Dr. Fco. del Valle; en 1774 representa á Facultade de Cánones

na Xunta nomeada para revisar as ordenanzas formadas por Valle-Inclán ; en 1775 é 

nomeado, xunto a José Gil Taboada, para manter as negociacións co Arcebispo con 

vistas á transferencia dos libros “sobrantes” dos xesuítas; en 1776 foi deputado polo 

Claustro para asuntos relativos á construcción do edificio da Biblioteca; en 1778 

intervén na revisión realizada ás contas de libros adquiridos por Valle-Inclán en Madrid.

517 BX, Ms. 54.
518 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 527, n. 91.
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Esta relación coa Biblioteca explica quizás as favorables condicións en que 

lega os seus libros.  En Xulio de 1803 os testamentarios de Fandiño comunican á 

Universidade  que esta pode pasar a recoller os libros, e de acordo coas disposicións 

testamentarias519

...de suerte que con los libros que hubiere se complete las obras incompletas 

beneficiándose los restantes libros para aumento de la misma Biblioteca...

A relación dos libros desta biblioteca está formada por 257 entradas e 

aproximadamente 485 volumes, ós que habería que engadir algúns duplicados, varios 

tomos sueltos, e un mazo de varios papeis sueltos. Non é unha biblioteca menor, aínda 

que non chegue a alcanzar as cifras das grandes bibliotecas do período. A maioría destas 

entradas corresponden a textos impresos, pero non faltan algúns manuscritos como un 

Curso matemático para la Instrucción de los militares520 ou os propios Apuntamientos 

legales521 da autoría de Fandiño.

A composición da Biblioteca reflicte a formación e adicación de Fandiño, 

cunha abundante literatura xurídica, en boa parte obras anteriores ó século XVIII, en 

edicións dos século XVI, XVII, e XVIII, e cunha considerable presencia do dereito 

canónico e dos tratadistas do ius commune. Nada que non se puidera agardar da 

biblioteca dun letrado. Non faltan tampouco obras de Teoloxía, Belas Letras e Historia, 

incluso algún texto médico e agrícola. Pero é o Dereito o núcleo sen dúbida máis 

importante.

Como profesor de Dereito romano  posuía Mateo Fandiño os textos vixentes no 

ensino universitario compostelá: os textos de Vinnio, Wesembecio, Heinecio, Amaya o 

Antonio Gómez que eran os empregados na Facultade de Leis. Ó seu lado unha amplía 

representación do ius commune español, unha literatura xurídica producida nos séculos 

519 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
520 Na actualidade BX, Ms. 431.
521 Na actualidade BX, Ms. 54.
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XVI e XVII, pero que se sigue reeditando abondosamente no século XVIII, e  que fora 

nestes séculos sufrindo unha certa diversificación, que non especialización, tanto en 

razón do territorio como das materias tratadas522.

Había na biblioteca de Fandiño obras dos representantes do mos italicus en 

Italia, como Roberto Maranta ou Jacopo Menocchio, e en España e Portugal, como 

Rodrigo Suárez, Juan López de Palacios Rubios, Juan Sala, ou Parladoiro. Cultivadores 

do mos italicus, pero máis ligados a unha perspectiva do reino, base do usus modernus 

Pandectarum, están as obras de Fernández de Otero De officialibus Republicae, as de 

Juan Gutiérrez, aquí coa edición de Opera omnia Legalia, Antonio Gómez, e Diego de 

Covarrubias, todas elas posuídas por Fandiño.

Atención especial ás institucións do reino de Aragón prestara Juan Pedro 

Fontanella (Decissiones Senatus Cataloniae), a Valencia Crespi de Valdaura

(Observationes illustratae decissionibus), e a Galicia Herbella de Puga (Derecho 

práctico i estilos de la Real Audiencia de Galicia), todos eles nos andeis do noso 

profesor.

Un tratamento global dos distintas especializacións pode verse nas obras de 

Ayerve de Ayora (De partitionibus), Peláez de Mieres (De Maioratibus et 

meliorationibus Hispaniae), Cristóbal de Paz (De Tenvta), todas elas tratando as 

institucións do dereito romano que o seu propio título indica dende perspectivas

administrativas, procesuais, etc. 

Non carecía Fandiño de aquelas obras de resolucións, cuestións legais, 

dictámenes, comentarios, etc., tan abondosas na bibliografía xurídica destes séculos, e 

do Alphabetum iuridicum de Gil de Castrejón, unha pequena enciclopedia de dereito 

moi reeditada dende 1678.

522 Clavero, Bartolomé [1994], pp. 76-86.
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Ó seu lado estaba tamén literatura que trataba cuestións hoxe enmarcadas na 

filosofía do dereito como a obra de Domingo de Soto De iustitia e iure, a homónima de 

Luís de Molina, ambas dentro da escola xurídica española, denominada tamén 

neotomismo ou escola de Salamanca, que arranca de Francisco de Vitoria,  e cuxas 

relacións coa teoloxía levará a que nos andeis da Biblioteca compostelá estes fondos se 

integren dentro da Teoloxía moral e non na clase Xurisprudencia.

Mateo Fandiño posuía tamén algúns dos textos empregados na Facultade de

Cánones, como a obra de Cironio ou a de Doujat, xunto a un conxunto salientable de 

literatura canonística, comezando por edicións do Decreto de Graciano, as Decretais de 

Gregorio IX e as de Bonifacio VIII. Obras de importantes canonistas, como Baius 

(Praxis eclesiastica), o portugués Barbosa, famoso tamén coma romanista, (Opera 

omnia Legalia), do canonista e civilista Petrus Rebuffus (Tractatus varii), de Ludwig

Engel (Collegium universi iuris canonici), e Tomás Sánchez (De Matrimonio, In 

praecepta Decalogi..., e Consilia moralia), completada por literatura conciliar, como a 

obra de Cabassutius Notitia Conciliorum ou o Concilium Tridentinum, anotado por 

Gallimart.

Xunto a esta biblioteca  profesional, ademais das obras da escola de Salamanca 

xa citadas, algúns outros autores de obras teolóxicas pertencían tamén a Fandiño: a 

Summa Theologica de Santo Tomé anotada por Tomás de Vío, obras dos xesuítas 

Nieremberg, Henao ou Losada, a de Alfonso de Castro Adversus Haereses..., os 

sermóns do P. Vieyra e de Bocanegra, o Catecismo de Fleury, algunha biografía de 

santos, e unha edición de 1598 da Biblia de Sixto V.

Posuía Fandiño as obras de Diego Torres de Villarroel, un profesor de 

matemáticas salmantino dedicado á astroloxía, e as de quen será o seu crítico, Feijoo, 

xunto coa defensa que del fai Sarmiento e as súas Obras posthumas. Algúns textos 
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históricos como as historias de México de Salazar e Solís, a Historia de España de 

Mariana, a Clave Historial do P. Florez, e unha edición do compendio de historia de 

España, anexo á historia universal de Claude Buffier, e editado en Barcelona co título 

Nuevos elementos de historia universal sagrada y profana, de la Esphera y Geographia 

con un compendio de la historia de España..., algunhas obras xeográficas como a de 

Martineau Duplessis. E tratados políticos como as obras de Saavedra Fajardo, ou os 

Emblemata de Alciato.

Edicións diversas de clásicos latinos, textos de historia, moral, retórica, ou 

literarios, como os de Cicerón, Quintiliano, Salustio, Terencio, Floro e Suetonio, xunto 

a manuais de pronunciación e gramáticas gregas, o diccionario francés-español de 

Sobrino e unha ortografía do español. Entre a literatura española resaltar as obras de Sor 

Juana Inés de la Cruz, María de Zayas, e La Galatea e o Quijote; na italiana unha 

edición incompleta das Rimas y prosas de Torcuato Tasso.

Seguindo a xenerosidade do doante  que permitía que a Biblioteca se desfixese 

das obras que considerara pertinentes523, só restaron na Biblioteca da Universidade os 

fondos correspondentes a 101 das entradas da lista dos libros da biblioteca de Fandiño, 

formadas por 163 volumes, máis os papeis soltos. As obras expurgadas desta biblioteca 

deberon ser canxeadas en diferentes ocasións, xa que se conservan dúas listas dos novos 

libros ingresados por esa vía524, unha delas coa data de 1805, a outra posiblemente de 

1804. Entre ambas supoñen 107 volumes en 94 entradas de catálogo, entre os que 

abondan tamén os fondos xurídicos, o que parece indicar que os cambios se farían con 

523 Non todos os doantes mostraron esta xenerosidade. No testamento de Felipe de Castro indicaba que 
...con ningún motivo permitan se proceda a la venta de dicha Librería...(Cfr. AHUS, Universidade, Serie 
Histórica, Libro A 57, fol. 15). Sen embargo coa biblioteca deberon chegar unha certa cantidade de 
exemplares da traducción de Felipe de Castro da obra de Varchi Lección sobre la primacía de las artes , e 
a Xunta da Biblioteca decide en 1811 beneficiar os exemplares reservando quando más dos ô tres de ellos 
(Cfr. AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77).
524 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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xuristas particulares, que loxicamente serían os interesados en boa parte dos libros de 

Mateo Fandiño.

Pero non faltan tampouco libros de Teoloxía, entre eles varias edicións da 

Biblia, latinas, gregas e hebraicas, e tamén De frequenti communione de Arnauld e a 

Tentativa Theologica de Pereira de Figueiredo, que evidencian unha certa circulación de 

obras xansenistas nas elites compostelás; clásicos greco-latinos e literatura 

contemporánea como as Poesías de Meléndez Valdés, a traducción ó francés de The 

Nights de Edward Young, as obras de Coffin; en menor número literatura histórica, con

obras do Marqués de Mondejar, algúns textos filosóficos (Jacquier, Lugdunensis, 

Genuensis,etc.), médicos e matemáticos, como o curso de Etienne Bézout ou de 

Fortunato de Brescia, texto recomendado para a física no plano de estudios de Olavide.

A composición destas listas froito do intercambio mostra o predominio de 

obras de Teoloxía e de Dereito, quizais con maior presencia do último, e moito máis 

limitada a achega da Historia, as Belas Letras e as Ciencias. Loxicamente hai que pensar 

que os interesados nos libros da biblioteca de Fandiño serían xuristas, que polo tanto 

tiñan o mesmo tipo de obras á hora de intercambiar fondos. Pero, como noutros lugares, 

a circulación de obras en Compostela non debía separarse moito desta composición, ó 

que habería que sumar fondos de Medicina que vimos abondar noutras permutas. Estas 

incluían tamén algúns libros prohibidos, ós que nos referiremos posteriormente.
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As coleccións a partir de 1812
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O Libro da Natureza: obras adquiridas entre 1812-1816.

Na visita real realizada á Universidade en 1816525, ademais doutros aspectos 

inspeccionados en relación á biblioteca, os visitadores fan un cotexo entre os fondos 

existentes no antigo índice e no novo, segundo eles ó Catálogo realizado en 1794, 

formado por el Dr. Pedrosa cuia copia existe en el expediente...formado por el 

Cardenal Dn Juan Martínez Oliva, e o que din que o bibliotecario Patiño rematou en 

1813, dos que falaremos posteriormente. En todo caso adiantar aquí que a información 

sobre os catálogos que proporcionan os visitadores non pode ser exacta, pois o catálogo 

redactado por Patiño debeu ser rematado en 1816, como el nalgunha ocasión indicou, e 

dado que no texto dos visitadores aparecen libros editados por primeira vez en 1815.

Por outra parte, tampouco se explica que este cotexo, de facerse realmente entre os dous 

índices, dea coma resultado unha cifra que a penas sobrepasa ós 500 volumes, cando as 

considerables adquisicións realizadas en 1796 e 1797 (biblioteca do bispo de Blois, 

intercambios, compras) suman xa moitos máis, e obviamente non estaban incluídas no 

catálogo de 1794. Pensamos que o cotexo debeu realizarse entre o catálogo alfabético-

silábico redactado por Pedrosa e presentado á Xunta en 1804 e o catálogo xeral

redactado por Patiño, dos que falaremos posteriormente. Estes deberon pensar que tal 

catálogo alfabético-silábico de Pedrosa, que existía na Biblioteca segundo o propio 

Patiño informa ós visitadores, era o copiado na visita de Oliva.

Sexa como fose, o cotexo debe corresponder ós libros adquiridos entre os anos 

1812 e o mes de xuño de 1816, cando se realiza a relación, pois inclúense algunhas 

525 AHN, Consejos, Leg. 5.476.
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obras aínda sen colocar debido á súa recente chegada á Biblioteca, segundo Patiño 

indica ós visitadores.

Neste cotexo estes reseñan a falta dunha ducia de obras perdidas, debido a que 

foran prestadas a un oficial francés, todas elas de temas militares. A continuación 

relaciónanse os novos ingresos, descritos con autor, título, volumes, tamaño e signatura 

topográfica.

En total as adquisicións realizadas nestes anos supoñen 189 entradas de 

catálogo, con 513 volumes de libros e 408 fascículos de revistas. A anotación dos 

armarios en que se ubica cada unha das entradas, permítenos distribuír os volumes entre 

as clases, co resultado seguinte:

Clases Entradas 

catálogo

Porcentaxe Volumes Porcentaxe

Teoloxía 33 17,46 74 14,42

Xurisprudencia 30 15,87 38 7,40

Ciencias e Artes 84+7 títu-

los de pu-

blicacións

48,14 343+348 tomos de 

publicacións periódicas

66,86 (só libros)

Belas Letras 12 6,35 27 5,26

Historia 22+1 títu-

lo de publi-

cación periód.

12,16 31+ 60 vols. De publi-

cacións periódicas.

6,04 (só libros)

As novas adquisicións sinaladas na visita procedían non só de compras, senón 

tamén de outras formas de ingreso, pois as obras que sabemos polo Libro de 

Bienhechores foron doadas entre os anos 1812 e 1814 á Biblioteca figuran na relación. 

As compras de libros deberon ser escasas nalgúns destes anos, senón en todos, pois a 

media de títulos ingresados por ano é de 37,8 e a de volumes de 102,6. A situación 
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económica da Biblioteca, coma os propios comisionados indican neste informe, é mala, 

o que confirma o Libro de Xuntas de Biblioteca526 cando, por exemplo, en 1813 o 

bibliotecario maior presenta unha lista de libros de necesidad, e a Xunta acorda se 

compren los mas precisos.

En todo caso, a evolución da colección confirma algunha das tendencias 

observadas nas adquisicións por compra realizadas na época do bibliotecario Pedrosa, 

onde o grande número de intercambios realizados coas obras duplicadas, procedentes da 

Compañía ou de doazóns particulares, debeu alterar considerablemente os resultados 

finais da colección. Pero en ambos casos, cando se analizan os libros mercados hai un 

predominio dos libros de Ciencias e Artes e unha escasa presencia de obras de Belas 

Letras, con resultados máis variables nas distintas compras respecto á Historia, a 

Xurisprudencia e a Teoloxía.

No período que estamos a tratar descoñecemos que se producise ningunha

venda nin intercambio, que en todo caso serían mínimos, dado que os fondos xesuíticos 

duplicados xa debían estar agotados. Tampouco as doazóns foron moi cuantiosas neste 

período, xa que en 1812 non se doou ningún libro, aínda que si algunhas medallas e 

outros obxectos, en 1814 só un título (El Viaje desde Benavente a Galicia, doado polo 

autor, Julián Suárez), e en 1815 ningún. Só en 1813 houbo unha doazón relativamente 

digna de ser tida en conta, a que fixo á súa morte o profesor Agustín Vales Vaamonde, 

formada por 35 volumes, e da que procedían  15 volumes de Teoloxía incluídos na 

relación dos visitadores, 8 de Xurisprudencia, 4 de Ciencias e Artes, 2 de Belas Letras, e 

6 de Historia527.  Se reducimos esta doazón, a  porcentaxe de volumes ingresados na 

clase de Ciencias e Artes increméntase ata achegarse ó 71%, e isto sen engadir os 

526 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 77.
527 A Xunta da Biblioteca de 30 de xuño de 1813 permitía que os libros desta doazón se beneficiasen se 
estaban duplicados. A lista incluída na Memoria de Bienhechores aparece, sen embargo, incluída nos 
fondos que agora estamos a tratar, polo que parece que ningún dos títulos doados se beneficiou, aínda que 
podería ser que se incluísen na citada Memoria só os que quedaron na Biblioteca.
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fascículos de revistas correspondentes ós títulos seguintes: Journal de l’Ecole des Mines 

de Paris,  Journal de Metalurgie, Journal Dociniane, Annales de Chimie, Annales et 

Mémoires de l’Histoire naturelle. En todo caso hai que notar que o peso da entradas de 

obras de Ciencias e considerablemente inferior ó de volumes, o que se debe a 

adquisición da Histoire naturelle do conde de Buffon, que estaba formada por 127 

volumes. Por certo, que este como algúns outros títulos xa existían na Biblioteca no 

catálogo de 1794. Pero agora adquírense outras edicións: a citada do conde de Buffon,

na reedición de Sonnini editada en París entre 1800 e 1808, ou a Bibliotheca Hispana 

Vetus e Nova de Nicolás Antonio na edición de 1783-1788 feita en Madrid por Ibarra.

Entre os libros agora ingresados encontramos figuras de primeira orde na 

ciencia do século XVIII e principios do XIX. Na Historia natural, ademais da obra de 

Buffon xa sinalada, atopamos autores como Horace-Bénédict de Saussure, unha das 

grandes figuras da xeoloxía da época, do que ademais dos estudios de flora e xeoloxía 

dos Alpes (Voyage dans les Alpes figura entre as obras mercadas), inventou diversos 

instrumentos de medida, representados aquí estes estudios por Higrometrie. Tamén se 

adquiriron nestes anos o Traité de minéralogie do abate Haüy, pai da mineraloxía, cuxo 

Traité élementaire de Physique fora doado á Biblioteca en 1804 polo matemático José 

Rodríguez; e a obra de Abraham Gottlob Werner, Théorie des filóns. Entre as 

publicacións está o Journal de Mines, creado por André Brochant de Villiers, un 

alumno de Werner e membro da École de Mines de París. 

Entre os estudios sobre as plantas figuran libros de Antoine-Laurent de Jussieu 

que expuxo a súa clasificación na obra adquirida, Genera plantarum; o Traité 

d’Anatomie et de Phisiologie végétal do botánico francés considerado o fundador da 

citoloxía vexetal Charles Brisseau-Mirbel, a Anatomie comparée de Georges Cuvier; as 

obras de Charles Bonnet e Spallanzani; as Mémoires pour servir à l’histoire des
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Insectos de Réaumur, ou  a entón recen publicada Histoire naturelle des animaux sans 

vertebres (1815) de Lamarck, un antecedente da obra de Darwin. Estas coleccións 

monográficas completábanse coa adquisición de 21 volumes de Annales et Memoires du 

Museum de l’Histoire naturelle.

O nacemento da química como ciencia experimental aparece cos traballos da 

Escola francesa, encabezada polos Elements de Chimie de Lavoisier, obras dos seus 

seguidores Fourcroy, Chaptal, Berthollet e os Moyens de desinfecter l’air do reformador 

da nomenclatura química Guyton de Morveau, ademais dos Annales de Chimie, unha 

publicación que fora creada en 1789 por Lavoisier, na que tamén participaban os seus 

seguidores. En todo caso hai que sinalar que algúns destes autores ingresaran na 

Biblioteca con anterioridade ó ano 1812. A traducción de Higinio Antonio Lorente da 

obra de Chaptal, Elementos de química, fora adquirida pola Biblioteca en 1797, e ese 

mesmo ano  adquiriranse os Elementos de Historia natural y de Química de Fourcroy.

Outro bo conxunto da bibliografía adquirida correspondía ó campo das 

matemáticas e a física, comezando polas obras de Euler, un dos maiores teóricos 

fisicomatemáticos do período, e das que nestes anos se adquiriron a edición francesa 

Introductio in analysin infinitorum, a Algebre, e Dioptricae. Non menor importancia 

tiveron as obras de Lagrange, das que se adquiriron Traité de la résolution des 

équations numériques e Théorie des Fonctions analytiques. Tamén ingresaron nestes 

anos o Cours de Mathématiques de Lacroix, un manual producido en Francia a 

principios do século XIX que recollía os avances producidos os anos anteriores, a 

Algèbre de Clairaut, os Logarithmes de Jean-Charles Borda, e a Histoire des 

mathématiques de Jean Étienne Montucla, unha obra que redactara na súa primeira 

edición en 1758, aínda que a adquirida pola Biblioteca é unha edición de 1799-1808, 

realizada en colaboración con Lalande. En Xeometría, destacar as obras de Legendre e 
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Monge, e a Geometria del compasso de Mascheroni. En Astronomía as obras de 

Laplace Exposition du système du monde e Traité de méchanique céleste, a primeira 

unha obra de divulgación sobre o sistema solar, a segunda un tratado imprescindible 

para matemáticos e astrónomos e unha Astronomie de Lalande, entre os fondos máis 

destacables.

A clase de Ciencias e Artes aparece pois como o centro das coleccións. O 

número maior de volumes concentrábase no campo do que hoxe denominariamos 

ciencias, moi poucos fondos correspondían ás divisións de Filosofía e Artes. En relación 

coa ordenación que encontramos no catálogo de 1794, e que veremos posteriormente, o 

incremento dos fondos de Ciencias ocasionaron un desprazamento destes ocupando os 

armarios das divisións seguintes, e tamén o primeiro antes dedicado ás Artes. Se non era 

posible no conxunto da Biblioteca, debido ó peso da súa historia, nas adquisicións ó 

Libro da Natureza ten substituído ó Libro da Escritura.
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Unha avaliación das coleccións en 1821

Y en efecto la que tiene la Nación en su 

Universidad mayor de Santiago,..., por la hermosura, 

grandeza y magestad de su salón al intento construido,..., 

merece bien conpetir, sino aventaja á las mas celebres y 

magnificas de Europa. ¡Oh si decirse pudiera otro tanto 

en orden a sus fondos y riqueza literaria!

(Informe da Universidade á Dirección General de Estudios, 

1821)

En 1821 a Dirección General de Estudios del Reino solicita á Universidade 

información sobre o estado da Biblioteca e as cátedras de Matemáticas e Economía 

política, así como das que proxecta a Real Sociedade Económica528. Unha Xunta 

nomeada polo Claustro emite un informe529 contestando á Dirección. A Xunta, formada 

polos Dres. Flores, Parga, Sobrino, Patiño, Fontán e Herrera, déixanos interesantes 

novas sobre a Biblioteca, e sobre todo sobre a composición das súas coleccións, 

resaltando fortalezas e debilidades das mesmas, unha información na que non cabe 

dúbida da man de Joaquín Patiño, polos datos técnicos que aporta.

De acordo ós comisionados, a Biblioteca posuía cerca de 8.000 títulos en 

aproximadamente 20.000 volumes, un conxunto que deixa libre aproximadamente a 

metade da capacidade dos seus andeis. Pero a distribución destes volumes entre as

528 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 375, fol 66.
529 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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clases en que está organizada a Biblioteca530 non parece a máis conveniente, pois a 

Teoloxía e a Xurisprudencia ocupan máis da metade dos andeis.

Pero pese a isto, os redactores do informe non deixan de observar lagoas nas 

coleccións destas materias mellor cubertas, e por suposto das tres clases restantes. 

Resumimos a continuación a valoración incluída no informe das diversas materias, xa 

que sendo as coleccións das bibliotecas sempre avaliadas con inevitable subxectividade 

en relación ós intereses do avaliador, pensamos que os asinantes eran ben

representativos dos intereses universitarios do momento, representando ademais 

posicións diversas dende o punto de vista ideolóxico.

Polo que respecta á Teoloxía, na que os comisionados só se deteñen nun 

número mínimo de divisións, o que indica coleccións pouco deficitarias seguramente 

nesas outras divisións, pero tamén os intereses dos avaliadores, a situación expresada 

polo informe era a seguinte:

Divisións Fortalezas Debilidades

Biblia 4 grandes Biblias 

Políglotas

Biblias raras, especialmente do s. XV. Biblias inglesas, rusas, 

polacas, holandesas, alemáns, húngaras, en linguas de Asia, 

África e América

Comentaristas Hexaplas de 

Orígenes531

Case todas as obras de filoloxía sagrada (Rossi, Bochart, 

Leydekker, Reland, Diodati, Kircher, etc.)

Teoloxía 

heterodoxa

Teoloxía heterodoxa

Relixión dos chinos, indios, xentiles, xudeus e mahometanos

A de ateos, deístas, incrédulos e semellantes

530 O informe emprega a división en grandes clases que a Biblioteca xa tiña en 1794, pero as divisións 
dentro de cada clase non sempre corresponden coas existentes nos andeis. Nos aquí respectamos os 
grupos sinalados no informe, agás en Ciencias e Artes e Belas Letras, que ó non vir especificados, 
tomámolos da orde do catálogo de 1794.
531 Para Sarmiento a edición de París de 1713 feita polo bieito Monfaucon ...es un tesoro precioso para la 
Escritura, sin el cual no debe de estar ningún erudito, y menos una Biblioteca pública (Sarmiento, Martín 
[2002a], p. 141.
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Na Teoloxía ortodoxa é a Biblia a que require maior atención, sen deixar de 

recoñecer a posesión das catro Políglotas (Alcalá, Anveres, París e Londres), xunto á 

filoloxía sagrada e as posicións heterodoxas. As restantes relixións, o deísmo e o 

ateísmo practicamente non están representados nas coleccións, de non ser seis articulos 

entre los pocos prohibidos que la Biblioteca posee y tiene separados de los demas... A 

apreciación non está lonxe da que se faría na actualidade ó ler o catálogo de 1794. O 

peso dos fondos xesuíticos sobre a constitución da Biblioteca explican a magnitude 

destas coleccións teolóxicas; o peso da ortodoxia católica en España  é a causa da 

carencia de edicións da Biblia en linguas vulgares e da práctica inexistencia da literatura 

doutras relixións e de calquera posición fora das mesmas.

Na Xurisprudencia recoñécese a existencia de obras clásicas e selectas, pero 

hai debilidades en dereito natural, público, marítimo, etc.

Divisións Fortalezas Debilidades

Obras fundamentais, clásicas e selectas. Obras 

elementais, cursos, institucións, sumas, 

compendios, coleccións, bibliotecas, 

diccionarios, intérpretes, comentadores, etc.

Dereito 

natural e de 

xentes

Cumberland, Felice, Kock, Martens, 

Rayneval, Wattel, Wolff, Wenek

Dereito 

público

Adams, a biblioteca de Condorcet, 

Peissonnel e outros compilada por 

Canilhac, Delolme, Lacroix, Mey, 

Moreau de Baumont

Dereito civil 

antiguo

Biagi, Fellemberg, Pettit
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Divisións Fortalezas Debilidades

Dereito 

criminal

Dessessarts, Milleus Muyart de 

Vouglans, Pastoret

Dereito 

marítimo

Consolato del mare y el Azuni Todo o demais

Dereito 

estranxeiro

Algún articulo, pero non o máis importante, do 

de Italia

Todo o restante

As propias divisións temáticas sinaladas polos comisionados mostran un grao 

de especialización que estaba lonxe do aplicado no catálogo da Biblioteca de 1794. As 

referencias ás fortalezas son moi xerais nesta clase, deixando sen indicar obras 

fundamentais que a Biblioteca posuía como as de Grocio, Selden, Heinecio e moitos 

outros nas divisións indicadas, o que mostra, sobre todo se o comparamos co que imos 

encontrar en Ciencias e Artes ou en Belas Letras, ata que punto era difícil facer unha 

selección de autores principais. Non existe nesta clase referencia algunha ó Dereito 

español, unha das divisións máis completas xa en 1794, e que parece que os 

comisionados consideraban con coleccións axeitadas.

Entre as obras que se consideran importantes para incrementar á Biblioteca 

figuran as achegas dentro do dereito natural  de Cumberland532, cuxa obra, De legibus 

naturae disquisitio philosophica, foi concibida coma unha resposta crítica ós traballos 

de Hobbes, e foi empregada abondo na segunda edición de De jure naturae de 

Pufendorf. Outros autores sinalados en dereito natural e de xentes constituían parte do 

canon establecido no Trienio para os estudios xurídicos. A obra de Wolff hai que 

enmarcala no iusnaturalismo moderado, e xa formaba parte das coleccións de Fonseca 

en 1786. A do seu discípulo Vattel, Le droit des gens..., que tamén encontramos 

532 ...No se puede negar el mérito de este author; prescindiendo de las sátiras que en su prefacio se leen 
contra los Catholicos. A mi ver es el que despues de Grocio ha profundizado mas en el conocimiento y 
extensión de los principios del derecho publico (Cfr. Campomanes, AHC, 23-25).
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proposta por Campomanes no plano de estudios de Santiago de 1770, e que fora 

demandada en 1786 para a Biblioteca do Colexio de Fonseca, viña de ser traducida ó 

español en 1820, e estaba incluída xunto coa de Felice, Leçons de droit de la nature et 

des Gens, entre os textos recomendados pola comisión de instrucción pública en 1820; a 

de Rayneval, Institutions au droit de la nature et des gens, pola Dirección xeral de 

estudios para a Universidade Central en 1821533.

En dereito público as carencias sinaladas son de autores fundamentais no 

pensamento independentista americano y revolucionario francés, entre os que hai que 

enmarcar ó conservador John Adams e a Jean Antoine Condorcet. Jean Louis de Lolme, 

un xurista calvinista, discípulo de Rousseau, teórico do liberalismo moderado, foi o 

redactor do primeiro manual de dereito constitucional británico, La Constitution de 

l’Angleterre ou l’État du gouvernement anglais, publicado en 1771 e con moitas 

reedicións posteriores en inglés e francés con considerable influxo sobre os 

independentistas de Estados Unidos e os revolucionarios franceses de 1789.

Entre os representantes do dereito penal salientan a inexistencia de obras de 

Pierre Muyart de Vouglans, un combatente do filosofismo e ideólogo da punición, ó 

lado da figura de Pastoret, un dos xuristas que se preocupou de que se puxera fin á 

violación da legalidade en Francia, e do que a Biblioteca posuía neste ano a súa Histoire 

de la Legislation.

No dereito marítimo os comisionados só destacan entre os fondos existentes  a 

figura de Domenico Alberto Azuni, que sentou nas súas obras as bases do moderno

dereito internacional marítimo.

En canto ó dereito estranxeiro as súas coleccións eran ben escasas en 1794, 

estando no catálogo dese ano mesturadas con fondos de dereito español e de Indias no 

533 Martínez Neira, Manuel [1998].
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segundo armario que este ocupaba. Os comisionados confirman que a situación non 

mellorara, pese ós case 30 anos transcorridos.

Ciencias e Artes e Belas Letras considéranas extraordinariamente deficitarias, a 

pesar da atención que se lles prestou a partir de 1812. Os comisionados ofertan unha 

longa lista de autores existentes en ambas clases da Biblioteca e sinalan que xunto ós 

autores citados, faltan outros moitos, así como determinadas obras dos citados.

En resume, a colección de Ciencias e Artes valórana así de acordo ás divisións 

que encontramos na Biblioteca534:

Divisións Fortalezas Debilidades

Filosofía Escolástica. Filosofía grega 

(Platón, Aristóteles, Séneca, 

etc.).  

Autores antigos e modernos de filosofía, 

metafísica

Filosofía moral, 

Economía, 

Política e Física

Plutarco, Boecio, Gómez 

Pereira, Descartes, Newton, 

Malebranche, Bacon, Smith, Say

Autores antigos e modernos de filosofía moral, de 

economía, de política e economía pública. Obras 

de física, as súas partes, experiencias, de 

metereoloxía, química e as súas aplicacións ás 

artes

Historia Natural Plinio, Pluche, Dioscórides, 

Joston, Rumph, Balmont de 

Bomare, Buffon de Clavijo, 

Duhamel de Ortega, Rozier de 

Álvarez Guerra, Barba, Arfe 

Villafañe

Obras de historia natural e os seus ramos, do reino 

mineral, metalurxia, minas, minerais, pedras e 

cristais, agricultura e economía rural, botánica, 

dendroloxía, etc.

Medicina Hipócrates, Gáleno, Boerhaave, 

Areteo, Celso, Van-Swieten, 

Hoffmann, Cowper, Dundas

Obras de medicina, da súa historia e 

sistemas,coleccións, diccionarios, bibliotecas e 

tratados dos médicos gregos, latinos, árabes 

534 Seguimos sempre que é posible a adscrición dos autores ás divisións temáticas existentes no catálogo 
de 1794. Agora ben, hai que ter en conta que loxicamente distintas obras do mesmo autor estaban 
adscritas a diversas divisións. É o caso de Séneca que se encontraba tanto nos andeis de Filosofía, como 
no de Filosofía moral.
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Divisións Fortalezas Debilidades

antigos e modernos. Obras de anatomía, 

fisioloxía, hixiene, medicina legal, cirurxía, 

farmacia, veterinaria, etc.

Matemáticas Euclides, Galileo, Bezout, Jorge 

Juan, Bails

Obras de matemáticas, as súas partes e ciencias 

que dependen delas.

Artes Alberti, Vitrubio, a edición de 

Paladio feita por Ortiz

Obras de belas artes, de artes mecánicas e oficios

Nestas clases o primeiro que resaltan é os autores importantes  que están a par 

y en pos de los Avenas, Froilan-Diaz, Goudins, Losadas...y demas caterva de igual o 

semejante y varia escuela... A literatura escolástica carecía xa da mínima valoración. 

Non deixa de chamar a atención que ningún dos científicos, cuxos libros viñan 

de adquirirse había pouco, como vimos no apartado anterior, figuren nesta relación, 

nalgúns casos obras que supuxeron un fito no nacemento ou desenvolvemento das 

distintas especialidades científicas: nin Lavoisier, nin Lalande, Lamarck, Horace-

Bénédict de Saussure, Haüy, Euler, Lagrange, etc., figuran aquí, obras de cuxa 

importancia tiña que coñecer Patiño, e tamén outros comisionados coma Fontán. 

Descoñecemos os motivos desta selección,  xa que non se trata de agochar a existencia 

destas obras máis actualizadas, pois o informe vai seguido dunha relación selecta de 

obras adquiridas despois de 1812, onde si se inclúen. Posiblemente a selección de 

fortalezas na colección incluídas aquí responde ó caracter canónico dos autores  e 

traductores citados: as obras clásicas de Plinio, Dioscórides, Euclides, Hipócrates, 

Galeno, etc. e algunhas obras que marcaron un fito na historia da ciencia en España: o 

Espectáculo de la Naturaleza de Pluche, que introduce aquí o gusto pola historia 

natural, a traducción de Ortega da obra de Duhamel de Monceau Tratado del cultivo de 
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las tierras..., a traducción da Historia natural, general y particular del conde de Buffon,

feita por Clavijo, as achegas matemáticas de Jorge Juan e Benito Bails.

En Belas Letras ademais dos autores, faltan tamén obras de moitas materias e 

xéneros, e boas edicións, entre as que só resaltan a edición da Academia do Quijote,

impresa por Ibarra en 1780, unha que denominan fermosa de Baskerville, e que debe 

tratarse da edición de Catulo, Tibulo y Propercio de 1782 existente hoxe na Biblioteca 

Xeral, e a de Boileau-Despreaux con estampas de Picart, xunto coas que se adquiriron 

despois de 1812. Para concluír din os comisionados: El Claustro sabe bien que solo las 

obras recomendables y que recomiendan los grandes literatos, bibliógrafos y bibliófilos 

en las partes indicadas pertenecientes á la 4a Clase, no caben en dos salones como el 

de la Biblioteca.

No cadro seguinte organizamos de acordo ás materias en que se dividía cada 

clase na Biblioteca, as fortalezas e debilidades que os autores do informe sinalan nas 

Belas Letras:

Divisións Fortalezas Debilidades

Gramática Crisoloras, Calepino, Facciolati, Batteux, Dufresne, 

Furetière, Sánchez de las Brozas, Lebrija, Vives, Terreros

Carécese de moito, e en 

moitas linguas non hai nada

Retórica: Demóstenes, Eschines, Cicerón ocorre o mesmo 

Poesía Homero, Aristófanes, Sófocles, Virgilio, Lucrecio, Catulo, 

Tibulo, Ovidio, Juvenal, Dante, Tasso, Crocce, Boileau-

Despreaux, Molière, Regnier, Roucher, Tompson, 

Boscowich, Camoens, Mena, Garcilaso, Ercilla, Lope, León, 

Quevedo, Calderón, Moreto, Rebolledo, Villavicencio, 

Meléndez Valdés, Esopo, Fedro, Samaniego, Cervantes, 

Barclay, Bocaccio y Bannier.

carecese ata de coleccións 

de clásicos gregos e latinos, 

autores dramáticos, mito-

loxía, fábulas, romances e 

libros de cabalería, novelas, 

etc.
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Divisións Fortalezas Debilidades

Filoloxía e 

Polígrafos

Leibnitz, Justo Lipsio, Vossio, Fontenelle, Feijoo, 

los Yriarte, Mexía y Gómez de Cibbdareal, etc.

faltan obras clásicas e modernas, 

misceláneas, sen-

tencias, libros en ana, polígrafos 

gregos, latinos e modernos

Os puntos fortes na gramática viñan marcados polas obras clásicas do bizantino 

Crisoloras, cuxa gramática grega estaba na Biblioteca nunha edición de Guillem de 

Brocar de 1514, procedente do Colexio de Monterrey; de Calepino, cuxo diccionario 

fóra ampliando o número de linguas dende a súa primeira edición en 1502, e fora 

revisado por outro dos autores citados, Jacopo Facciolati; e os  diccionarios do francés

Furetière (Dictionnaire universel), o español do xesuíta Terreros, en opinión de Lázaro 

Carreter o máis importante do século XVIII dende o punto de vista léxico535, e as 

gramáticas do Brocense, Nebrija e Vives. Na retórica só tres figuras clásicas se 

destacan, e realmente as súas coleccións non eran moi amplías, e estaban 

fundamentalmente constituídas por clásicos greco-latinos.

Na poesía as grandes forzas volvían a residir na literatura greco-latina, nos 

autores españois do Século de Ouro e a penas autores contemporáneos. Tampouco as 

coleccións de Polígrafos eran moi salientables, pese a importancia dos autores citados; 

entre as carencias sinalaban os libros en ana, un xénero de poligrafías que intentan 

transmitir os pensamentos dun autor a través da visión do redactor, e posteriormente 

tamén, xa no século XVIII, obras de vulgarización536. Eran obras tamén recomendadas 

por Sarmiento537.

535 Lázaro Carreter, Fernando [1985], p. 286.
536 Wild, Francine [2003], pp. 71-83.
537 Menagina. Todos los de Ana, como Naudeana, Perronina, Pitheana, Soberiana, Scaligerana, 
Colomensiana, y otros. (Cfr. Sarmiento, Martín [2002a], p. 169).
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En xeral, os comisionados detectaban fortes carencias en todas as divisións da 

clase, con ausencia case total dalgunhas linguas e xéneros literarios, polo que non citan 

obras concretas, xa que as existentes aquí e na terceira clase ...forman solamente ...un 

punto real é infinitamente pequeño en medio de las obras originales, versiones y 

ediciones raras, curiosas, buscadas y selectas de los sabios é ilustres escritores, así 

antiguos como modernos...

Na Historia, última clase da Biblioteca, as carencias non son tan reseñables, 

sinalan, e posúense muchos articulos y selectos, o que non indica que se precisen otros 

tantos y sabiamente escogidos. En resume os comisionados indican:

Divisións Fortalezas Debilidades

Introducción á 

historia

Schuz, Griffet, Mably, Bolimbrocke, Ferrand, 

Gendeville y Le Sage

Xeografía

Tofiño

Collectiones peregrinationun in 

Indiam (irmáns de Bry)

Introducción e diccionarios de xeografía: Aynes, 

Boiste, Cruttwell y Gosselin

Xeografía antiga: Cellarius, Gell, Gosselin, 

Peristol, Renner y Walckenaer

Xeografía moderna: Cluveric, Malte-Brun, 

Méntelle, Pinkerton, Playfair y Riccioli.

Atlas e cartas: Ancelon, Arrowsmith, Buy de 

Mornas, Borgnio, Cellarius, Dumez, Jaeger, 

Pinkerton, Sotzmann, Weirs, Wilkinson y 

Zannoni

Xeografía marítima: Bellin, Dunn, Elmore, 

Grandpre, Jefferus y el Baldes.

Viaxes: faltan todos os moitísimos e 

apreciables, a menos que se quiera que valga 

por todos el Viajero universal D. Pedro Estala.
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Divisións Fortalezas Debilidades

Cronoloxía Cronoloxía: son de desexar algunhas obras 

clásicas e cronoloxía histórica

Historia xeral Non faltan todas, y mucho 

menos de la eclesiástica. Non 

escasea a historia dos Concilios, 

Papas e Cardeais, Inquisición, 

ordes relixiosas, vidas de 

Santos, etc.

Non abondan as de historia das relixións e 

supersticións, nin as das igrexas particulares de 

distintas partes do mundo

Historia antiga Algúns bos libros, 

especialmente de historiadores 

antigos, pero tamén dos 

modernos, aínda que menos

Historia moderna Algúns e excelentes artigos de 

algúns países. Da de España non 

faltan las mas de los clásicos 

historiadores

De algúns países e pobos non hai nada. De 

España no se halla á la verdad una rica 

colección cual conviene.

Historia 

xenealóxica e 

Heráldica. 

Antigüidades.

Antichita di Ercolano

Hai pouco da historia da cabalería e a nobreza, 

de heráldica e xenealoxía, poucos diccionarios 

de antigüidades e de usos e costumes dos pobos 

antigos. Tampouco hai de pesas e medidas, 

descrición de museos e coleccións, nada dos 

monumentos de Herculano, monumentos 

exipcios, medallas, inscricións, etc.

Historia Literaria Escasa de obras de historia literaria

A situación da Historia é ben distinta para os comisionados da das clases 

anteriores, e na Historia xeral, antiga e moderna  as carencias nótanse menos, aínda que 

como noutras clases non se deixe de advertir un certo etnocentrismo das coleccións. É 
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en Xeografía, Historia heráldica e xenealóxica onde parecen observarse máis lagoas 

bibliográficas. Na primeira, na que se concretan os títulos con detalle, no que 

posiblemente hai que ver a man dun dos redactores do informe, Domingo Fontán, notan 

en falta o Dictionnaire de géographie universelle ancienne, du moyen âge et moderne 

comparées de Pierre Claude Victoire Boiste, editado en París en 1806, as obras de Jean

Gosselin, as de James Playfair, editadas entre 1810 e 1814,  as de William Gell, un 

viaxeiro e exiptólogo que publicou a partir de 1807 diversas obras sobre Grecia, ou John 

Pinkerton, supoñemos que neste caso a súa Modern Geography, editada en 1802 e que 

foi rapidamente traducido ó francés e ó italiano, as cartas mariñas do cartógrafo francés

Jacques Bellin, cuxo Atlas marítimo publicouse en 1751, ou a cartografía do inglés 

Aaron Arrowsmith e sucesores.

Especialmente destacadas entre as coleccións existentes aparecen tres obras: a 

de Vicente Tofiño, Derrotero de las costas de España..., que fora adquirida pola 

Biblioteca en 1805; as Collectiones Peregrinatorum in Indiam Orientalem et Indiam 

Occidentalem538, das que posuía a Biblioteca sete volumes procedentes do Colexio da 

Compañía de Monterrey, obra iniciada por Théodore de Bry e continuada polos seus 

herdeiros, mostra excepcional do poder comunicativo da imprenta, e cuxos tomos 

dedicados á conquista de América contribuirán poderosamente á lenda negra; e 

finalmente, dentro das denominadas Antigüidades, Le Antichità di Ercolano Esposte, a 

obra arqueolóxica cume do século XVIII, mandada editar por Carlos III en 1757 para 

dar a coñecer os resultados dos labores arqueolóxicos realizados en Herculano, Pompeia 

e Estabia, e que chegara á Biblioteca, menos el tomo 5º de pinturas, ò 7º en el orden de 

538 A obra é louvada por Sarmiento, para quen ...tiene infinitas laminas muy al vivo de lo que representan; 
y si se halla venal se debe comprar (Sarmiento, Martín [2002a], pp. 120-121).
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su publicación, por doazón de Carlos IV, previa solicitude da Xunta de Biblioteca en 

1795539.

A análise das coleccións da Biblioteca sinala finalmente a carencia de 

instrumentos científicos para o apoio do estudio práctico das ciencias matemáticas, 

físicas e naturais; e a ausencia dun gabinete de antigüidades, moedas e medallas, e de

manuscritos orientais, gregos, latinos, estranxeiros, ni nacional que merezca colocarse 

entre los monumentos literarios... Naturalmente a exposición remata sinalando a 

debilidade do orzamento como causa para non poder adquirir estas obras.

Escolmando as coleccións

O informe dos comisionados remata o apartado da Biblioteca cunha relación 

das obras máis importantes que se adquiriron despois de 1812, que  en Ciencias e Artes 

non engade demasiados títulos sobre a relación feita polos visitadores de 1816, pero si 

en Belas Letras e Historia, onde recolle importantes achegas ás coleccións. 

Esta lista testemuña os esforzos por incrementar a bibliografía literaria, 

adquirindo coleccións e obras das que tan deficitarios se sentían. Debeu ser unha 

selección coidada entre 1816 e 1821, xa que estes libros non figuran na lista presentada 

o primeiro ano citado ós visitadores.

Entran neses anos na colección de autores clásicos editados por Barbou, a 

colección clásica grega de Gail, a Collection des. AA. Classiques de la Chine, Il 

Orlando de Ariosto, a traducción sobre a versión francesa do Paraíso perdido de 

Milton, feita por Juan de Escoiquiz, e a de o antigo colexial de Fonseca Benito Ramón

Hermida e Maldonado.

539 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg.  22.
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Tamén adquiriron o diccionario, a gramática e a ortografía da Real Academia, 

o Dictionnaire de la Fable, ou Mythologiae Grecque, Latine, Egyptienne... de Jean-

François-Michel Noel e o de Sabbathier Dictionnaire pour l’intelligence des AA. 

Classiques Grecs et Latines.

A reivindicación dunha literatura nacional española cuxos orixes era preciso 

recuperar no pasado, que caracteriza ó século XVIII540, móstrase na adquisición de 

obras como a Colección de poesías castellanas anteriores al siglo XV, feita por Thomas 

Antonio Sánchez e publicada por Antonio de Sancha entre 1779-1790, onde se editaron 

impresos por vez primeira o Poema do Cid, as obras de Gonzalo de Berceo, e o Libro 

del Buen Amor do Arcipreste de Hita; na das Poesías selectas castellanas desde el 

tiempo de Juan de Mena, feita por Quintana, as obras de Quintana, a Diana de 

Montemayor e a de Gil Polo.

Testemuña o informe en apartado especial o ingreso de impresións 

estereotipias, que fixeron posible as grandes tiradas, e xunto a outras tecnoloxías, 

introduciron o libro na época industrial. Con esta nova técnica adquiríronse na 

Biblioteca a edición do Aminta de Tasso, realizada pola Academia Española, e diversas 

obras de Beaumarchais, Boileau, Corneille, Fénelon, La Fontaine, Racine, Voltaire, etc. 

saídas da imprenta dos Didot. 

Tamén a clase histórica aumentou neses anos as súas coleccións, con 

continuacións das obras existentes como o volume de León Diácono da Historia 

Bizantina, editado en París en 1819541, da que se engade na relación a seguinte nota:

540 Álvarez Barrientos, Joaquín [2004].
541 Aínda que José María Bustamante y Urrutia [1944-1967], III. Impresos del siglo XVII, T. II, p. V, 
sinala a procedencia desta obra da Biblioteca do Mosteiro de San Martiño Pinario, a realidade é que 37 
dos seus volumes figuran na relación de libros adquiridos por Valle-Inclán en 1777, como xa sinalamos. 
A eles e, ó menos, a este agora adquirido, xuntáronse outros, con selo da Biblioteca de Bossuet e tamén 
da Biblioteca do Duque de Osuna, na maioría dos casos duplicados sobre os xa existentes. A Biblioteca 
Xeral da Universidade de Santiago posúe na actualidade 41 dos 58 volumes editados, sen contar 
exemplares duplicados.
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La Biblioteca tiene aunque no todos los mas principais artículos de 

la interesante colección que lleva el nombre de historia Bizantina, de la 

cual ninguna de las grandes bibliotecas de Europa tendra quizá un 

ejemplar bien completo, máxime de los 50 volumenes de que debe 

constar son de los novísimos en gran folio edición de Paris, como lo es 

tambien y de 1819 la de este articulo no menos precioso que los mas de 

la colección.

Completouse así mesmo a España sagrada de Flórez coa continuación de

Antolín Merino e José de La Canal, autores dos tomos 43 a 46, e adquiriuse a edición de 

Madrid da Bibliotheca Hispana de Nicolás Antonio, aínda que xa se posuía a edición 

romana de 1672 da Bibliotheca Hispana Nova e a de 1696 da Bibliotheca Hispana 

Vetus, editada por Manuel Martí despois da morte do autor. Ingresan nestes anos as 

historias literarias de Pedro e Rafael Rodríguez Mohedano e a de Francisco Javier 

Lampillas, reivindicacións da cultura española, tan queridas ó liberalismo do momento,

e da que tamén era mostra a obra de Nicolás Antonio. 

Tamén o fai agora unha edición de La littérature dans le midi d’Europe que 

publicou en 1813 o historiador e economista suízo Jean Charles Léonard Simonde de 

Sismondi, autor do que tamén se compran os seus Nouveaux príncipes d’économie 

politique, editados en 1819, que lle valeran ser considerado un precursor de Karl Marx, 

aínda que este o considerara un representante do socialismo pequeno burgués.

Pero ademais cómprase un bo conxunto de obras de historiadores franceses e 

ingleses, na traducción francesa destes últimos, algunhas de finais do século XVIII, pero 

a maioría de tan recente edición como 1819 e 1820. A Histoire de la République de 

Venise de Pierre Daru, una análise da historia de Venecia seguindo o ciclo natural de 

nacemento, apoxeo e decadencia, na perspectiva de Montesquieu e Volney; a Histoire 
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de la dernière revolution de Suède de F. Sheridan, da que é salientable o seu discurso 

inicial sobre a liberdade civil e política en Europa;  o Tableau de la Grande-Bretagne, 

de l’Irlande et des possesions angloises dans les quatres parties du monde de Baert, xa 

existente na Biblioteca en 1816; as Mémoires pour une nouvelle histoire de Louis XII de 

Pierre-Louis Roederer; os 5 volumes da Description statistique, historique et politique 

des Etats-Unis d’Amérique de David Baillie Warden; a obra sobre a situación de Haití, 

antes e despois da súa independencia, Mémoires pour l’histoire de la revolution de 

Saint Domingue de Pamphile de Lacroix; os Annales de Lagides ou chronologie des

rois grecs d’Egypte succeseurs d’Alexandre le Grand de Jean François Champollion, e 

un longo etcétera. En xeografía adquírese a Atlas classique do cartógrafo Pierre Lapie.

A perspectiva non etnocéntrica que os comisionados desexaban en moitas 

materias, ten nesta relación unha representación na obra do embaixador holandés Isaac 

Titsingh Cérémonies usitées en Japon pour les Mariages, les Funérailles et les 

principais Fêtes de l’année..., unha das primeiras miradas sobre a cultura xaponesa que 

non adoita o punto de vista da superioridade europea.

É indubidable que os comisionados insistían máis nas carencias que nas 

fortalezas, como adoita ocorrer nos informes enviados a quen se supón que pode 

axudarnos. Pero a grandes rasgos a pintura mostrada no informe corresponde 

perfectamente á realidade dunha biblioteca cuxos fondos iniciais viñan marcados pola 

súa orixe relixiosa, e á que aínda se engadirán uns anos máis tarde fondos procedentes 

da desamortización, que non farán senón incrementar fundamentalmente as materias xa 

de base mellor dotadas. É esta orixe a que marca aínda ata hoxe os fondos da Biblioteca 

Xeral desta Universidade, xa que o séculos XIX e XX non modificaron 

substancialmente, entre outras razóns pola penuria de recursos económicos a ela 

destinados, as grandes liñas de forza das súas coleccións. E neste ultimo aspecto, tamén 
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a Biblioteca Xeral entronca coa historia das hoxe denominadas bibliotecas públicas en 

España, froito tamén elas das políticas desamortizadoras do século XVIII e XIX. A 

desamortización, como sinalou Tomás y Valiente, creou as condicións necesarias da 

revolución liberal, e será o inicio do novo paradigma bibliotecario, pero curiosamente 

encheu ás bibliotecas de fondos cuxos contidos eran o mellor expoñente do pensamento 

do Antigo Réxime. 
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A desamortización de 1820 ¿novas achegas para a Biblioteca?

...por mas que conozca la necesidad que ai en las librerías 

bien formadas de tener quantos libros se pueda adquirir, por que

no ai ninguno que no tenga alguna especie particular de uso.

(Lista formada por el Sr. Campomanes en el año de 1753 de 

los libros de Derecho Publico que debe contener una Biblioteca bien 

formada)

O decreto de exclaustración de conventos e mosteiros de 25 de outubro de 

1820542, sinalaba no seu artigo 27 que os xefes políticos custodiarían os arquivos, 

cadros, libros e efectos das bibliotecas e remitirían inventarios dos mesmos ás Cortes 

para que estas dean as bibliotecas o destino que consideren oportuno. E no artigo 

seguinte indicaba  que o goberno podía aplicar estes efectos ...a las bibliotecas 

provinciales, museos, academias y demas establecimientos de instrucción pública.

Sen dúbida acolléndose a este decreto, Teodoro Mosquera, membro da Xunta 

da Biblioteca e bieito de San Martiño Pinario, propón ós restantes membros na xuntanza 

de 26 de abril de 1821543

...que mediante se halla concluído el inventario de las obras de la 

Biblioteca que ha sido de San Martín, sería conveniente pedir al Govierno 

destinase à esta Biblioteca las de que se carezca y hubiese en aquella; y 

enterados de todo éllo, acordaron comisionar al Sr Bibliotecario maior 

para que en razón de ello haga cuantas gestiones sean conducentes a fin 

de conseguirlo

542 Transcrit. en Martínez Domínguez, Blanca [1987], pp. 101-103.
543 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 168.
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Efectivamente Patiño solicitou o 8 de maio seguinte544 que quando menos los 

libros todos procedentes del extinguido Monasterio de S. Martín de esta Ciudad se 

destinasen y cediensen a la Biblioteca, sen deixar de advertir que non serían os máis 

axeitados para ela, pero serían suplemento e medios mas ó menos lentos para ayudar en 

algo a las nuevas adquisiciones... Uns meses máis tarde, en outubro dese ano, a

Dirección General de Estudios recaba o informe sobre a Biblioteca, do que vimos de 

falar, así como del partido que para completarla, sino lo está, podrá sacarse de las de 

los suprimidos Monasterios...545 .

 A contestación oficial546 a esta solicitude tivo lugar o 27 de maio de 1823, 

cando a Dirección xeral de estudios comunica, dende Sevilla a onde primeiro se 

repregara o goberno, ó Rector e Claustro da Universidade  que aínda que a Deputación

Provincial de A Coruña solicitara os libros dos extinguidos Mosteiros de Santiago e 

Sobrado para esta cidade e Ferrol con obxecto de formar dúas bibliotecas, as Cortes 

...se han servido resolver que dichos libros subsistan en Santiago, y 

que se distribuyan bajo el debido inventario en las Bibliotecas de su 

Universidad y Escuela especial las obras respectivamente mas analogas à 

cada uno de estos dos establecimientos, sin perjuicio de que se cumpla lo 

prevenido en el artº 27 de la Lei de 1º de Octubre de 1820. 

Descoñecemos se a orde547 antedita se cumpriu, pero parece improbable que 

así fose dada a súa data, que xa o 20 de Xulio seguinte permítese ós monxes retornar ó 

544 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
545 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 375, fol. 66.
546 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 376, fol. 19.
547 Outras ordes das Cortes beneficiaron tamén á Universidade. Así o 26 de xuño de 1822 comunicarase á 
Universidade que as Cortes resolveran que os monumentos de las artes dos conventos suprimidos 
quedaran nas provincias, con aplicación ás Escolas especiais que se establecerían nelas, e que os cartos 
previstos para o seu traslado a Madrid, 100 mil reás de vellón, se inverteran na Universidade para mercar 
...máquinas, instrumentos, objetos y utensilios para la enseñanza de las ciencias naturales y exacta. En 
decembro dese mesmo ano, pásaselle provisoriamente á Universidade, se ten sitio para colocalos, o 
laboratorio de Química e outros obxectos de historia natural do suprimido Colexio de Farmacia (AHUS, 
Universidade, Serie Histórica, Libro A 376,  fol. 76, 185-186). Por outra parte, deberase a un ilustre 
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mosteiro, e a finais de agosto no Claustro universitario trátase da separación dos 

catedráticos nomeados no Trienio. Este segundo intento liberal tocara xa ó seu fin, e 

non parece posible que se levase adiante unha disposición dun goberno acurralado en 

Sevilla e a piques de desaparecer.

Sen embargo conserváronse ata hoxe dous catálogos, correspondentes á 

Sección oriental e occidental da Biblioteca, sen data, e co seguinte título: Catálogo de 

los libros de la biblioteca del suprimido Monasterio de San Martín de Santiago, que, en 

dos diferentes ocasiones, se han colocado en la Biblioteca pública de esta 

Universidad548 .

Como xa sinalamos, grande parte dos libros de San Martiño procedentes da 

desamortización de 1835 ubicaranse na antebiblioteca549, e ó menos en parte foron 

reintegrados ó Seminario. Eran duplicados das coleccións xa existentes, e , coma tamén 

vimos, con escaso interese para a Universidade, dende a perspectiva dos bibliotecarios 

do momento. Pero sen dúbida había outra parte destes fondos que se ubicaron no Salón 

principal, e que de acordo ós catálogos que vimos de referir integráronse dúas veces nas 

coleccións da Biblioteca. Estes catálogos abren unha incógnita que será preciso 

investigar, pois ou ben corresponden a fondos desamortizados no Trienio550, ou ben 

moi posteriormente volveron á Universidade algúns dos fondos de San Martiño 

entregados ó Seminario despois de 1879. 

deputado galego, José Rodríguez, que as Cortes de 1821 permitan a introducción en España de ...todos los 
instrumentos y máquinas destinados a las ciencias matemáticas, físicas y naturais en las universidades, 
escúelas especiais, colegios y casas particulares. (Cfr. Gaceta de Madrid, 17 de decembro de 1821).
548 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 535.
549 Esta antebiblioteca debe tratarse dunha parte da galería do Claustro, onde antes tamén se colocaran os 
fondos para as vendas.  Aparece citada por Pascual Madoz: La nueva biblioteca, colocada ultimamente, 
ocupa la mitad de dicho claustro y le rebaja su mérito ( Cfr. Madoz, Pascual [1986], p. 819)
550 Estes trasegos de fondos desamortizados non son descoñecidos noutras Universidades españolas. Tal 
ocorreu en Valencia onde os libros desamortizados polas Cortes de Cádiz pasaron primeiro á 
Universidade, logo devolvéronse, e reincorporáronse de novo en 1836. (Cfr. Mateu Ibars, Josefina [1974], 
pp. 11-12).
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Unha especial doazón en 1826: os papeis de Sarmiento

As doazóns de libros van esmorecendo a partir de 1814, e os ingresos por esa 

vía vanse limitando a títulos soltos, ás veces libros doados por algún profesor 

universitario, autor ou traductor do texto en cuestión, como é o caso de Ramón Herrera, 

que xa encontraramos formando parte da Xunta da Biblioteca, e que en 1822 entrega a 

súa traducción dos Aforismos de Hipócrates. Entre ese ano e 1830 a Memoria de 

Bienhechores redactada por Patiño non rexistra ningunha doazón.

E sen embargo, ningunha doazón destes anos é tan salientable no conxunto 

dos fondos da Biblioteca como a realizada por Don Francisco de Paula Cousiño, neto 

dunha irmá de Frei Martín Sarmiento. No seu testamento feito en 1822 introducía unha 

cláusula551 pola que doaba á Universidade de Santiago ...diferentes cartas originales y 

otros papeles eruditos de mi tío el Rmo. Padre Sarmiento, como así bien muchos apuntes 

para la historia de su vida... O testamento incluía unha obriga para a Universidade: 

...con la precisa obligación que se han de tener enquadernados, colocados en la 

Biblioteca Pública, y si no se cumpliese con esta condición, se sacarán y entregarán en 

Madrid en la Academia de la Historia.

Francisco de Paula Cousiño debeu morrer nos primeiros meses de 1826, pois a 

partir de abril dese ano comeza a correspondencia con vistas a entrega da doazón. En 

Xulio dese mesmo ano chegaron a Santiago os referidos papeis de Sarmiento, 

compostos por unha copia De Caminos, cartas e outros papeis552, así como diversa 

documentación de Cousiño para a biografía do seu devanceiro553.  Sen embargo, aínda 

debeu atrasarse a súa entrega á Biblioteca, pois non é ata marzo de 1831 cando Patiño 

551 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 85.
552 BX, Ms. 263, Ms. 599/1-2, 599/4.
553 BX, Ms. 599/3.



352

informa á Xunta que se lle entregaron uns manuscritos de Sarmiento554 ...que había 

legado a la Biblioteca y remitió un sobrino suyo... Coma pode verse, a información 

dada ó bibliotecario non era moi exacta. Tampouco agora o bibliotecario anotou a 

doazón na Memoria de Bienhechores.

Dende logo tampouco se lle debeu de informar da cláusula introducida polo 

doante, xa que nunha anotación de 1842 dun manuscrito da Biblioteca Nacional de 

Madrid555 dise o seguinte: Estos preciosos documentos se hallan sin orden en un lío; 

sin arreglo de fechas, a no ser la correspondencia familiar, que se halla cosida en 

legajos por años: tampoco resultan inscriptos en el índice general de la Biblioteca.

Como é coñecido os escritos de Sarmiento circularon en múltiples copias 

manuscritas. Tamén a Biblioteca realizou algunha dos manuscritos doados nesta 

ocasión, pois en 1842 o Xefe político da Coruña Fernando Madoz solicita a copia dun 

manuscrito de Sarmiento e a Xunta de Biblioteca acorda facerlla556. Fernando Madoz 

viña de ser nomeado bienhechor da Biblioteca por ter prestado a esta un caderno con 

alfabetos antigos con obxecto de que o copiaran, e aproveita a carta de agradecemento

para solicitar copia  dos preciosos manuscritos del P. Sarmiento que vira nunha visita á 

Biblioteca, posto que era posuidor doutros manuscritos do bieito. Pero ademais 

desexaba a copia ...para remitir noticias interesantes sobre la Galicia a mi señor 

hermano, a quien he consultado y que me las reclama para que formen parte del 

Diccionario Geográfico-Estadístico-Histórico de España e Islas de Ultramar en que se 

esta ocupando hace dos años557.

554 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 168.
555 Transcrit. por Martín Abad, Julián [2004], p. 246.
556 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 657.
557 Fraguas Fraguas, Antonio [1950], p. 174.
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Controlar e ordenar: As relacións de libros e as súas clases
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A descrición dos fondos: os Catálogos

Ó falar dos primeiros bibliotecarios non puidemos deixar de facer referencia ós 

instrumentos elaborados para o control da Biblioteca, os seus catálogos. Coma ten 

sinalado Roger Chartier, dende o século XV Bibliotheca e Catalogus utilízanse

indistintamente nos traballos bibliográficos: ...se dedicó desde luego a la formación de 

la Biblioteca... di Valle-Inclán en 1792 nun contexto en que soamente se pode referir ó 

Catálogo.

Será no século XVIII cando se comeza a observar un claro interese pola 

normalización dos catálogos, que reponde ó mesmo desexo de control do coñecemento

ó que respondían as enciclopedias, e que culminará, coma resultado dos depósitos de 

libros creados polas incautacións da Revolución francesa, coa publicación en París das 

primeiras Instruccións para a súa redacción, obra de Jean-Baptiste Massieu558. En 

España elaboraranse as primeiras instruccións catalográficas, as segundas existentes no 

mundo despois das francesas, co título Reglas que se han de observar para hacer las 

cédulas para un índice general aprobadas pola Xunta da Real Biblioteca en 1815. 

Pero unha certa normalización advírtese con anterioridade nas obras 

bibliográficas do século XVIII, da que son boa mostra os Index Librorum Prohibitorum, 

ou as segundas Constitucións da Real Biblioteca do ano 1761, que sinalaban habiendo 

manifestado la experiencia los inconvenientes y defectos de los métodos que se han 

seguido hasta ahora en la formación de los índices...559

Anos máis tarde a Instrucción de lo que se deberá observar, para inventariar 

los Libros, y Papeles existentes en las Casas, que han sido de los Regulares de la 

558 García Ejarque, Luís [1994].
559 García Ejarque, Luís [1992], p.26  
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Compañía560, que daba en 1777 o Consello de Castela, recolle tamén normas explícitas

para a descrición dos libros, separándoos en impresos e manuscritos ...y de cada clase 

se hará Indice separado, expresando el tamaño de marca maior, folio, quarto, ú octavo. 

Indícase tamén a necesidade de que vaian por orde alfabética de apelidos, poñendo 

despois o nome entre parénteses, e todo o título ou portada ...para que se venga en 

conocimiento del contenido de la obra . Ademais nos impresos lugar e ano de edición 

considéranse datos necesarios ... porque esto contribúe a saber si es la primera, ó si es 

reimpresion ...lo cual conduce mucho en especial respeto á los Libros de Moral, en que 

ha habido algunas variaciones sucesivas. 

Ademais do interese pola normalización dos catálogos, había tamén unha 

preocupación polos tipos e características dos que se habían redactar nas bibliotecas, 

como mostran as Constitucións da Biblioteca Universitaria de Salamanca, ou as 

segundas Constitucións da Real Biblioteca do ano 1761, que deberon ter considerable 

influencia nas de Santiago.

Un control estipulado

Se índices e catálogos carecían no ultimo tercio do século XVIII dunha 

normativa perfectamente establecida, sen embargo o seu número e clase era 

normativamente indicado nas Constitucións da Biblioteca Universitaria compostelá.

En primeiro termino estas establecían a existencia de dous índices, un Índice 

general alfabético de todos los Autores de Libros impresos e un Índice general en que 

todos los libros de la Biblioteca se distribuyan en clases. Eran taxativas coa prohibición 

de facer engadidos a estes índices, estipulando que non se podían deixar brancos nin 

espacio algún para intercalar libros novos. Veremos que tal disposición non se cumpriu

560 Colección general de las providencias hasta aquí tomadas por el gobierno sobre el estrañamiento y 
ocupación de temporalidades de los regulares de la Compañía, que existían en los dominios de S.M. 
[1767-1769], p. 67.
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en exceso. Agora ben, dada esta condición, era lóxico establecer a existencia de 

suplementos ós mesmos, como así se recolle nas Constitucións. Esta normativa das 

Constitucións da Biblioteca pública da Universidade de Santiago era en realidade 

transposición case literal  das aprobadas para a Biblioteca Real en 1761561.

Establecían tamén ambas Constitucións a existencia de Índices de libros e 

papeis manuscritos, e de libros e papeis prohibidos. Esta separación ten fácil 

comprensión no caso das obras prohibidas: o agochamento das mesmas é suficiente para 

explicar que nin sequera os seus autores e títulos puidesen ser coñecidos polo público en 

xeral. 

Os catálogos específicos de manuscritos mostran ó noso ver como estes 

comezan a perder o seu valor instrumental, ou ó menos engaden ó mesmo unha 

dimensión primordialmente simbólica, e isto a pesar de que durante boa parte deste 

século compartiron cos impresos o papel de transmisores da información. Na Biblioteca 

universitaria compostelá os manuscritos inclúense a principios da década dos 90 nos 

catálogos xerais, entremezclados cos impresos nos lugares de materia correspondentes, 

pero en 1795 as Constitucións só permiten reseñar nos catálogos xerais impresos, mapas 

e estampas, unha regulamentación que será cumprida nos anos seguintes. As 

Constitucións sinalaban tamén que manuscritos e impresos debían ser obxecto de 

catálogos de autores e materias, pero estes últimos no que se refire a manuscritos nunca 

deberon realizarse en Santiago.

Finalmente a regulamentación compostelá estipulaba a redacción de índices 

particulares de doazóns e un catálogo de doantes, un recoñecemento, en verbas das 

Constitucións, ...expresando, y recomendando su amor à la causa publica. Resoa aquí o 

texto sarmentino562:

561 García Ejarque, Luís [1992], pp. 26-27.
562 Sarmiento, Martín [2002a], p. 79.
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105. ¿Qué sé yo si acaso los señores grandes, por generosa 

emulación o por complacer a nuestro monarca, querrán fundar también 

bibliotecas públicas, a sus expensas, en la capital de sus estados, para 

la pública utilidad de sus vasallos y para el tan deseado aumento de la 

República Literaria Española?

Todos estes tipos de catálogos e memorias, agás os de materias de manuscritos 

e prohibidos, foron realizados na Biblioteca antes de 1809, aínda que non todos os 

coñezamos hoxe integramente nin algún dos que coñecemos nos fale con claridade da 

súa historia.

O primeiro catálogo da Biblioteca, ¿un catálogo descoñecido?

Xa sinalamos que o bibliotecario Valle-Inclán se gababa de ter realizado o 

primeiro catálogo da Biblioteca, pese a ser na seguramente interesada versión de 

Pedrosa e probablemente da Xunta da Biblioteca563 o seu autor o bibliotecario segundo 

Nogueira, quen realmente debeu traballar no mesmo, pois o Claustro de 11 de Xulio de 

1791 acordou pagarlle 2.000 reais de vellón a quenta de lo que tiene trabajado en la 

formación de dicho Ìndice564. 

Xa en 1774 cando Valle  redacta a Instrucción para el establecimiento de la 

Biblioteca Pública de la Universidad de Santiago indicaba que o bibliotecario debía 

redactar un índice alfabético dos libros da Universidade que se colocaría no Arquivo, 

...pero para el uso común de la Biblioteca dispondrá un catálogo más 

completo en que no solo se tengan los nombres de los A.A. por el orden 

563 Hai que ter en conta que aínda que a Xunta de Biblioteca de 1795 afirma que o catálogo foi realizado 
por Nogueira, Valle-Inclán transcribindo os acordos dunha Xunta de 1791 di:  ...tener finalizado dicho 
Dr. Valle Inclán el catálogo original de todos éllos [os libros]... (Cfr.. Lasso de la Vega, M. [1943], p. 
97).
564 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 136, fol. 131.
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alphabético sino tambien las Facultades y materias de cada actor y aún 

de cada tomo de él...565

A Xunta nomeada para facer a redacción das Constitucións da Biblioteca a 

partir destas ordenanzas, non debeu considerar un asunto menor a redacción dos 

catálogos, pois nos asuntos de que se han ocupar os seus membros, o tema do catálogo 

ocupa a dous deles. Así Francisco Vizoso ten que informar:

Como se debe hazer el Índice de toda la Librería, con que notas, y 

explicación; y si se debe de imprimir

A Ramón Moas correspondíalle solucionar como facer o Índice e colección das 

repeticións de cátedras.

A descrición deste catálogo, que é o primeiro da nova Biblioteca, ó non poder 

considerar tal a relación de obras existentes e desexadas que redacta Valle-Inclán en 

1773, nin os índices parciais sobre o contido de diversas doazóns e achegas, como os 

índices das coleccións xesuíticas, os de Felipe de Castro, Ventura Figueroa, etc., témola 

nun dictame de Tomás Antonio Sánchez de 7 de Outubro de 1793, informando sobre a 

conveniencia de imprimir o catálogo:

He reconocido el índice de la Biblioteca de la Universidad de 

Santiago que por orden de V.A. ha formado el Dr. D. Francisco del Valle-

Inclán, director de ella. Está dividido en dos partes: En la 1ª y principal 

se contienen los autores por materias...; la 2ª contiene estos mismos 

autores por sus nombres y apellidos con remisión a la primera... 566

Dende que o Marqués de Saltillo publicou a relación de obras que Valle-Inclán 

di haber na Biblioteca, xunto coas que desexaba mercar, na bibliografía sobre a 

Biblioteca Universitaria ó referirse ó catálogo de Valle-Inclán fálase desta relación de 

565 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 188.
566 Transcrit. en Lasso de la Vega, M. [1943], p. 105.
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libros de 1773, á que xa nos referimos e que consiste fundamentalmente nunha 

enumeración de autores de libros. Pero as descricións que acabamos de ver non 

corresponden a tal lista, nin esta pode ser de forma algunha o catálogo que Valle-Inclán 

quería imprimir, porque a documentación indica que o bibliotecario compostelán 

coñecía de sobra os catálogos que se estaban a imprimir e a súa utilidade e cita 

concretamente os das bibliotecas do Escorial, Vaticano, etc. Non podía, pois, Valle 

pensar que a relación antedita era o catálogo da Biblioteca da Universidade de Santiago, 

e moito menos que podía darse á imprenta.

Casimiro Torres fai unha descrición do que el denomina o primeiro catálogo da 

Biblioteca Universitaria referíndose a copia que contén o Libro de Visita de Martínez 

Oliva567, pero da a entender que tal catálogo foi realizado polo bibliotecario Pedrosa. 

Sen embargo o propio Libro de Visita indica con claridade que por este índice foi 

entregada a Biblioteca a Pedrosa. Como xa sinalamos noutro lugar568 era imposible que 

o bibliotecario recen nomeado realizara tal catálogo, carecendo do tempo material para 

a súa confección. Pero ademais xa o 29 de marzo de 1794, o día da apertura oficial da 

Biblioteca, esta entrégase ós bibliotecarios menores por un Índice, por cajones con toda 

exactitud, mentres que Pedrosa non sería nomeado ata outubro dese ano.

Nós cremos probable que este catálogo claramente topográfico, e dada a orde 

temática da Biblioteca un catálogo de materias, corresponda á primeira das partes 

referidas polo bibliotecario Tomás Antonio Sánchez, é dicir é ó Índice polo que se 

entrega en 1794 a Biblioteca ós bibliotecarios menores e posteriormente, o 28 de 

febreiro de 1795, ó seu bibliotecario maior Pedrosa. Na visita de Oliva Pedrosa sinala 

que hai un Índice ...que se le entregò cuando entro en la posesión de su empleo, ó que 

567 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57.
568 Varela Orol, Concha, Pardo Gómez, Mª Virtudes [1997].
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logo el engadiu un Suplemento en tomo separado con motivo de las obras nuevas que 

se adquirieron569 .

Este Índice debe ser pois o catálogo copiado no Libro de visita, está redactado 

con anterioridade á chegada de Pedrosa á Biblioteca, e a falta de referencia documental 

algunha á existencia doutros Índices nestes anos, hai que pensar que se trata do 

realizado por Valle-Inclán ou por Nogueira, ou por ambos.

A segunda parte deste catálogo descrito polo bibliotecario real, un catálogo 

alfabético de autores, é posiblemente o conservado na actualidade na Biblioteca 

Xeral570, un manuscrito sen data nin título, encadernado xunto co Índice de libros da 

Biblioteca de Ventura Figueroa, e que ata a actualidade non foi obxecto de atención por 

ningún investigador. Valle sinalou que en agosto de 1790 se lle encargou a colocación 

dos libros, o que puido facer con brevidade por ter constituído nun borrador o catálogo 

da Biblioteca. Nas súas palabras pois en 1790 tiña xa pechado un catálogo en borrador, 

o que concorda con que os libros máis recentes descritos no manuscrito de que estamos 

a falar sexan de 1786. Pero ademais este manuscrito leva anotacións da man de Pedrosa 

e fai reenvíos a un Suplemento hoxe descoñecido571, pero que correspondería ó que 

refire ó visitador como feito por el en tomo separado572.  

É certo que ambas partes, o catálogo incluído no Libro de Visita de Oliva e o 

manuscrito da Biblioteca Xeral, non conteñen exactamente as mesmas obras, sendo o 

catálogo topográfico o que presenta unha biblioteca máis nutrida, aínda que algunhas 

obras como a Encyclopédie francesa encóntranse no catálogo alfabético de autores, e 

non no topográfico. Sen embargo sabemos que a Encyclopédie foi mercada por Valle-

Inclán ós libreiros Sancha e Alverá e que estes xa entregaran a obra en 1777, como xa 

569 AHUS, Serie Histórica, A 57, fol. 363.
570 BX, Ms. 584.
571 O Ms. 584 da BX  leva no seu primeiro rexistro bibliográfico esta anotación de man de Pedrosa: Este 
juego pasò a los duplicados por haberse adquirido otro, según el Suplemento deste Indice lo señala.
572 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 364.
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sinalamos. A razón da súa ausencia no catálogo topográfico de 1794, é preciso buscala 

no feito de que xa formaba parte dos primeiros libros separados como prohibidos, con 

eles se atopaba no armario 58 da Biblioteca, un armario que non figura na copia do

catálogo de 1794.

É tamén certo que no Índice de libros existentes en 1794, copiado no Libro de 

Visita de Oliva, algúns autores, como é o caso de Feijoo ou Mayáns y Siscart, aparecen 

con máis obras que as rexistradas no manuscrito que consideramos o catálogo de 

autores. É posible que a descrita polo bibliotecario real como primeira parte, o catálogo 

topográfico, fose algo posterior na realización, se atendemos a que Valle-Inclán di ter o 

catálogo de autores feito en borrador previamente. É tamén posible que dende o peche 

do catálogo topográfico se fosen facendo engadidos de obras entradas nos anos 

anteriores a 1794, non apreciables hoxe posto que o exemplar conservado é unha copia,

quizás engadidos con vistas á entrega da Biblioteca a Pedrosa573, e que non se 

plasmaron no catálogo de autores, o que aconsellaría ó novo bibliotecario facer adicións 

e logo un suplemento.

Ambos catálogos relacionan os fondos manuscritos, incluídos no medio dos 

impresos nas materias correspondentes, o que posteriormente as Constitucións da 

Biblioteca mandarían describir separadamente dos fondos xerais.

As fontes posteriores avalan esta hipótese de que ambos manuscritos son as 

dúas partes do catálogo cuxa realización se avoga Valle-Inclán. Uns anos máis tarde o 

bibliotecario maior Joaquín Patiño afirma:

... solo tenía la Biblioteca en el año de 1812 un Indice de AA y libros 

que era el primitivo; y (prescidiendo de su merito) estaba ya tan 

maltratado y lleno de adiciones y suplementos interlineares de la misma y 

573 O bibliotecario real advertira á Universidade a imposibilidade de facer a entrega de libros ós 
bibliotecarios mediante un Índice alfabético ó estar os libros por orde temática.
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otras manos y tintas diversas que precisamente se usaba por no haber 

otro.

Patiño volverá a referirse574 a este catálogo de autores, por contraposición ós 

restantes que están na mesma letra, -a de Pedrosa, engadimos nos-, dicindo que 

...otro, aunque no titulado, de otra diferente letra y tinta de los tres, 

mui usado y añadido por varias manos y plumas, entre renglones, fue 

sin duda el primero y primitivo...

Estas descricións corresponden exactamente ó manuscrito da Biblioteca Xeral 

a que nos estamos a referir, xa que efectivamente carece de título, ten adicións da 

mesma man e tintas diversas, e outras posteriores de distinta man e tintas, claramente 

esta última man do bibliotecario Pedrosa. Debe tratarse pois este manuscrito do 

primitivo catálogo, pechado antes de 1792, ano en que Valle-Inclán os entregou ó 

Consello de Castela.

Ambos manuscritos inclúen os mesmos datos bibliográficos: autor, título, lugar 

e ano de edición, número de volumes e tamaño. O catálogo alfabético de autores inclúe 

ademais a signatura topográfica, con numerosas correccións, que poderían corresponder 

ás dúbidas e trasegos iniciais na colocación dos libros. Os dous rexistran os manuscritos 

da Biblioteca, sendo anteriores polo tanto ás Constitucións da mesma que requirían

índices separados para este tipo de materiais.

Un catálogo perdido e os primeiros catálogos de fondos especiais

O primeiro que debeu facer Pedrosa ó chegar á Biblioteca foi intercalar no 

catálogo de autores redactado por Valle-Inclán e os seus axudantes novas obras 

574 BX, Ms. 588
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adquiridas, ás veces referencias a outros lugares do mesmo catálogo, e máis tarde un 

Suplemento a este catálogo, hoxe descoñecido, tal e como obrigaban as Constitucións.

Certamente tamén Pedrosa redactou un catálogo de autores baixo o título 

Índice General Alphabetico Silábico. Pero a descrición que se fai del nas fontes descarta 

que se poda tratar do hoxe conservado na Biblioteca Xeral. Na visita de Oliva sinálase 

que este catálogo está en letra de Pedrosa, cunha portada subscrita por este bibliotecario, 

o que é habitual noutros catálogos especiais redactados por el.  O exemplar presentado ó 

visitador estaba en papel de diversas clases, con brancos en la extensión de una obra a 

otra , encadernado sen foliatura e composto por 747 follas.

O catálogo alfabético-silábico redactado por Pedrosa fóralle encargado pola 

Xunta de Biblioteca en 1798 (...a la posible brevedad forme los Índices Generales...),

foi aprobado pola mesma Xunta en 1804, e nela mandouse copiar en dous tomos tamaño 

folio para que cada un dos dous Departamentos da Biblioteca, atendida por cadanseu 

bibliotecario menor, tivese un exemplar, o que a visita de Oliva indica que non se 

fixo575. Así pois so parece terse realizado o exemplar orixinal de man de Pedrosa. É 

posible que partes deste orixinal sexan restos mutilados conservados hoxe no Arquivo 

Universitario, ou ó menos sexan fragmentos de borradores do mesmo576. Este catálogo 

estaba na Biblioteca en 1810, ó incorporarse o bibliotecario Joaquín Patiño, pois no 

informe dado ós visitadores de 1816577, entre os índices encontrados á súa chegada, 

indica:

Un grandísimo volumen en folio manuscrito encuadernado y 

cubierto de pergamino rotulado é intitulado así: Índice general 

alfabético silábico para uso y gobierno de la Biblioteca pública

575 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 335.
576 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 5 e 536.
577 AHN, Consejos, Leg. 5476.
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Pedrosa redactou así mesmo os primeiros catálogos de fondos especiais, 

manuscritos e libros prohibidos, tal e como estipulaban as Constitucións da Biblioteca. 

Máis adiante estudiaremos os índices de libros prohibidos. Polo que se refire ós de 

manuscritos o primeiro presentado en 1801, debe tratarse do conservado baixo o título 

Lista de los libros manuscritos que tiene la Biblioteca de la Real Universidad...en el 

caxon 39578, onde se reseñan 39 manuscritos, incluíndo 4 de Felipe de Castro. O 

catálogo específico para estes materiais era prescrito polas Constitucións da Biblioteca,

e estas tamén indicaban que estarían colocados en estantes separados579, o que como 

vemos se cumpriu, pois mentres en 1794 estaban intercalados entre os impresos das 

materias correspondentes, agora xa están agrupados no armario 39.

O segundo de 1804 debe ser o conservado  baixo o título Índice de manuscritos 

de la Biblioteca Pública de la Real Universidad de Santiago. Aprobado por su Junta580.

Inclúe 60 manuscritos, ademais de entradas de referencia. Os manuscritos cambiaron 

agora de ubicación, pois as sinaturas incluídas neste catálogo indican números de 

armarios entre 1 e 4, o que debe corresponder ós instalados no gabinete do bibliotecario, 

a onde, coma veremos, se trasladaron tamén os libros prohibidos. 

E dende logo da man do bibliotecario Pedrosa conservamos boa cantidade de 

índices particulares de doantes, fontes de especial interese para o estudio das bibliotecas 

en Galicia, tales como o do profesor Mateo Fandiño, Melchor Basadre,  etc. Tamén 

redactou a primeira Memoria de Bienhechores que donaron sus libros a esta insigne 

Biblioteca581, realizada en 1799 e dilixenciado o seu peche en 1810 polo bibliotecario 

Patiño do seguinte xeito: Se acordo por la Junta de Sres. Comisarios que la memoria de 

578 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
579 En realidade, a redacción das Constitucións é ambigua en canto á colocación: Los Manuscritos, Libros 
y Obras prohibidas estarán colocados en Estantes separados...(Cfr. Constituciones de la Biblioteca de la 
Real Universidad de Santiago [1795], p. 15). Na práctica considerouse que debían ser ubicados 
separadamente ó resto dos fondos, posiblemente porque tamén se requiría catálogo específico para eles.
580  AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
581 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22.
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los Bienhechores de la Biblioteca se ponga en forma conveniente y en un libro mas 

regular y propio de su objeto...

Os catálogos dun teórico

Cando Joaquín Patiño chega á Biblioteca non aforra críticas ó labor realizado 

polo afrancesado Pedrosa, que non só era o seu antecesor, senón tamén o seu adversario 

político. Empeza a redactar unha serie de instrumentos catalográficos que non só 

cumpren o obxectivo para o que foron realizados, dar a coñecer as coleccións, senón 

que as súas introduccións achéganos información de primeira orde para reconstruír a 

historia da Biblioteca, así como os diversos criterios seguidos na súa redacción: elección 

de apelidos dos autores, palabras significativas do título para as obras anónimas, 

unificación baixo o que hoxe denominariamos un título uniforme das distintas edicións 

de textos bíblicos, etc.  Estes criterios ás veces se modifican dun catálogo ó seguinte, 

sendo obxecto da correspondente explicación, coma pode verse na dedicada ós Santos 

Pais582:

...anotelos en el primer catalogo bajo la palabra Patres; mas aora 

determinè ponerlos separados por el orden general; si bien en la dicha 

palabra se insertarà una nomina o lista cronologica de éllos con 

distincion de griegos y latinos...

Dos inventarios e catálogos feitos por Patiño temos novas dos seguintes:

Inventario de libros e enseres da Biblioteca Universitaria, redactado por 

Patiño ó chegar á Biblioteca. É descoñecido hoxe. O propio Patiño indicará583 que o 

Inventario se depositara no Arquivo, pero que en 1824 cando mandou buscalo para 

facerlle algunhas anotacións non estaba nin aparecía: Pues debía estar o parecer. 

582 BX, Ms. 588.
583 BX, Ms. 325.
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Noticia o catálogo de las obras o libros prohibidos y mas que en clase de tales 

estaban y se conservaban en el gabinete de la biblioteca Pública de la Real 

Universidad Literaria de la Ciudad de Santiago, redactado por Patiño e iniciado en 

1813, con notas bibliográficas do bibliotecario. 

Memoria de los Sres. Bienhechores584, iniciada por Patiño a partir de 1812, e 

que será continuado polos seus sucesores ata 1869.

Catálogo general finalizado en 1816, do que o mesmo Patiño nos da novas585 : 

...que concluí y presente en el año 1816 a la Junta de Sres. Comisarios Visitadores de 

la biblioteca, de quien y del Claustro pleno de la Universidad fue recibido con mui 

excesivas tanto como inesperadas demostraciones de aprecio y benevolencia586.  É 

descoñecido hoxe.

Indices alfabéticos das divisións occidental e oriental da Biblioteca587, 

redactados por Patiño en 1828. O índice da división occidental ten engadidos doutra 

man, a mesma que redactará o Suplemento dun Catálogo xeral posterior588, e que as 

veces se refiren a fondos procedentes da desamortización e por tanto ingresados despois 

de 1835: Así na letra M pode lerse Missale mozarabe (de San Martín), en fol. 6 

Catálogo razonado589 redactado por Patiño despois de 1828, xa que nel indica 

ter redactados os Índices anteriores, e antes de 1834, data en que deixará a Biblioteca 

Universitaria. A súa factura é xustificada por Patiño co obxecto de refundir os anteriores 

por las muchas adquisiciones. Non inclúe signaturas topográficas, pero si comentarios 

sobre as obras.

584 BX, Ms. 264.
585 BX, Ms. 588.
586 BX, Ms. 588.
587 BX, Ms. 590 e 591.
588 BX, Ms. 589.
589 BX, Ms. 588.
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A orde dos saberes

Une bibliothèque est un lieu plus ou moins vaste, avec 

des tablettes ou des armoires où les libres sont rangés 

sous différentes classes...

(Voz Bibliothèque na Encyclopédie)

... Un homme de lettres doit cependant s'en faire un 

plan méthodique, a fin de savoir caractériser & réduire 

à des classes convenables ce nombre prodigieux 

d'écrits qu'on a donnés & qu'on donne tous les jours au 

public; autrement  il est exposé à esser perpétuellement 

dans le inmensité de la Littérature, comme dans un 

labyrinthe plein de routes confuses.

(David l'aîne, voz Catalogue na Encyclopédie)

Lendo os inventarios das bibliotecas do Colexio de Fonseca e o dos fondos 

adquiridos pola Universidade  a partir de 1773 é claro que os libros de ambas 

bibliotecas se ordenaban de xeito considerablemente diverso, aínda que chegar ó 

sistema empregado na Biblioteca pública da Universidade presenta algunhas 

dificultades, posto que os catálogos, incluído o topográfico de 1794, non ofrecen ningún

dato de entrada esclarecedor. Así este último, limitase a indicar baixo o término Estante, 

ás veces Caxón, os fondos contidos nos armarios numerados correlativamente. Sen 

embargo, coma vimos, existen múltiples afirmacións, nas Constitucións da Biblioteca, 
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nos informes de Valle-Inclán, etc., que indican que houbo catálogos de materias e que 

ademais os libros se ordenaron nos andeis de acordo a elas. 

A importancia desta ordenación non é menor, se temos en conta que tal orde 

implica unha xerarquía, non dos libros en si mesmos, senón dos saberes que estes 

conteñen, e responde polo tanto a unha cosmovisión determinada. Sobre este criterio 

fundamental, a taxonomía das ciencias, engadiranse outros derivados tanto da 

comunicación desta orde a quen entra na biblioteca, como da materialidade dos propios 

obxectos, os libros.  

Chegados ó último tercio do século XVIII, os criterios de clasificación das 

ciencias e dos libros foran obxecto de múltiples reflexións e tiñan, polo tanto, unha 

longa tradición, nacida no mundo occidental xa con Platón e Aristóteles. 

A desorde dos libros

Confusa et noxia illa librorum multitudo

(Konrad Gesner)

 As distintas aproximacións filosóficas contribuíron ó desenvolvemento de 

multitude de esquemas clasificatorias, acrecentándose dende o século XVI co

florecemento das artes, no XVII co das ciencias naturais. Os novos descubrimentos, os 

avances científicos, o incremento na producción de libros, e a subseguinte fractura co 

sistema teolóxico, trouxeron como consecuencia no século XVIII unha conciencia de 

estarse a producir unha desintegración do corpus do coñecemento, á que os esquemas de 

clasificación, tamén o enciclopedismo, a bibliografía e máis en xeral a chamada no 

momento historia literaria, intentaron facer fronte. 

A estes factores engadiranse outros no século XVIII, como os éxitos das 

clasificacións botánicas e o problema práctico da exposición do coñecemento nas 
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enciclopedias590, que en certa medida intentaban ser a representación do coñecemento, a 

representación de tódolos libros, ou como prefería Leibniz unha biblioteca debería ser o 

equivalente dunha enciclopedia591. Así a finais do século XVIII abundaban os sistemas 

de clasificación, que intentaban definir o campo de cada ciencia, a súa xerarquización e 

o que non será un problema menor, as súas relacións.  

Ó incremento de libros preocupaba xa dende o século XVI e un século despois 

Naudé deixara establecido con claridade que unha masa de libros por si mesma non 

constituía unha biblioteca, a súa orde era fundamental. Boa parte daqueles autores que 

reflexionaron sobre a clasificación das ciencias,  fixérono tamén sobre a clasificación 

dos libros, á que moitos deles non eran alleos dada a súa dedicación ós labores 

bibliotecarios. Os nomes de Bacon, Descartes, Locke, ou Leibniz son punteiros nesta 

reflexión, frecuentemente dirixida tanto á clasificación de libros, como á das 

enciclopedias. A orde dos saberes cando se ten que aplicar á disposición dos libros 

enfróntase con problemas prácticos que non pasaron desapercibidos a quen dirixirían 

parte dos seus esforzos tanto á taxonomía das ciencias como dos libros. 

We see by this that one and the same truth may have many places 

according to the different relations it can have. Those who arrange a 

library  very often do not know where to place certain books, being in 

suspense between two or three places equally suitable592.

Dende logo que as ideas sobre a organización do coñecemento plásmanse 

tamén no currículum académico. Razoablemente algunhas bibliotecas e catálogos 

ordenáronse de acordo co curriculum universitario, representando as catro grandes 

590 Dolby, R.G.A. [1979].
591 Burke, Peter [2000], p. 105.
592 Leibniz, Gottfried Wilhelm: New Essays Concerning Human Understanding, cit. por Schulte-Albert 
[1971], p. 143.
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clases, con frecuencia denominadas facultades593, de teoloxía, xurisprudencia, medicina 

e filosofía. O propio Leibniz, seguindo neste tema algúns traballos biblioteconómicos 

clásicos como o de Naudé, considerara esta opción como digna de ser tida en conta, 

consciente das limitacións físicas que impoñen os libros e as instalacións bibliotecarias, 

nas que é imposible representar as relacións polidemensionais. Pero a realidade é que as 

novidades desenvoltas na clasificación do coñecemento introducíronse antes nas 

clasificacións bibliográficas que nos curricula académicos.

Pero se ben é certo que moitos teóricos trataron a un tempo a clasificación das 

ciencias e dos libros, non o é menos que a diversidade de esquemas non era descoñecida 

incluso dentro das obras do mesmo autor, segundo este se centrase na clasificación 

teórica das ciencias ou na clasificación dos libros, polos problemas evidentes, hoxe 

coma onte, que representa a linearidade das coleccións de libros situadas sobre andeis, o 

que é preciso engadir as dificultades prácticas que os diversos tamaños das obras 

supoñen para compartir os mesmos andeis, as diferencias nos tamaños destes, ou os 

problemas xurdidos na organización das coleccións polos cambios na clasificación. Tal 

ocorre nas propostas de Leibniz, moito máis conservadoras cando se trata de organizar 

unha colección de libros que cando fai reflexións especulativas en relación á ciencia  e 

as súas relacións polidimensionais594, un problema que tamén intentará, por encima da 

orde alfabética, resolver o sistema de reenvíos da Encyclopédie. Tales problemas de 

carácter práctico dificultaran a adopción literal das clasificacións filosóficas nos 

catálogos de libros, aínda que as cuestións consideradas ó longo do século XVIII 

respondan a idéntica problemática.

593 Recordar aquí que o término facultas  era sinónimo de scientia, é dicir de disciplina científica, non 
sendo ata o século XIII cando adquira o significado dun grupo escolar dedicado a unha ensinanza 
especial. (Cfr. Durkheim, Emile [1992], p.139). Pero aínda no século XVIII mantense a voz facultad coa 
acepción de ciencia ou arte, coma o encontramos na documentación da biblioteca, e coma pode verse no 
Diccionario de Autoridades da Real Academia Española de 1732.
594 Schulte-Albert, Hans G. [1971].
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Pero ó mesmo tempo que a materialidade dos libros e os espacios separa, ou o 

menos diferencia, as clasificacións bibliográficas das clasificacións científicas, as 

primeiras, ó seren empregadas para a ordenación dos libros nos andeis, materializan as 

categorías, e por tanto serven para visualizalas, e así reforzalas e divulgalas. A 

disposición física mesma, cos andeis apoiados nos muros ó redor da Biblioteca, 

converte a esta en guía e difusora da propia xerarquía do saber que emprega na 

ordenación dos fondos. En palabras de Peter Burke: “surviving libraries allow us to 

study the “archeology of knowledge” in the literal sense of Foucault’s famous phrase, 

examinig the physical remains of old classification systems”595.

Á procura dos novos saberes: a orde dos libros na Biblioteca pública da 

Universidade

O 15 de marzo de 1792 a Xunta da Biblioteca aproba as recomendacións para a 

redacción das Constitucións da Biblioteca, nas que aparecen indicacións precisas sobre 

a disposición dos fondos e o persoal. Os bibliotecarios segundos estarán uno frente a la 

entrada, otro al Levante, y dicho Principal al medio dia donde están los libros 

prohibidos,  despois de que xa recomendaran o reparto das chaves dos caixóns dos 

libros,.. las de Levante en poder del uno y del Poniente a cargo del otro, quedando 

reservadas as dos Prohibidos ó Bibliotecario Principal.

Esta referencia ó Levante e Poniente, que aparece tamén reflectida nos Índices 

da Sección Oriental e Occidental que anos despois redactará o bibliotecario Joaquín 

Patiño, garda relación exclusiva coa orientación de ambas partes do Salón que constituía 

a Biblioteca, e que tiña a súa entrada principal situada na ala  norte do primeiro andar  

do novo edificio da Universidade que ocupaba. Tal división en dúas grandes seccións en 

595 Burke, Peter [ 2000], p. 92-93.
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función da súa orientación respecto ós puntos cardinais permitía a división do servicio 

entre os dous bibliotecarios menores.

Pero máis alá desta división dos fondos que debían servir os bibliotecarios, 

desenvolvíase un sistema de emprazamento temático dos libros, cuxa orde respondía a 

unha clasificación perfectamente organizada, e que coma tódalas clasificacións 

bibliográficas reflectía en grande medida ó que se ten denominado a orde dos saberes, 

tal e como eran percibidos no momento da súa elaboración.

Na procura dunha orde

A clasificación dos libros nas bibliotecas tiña sido á altura do século XVIII 

obxecto de reflexión nos tratados biblioteconómicos, onde ocupa, xunto á selección das 

obras e á arquitectura das bibliotecas,  discursos máis ou menos detidos. No século 

XVII Naudé adoptara unha clasificación para os libros que enfatizaba o peso da 

“memoria natural” fronte ós continuos cambios que se estaban a producir nos eidos 

científicos, o que se converterá en tradición dos sistemas de clasificación das 

bibliotecas, moito máis conservadores que os esquemas de clasificación do 

coñecemento.

As bibliografías e os catálogos dos libreiros596, algúns catálogos de bibliotecas 

impresos, puxeran xa en marcha sistemas de organización temática, especialmente en 

Francia. En grande medida serán os esquemas de clasificación da librería os que coma 

veremos acadaron maior éxito e acabaron impoñéndose nas bibliotecas. 

Sen embargo practicamente ningún destes tratados biblioteconómicos e 

escasamente media ducia de bibliografías e catálogos aparecen reseñados nos  catálogos 

e inventarios das coleccións da Universidade compostelá, o que non significa 

596 Os catálogos de vendas das librerías, nacidos a fins do século XVI, constitúen unha importante fonte 
para a historia do libro e das bibliotecas, e, malia á dificultade na súa localización, están sendo obxecto de 
atención por parte de moitos investigadores.  (Cfr.Charon, Annie et Élisabeth Parinet (eds.) [2000]).
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forzosamente, sobre todo no caso dos catálogos de libreiros, que non foran coñecidos e 

empregados polos bibliotecarios da Universidade, pois ó tratarse de impresos destinados 

á venda tiñan unha vida efémera e por iso tamén raramente aparecen reseñados nas 

bibliografías do período597.

Na nova Biblioteca da Universidade encontrábanse algúns catálogos de 

libreiros como o de Salomon Schouten e Petrum Mortier de 1743598, cuxas clases 

iniciaban o catálogo baixo o título Ordo Bibliothecae. As facultades en número de 16, e 

a separación de libros por tamaños, son representativas das clasificacións bibliográficas 

do século XVII, cun grande número de clases que tenderán a ser integradas nun 

conxunto menor ó longo do XVIII.

Entre os tratados biblioteconómicos estaba dende 1796599 a traducción feita por 

Joaquín Marín ó español de Dissertationes philologico-bibliographicae in quibus de 

adornanda et ornanda bibliotheca... (1747) do bieito Oliver Legipont600. A obra 

ingresou na biblioteca cando xa os libros estaban ordenados nos andeis, e non debeu 

presentar moito interese dende o punto de vista biblioteconómico pois a súa numeración 

(estante 45. 1º) indica que se incorporou ás coleccións de obras xeográficas e de viaxes. 

Sen embargo, ímola tomar aquí como modelo dunha ordenación dos libros típica do 

Antigo Réxime, co interese de engadir ó sistema de clasificación propiamente dito, 

indicacións sobre a colocación dos libros nas bibliotecas, que reforzan o simbolismo da 

propia clasificación.

 Legipont (El mejor adorno de la Librería es la disposición de los libros...601) 

postulara unha división dos libros debedora do Antigo Réxime, coma mostra a inclusión 

da Literatura, ou si se prefire en termos da época as Belas Letras na clase Filosofía, 

597 Berkvens-Stevelinck, Christiane Marie Georgette [1978], p. 4.
598 Schouten, Salomón, Mortier, Petrus [1743]
599 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Libro A 57.
600 Legipont, Oliver [1759]
601 Legipont, Oliver [1759], p. 227.
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aínda que incorporando materias nas que a súa comunidade fora pioneira como a 

Diplomática.  Xunto a 4 grandes clases (Teoloxía, Filosofía, Historia e Dereito), 

propuña una distribución física que reforzaba o simbolismo da propia clasificación, e 

que resumiremos aquí  polo que reflicte respecto á clasificación dos saberes no Antigo 

Réxime, da que son sen dúbida debedoras as novas ordenacións.

 A colocación dos libros para Legipont iniciarase en el primero y más vistoso 

lugar  colocando as Sagradas Escrituras, logo á dereita do que mira os Intérpretes e 

comentadores. Á esquerda os Santos Pais, as Coleccións de Concilios, os Teólogos 

Escolásticos,  e outros autores teolóxicos. Segue a clase filosófica coa Philosofía, 

Medicina, Botánica, etc. que pechan os Oradores, Retóricos, Poetas, Philologos, 

Gramáticos, etc. e finalmente os Escritores Introductores para as outras Artes e 

Ciencias, a ser posible, sinala o bieito, sobre a porta, visualizando así o camiño 

iniciático no coñecemento que debe ter unha biblioteca. A clase histórica seguira  a 

estas, primeiro a historia profana e logo a eclesiástica, rematando coa Xurisprudencia. E 

Cerraran por fin el esquadron, y como piedras angulares haràn entrambos, uno los 

Santos Padres y Concilios, que son como fuentes de los cuales dimanaron los Sagrados 

Canones, y exponen en especial (siendo aqui su lado derecho) la Sagrada Escritura602.

Unha orde similar a esta, que se corresponde coa fundamentación teolóxica dos 

saberes no Antigo Réxime, coa Teoloxía coma principio e fin do coñecemento nunha 

concepción claramente circular sobre a orde dos saberes, encóntrase na Biblioteca 

Universitaria de Salamanca603 no catálogo de 1776, e aínda na actualidade na orde dos 

libros, coa Biblia iniciando a numeración, os Pais da Igrexa a man dereita e os Concilios 

á esquerda. E sobre un esquema similar estaba ordenada a Biblioteca do Mosteiro de 

602 Legipont, Oliver [1759], p. 255.
603 Teño que agradecer aquí a información que me proporcionou a miña colega Dna. Dolores Cutrín, e 
gracias a ela a de D., que amablemente me proporcionou unha copia do sistema de signaturas desta 
Universidade en 1770 e 1776. En Salamanca a orde de colocación das clases é a seguinte: Teoloxía, 
Historia, Belas Letras, Ciencias e Artes e Dereito.
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San Martiño Pinario604, coa Biblia no frontis rodeada polos Santos Pais a man dereita e 

polos Expositores Sagrados á esquerda. Aínda que no mosteiro a orde dos libros foi 

experimentando variacións, sen dúbida en parte froito da progresiva incorporación de 

fondos que deron orixe a novas divisións, principio e fin non se alteran.  

 O bibliotecario Patiño deixounos a súa lectura da orde empregada na 

Biblioteca pública da Universidade de Santiago605

....me acomodare al sistema bibliografico  general y comun que es el 

del P. J. Garnier de quien lo tomò G. Martin y de este J.F. Debure, C. A. 

Cailleau  y otros despues con mas o menos ligeras diferencias, y el qual 

se conservaba en la Biblioteca, por que vi que por el y no otro se habia 

querido clasificarla en su principio.

O sistema publicado polo xesuíta Jean Garnier, Systema bibliothecae Collegii 

parisiensis Societatis Jesu, data de 1678 e foi realizado para a Biblioteca do Colexio de 

Clermont de París. Responde a unha longa tradición biblioteconómica na Compañía, 

que se inicia xa a finais do século XVI na Bibliotheca selecta de Antonio Possevino, 

resposta en clave católica á Bibliotheca universalis do protestante Konrad Gesner606. 

Nel e no de Mabillon confésase baseado o sistema da biblioteca de San Martiño 

Pinario607, pero a súa división do coñecemento en 7 clases (Teoloxía, Filosofía, 

Historia, Apéndices, Eunomia, Heterodoxia e Cimelium), as divisións dentro delas, con, 

por exemplo, as Belas letras dentro da clase Filosofía, e a orde establecida entre as 

mesmas non coinciden coas da Universidade de Santiago de Compostela, pese as 

afirmacións do bibliotecario Patiño. 

604 BX, Ms. 582 e 592.
605 BX, Ms. 588.
606 Miguel Alonso, Aurora [1988], p. 77-100.
607 BX, ms. 582.
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O sistema de Garnier corresponde a un estadio anterior ó aplicado na 

Universidade de Santiago en relación coa fractura das ciencias. Aínda que a ordenación 

do catálogo de venda en 1764 da biblioteca do Colexio de Clermont608 se entendeu, 

como tamén pensaba o bibliotecario maior Joaquín Patiño, coma unha adaptación 

posterior desta clasificación609, nos pensamos que o catálogo de libros en venda de 

Clermont non corresponde ó sistema de Garnier, nin ó que os libros tiñan na biblioteca 

xesuítica, senón á ordenación que os libreiros lle dan a estes fondos para dispor ó 

catálogo da venda e que reflicte unha orde distinta, unha nova orde que tamén foi 

aplicada na Biblioteca compostelá, e que remata por ser coñecida coma a clasificación 

dos libreiros de París.

Tamén estaba na biblioteca o Traité des Études monastiques de Mabillon610, 

que incluía no segundo volume un Catalogue des meilleurs livres et de leurs meilleures 

editions, pour composer une Bibliotèque ecclesiastique, no que os fondos se ordenaban 

nun sistema de 25 materias, que se iniciaban coa Biblia e remataban cos Bibliotecarios e 

Catálogos de Bibliotecas. A orde de Mabillon era moi detallada na clase teolóxica, pero 

sen contemplar a penas divisións na Filosofía. O sistema influíu na clasificación da 

biblioteca do Mosteiro de San Martiño, pero non na Universidade, onde só presenta 

certas coincidencias coa orde das facultades tal e como aparecen na relación de libros de 

1773 do bibliotecario Valle-Inclán.

O catálogo da Biblioteca da Universidade de Salamanca, que en 1777 José 

Ortiz de la Peña publicara baixo o título de Bibliotheca salmantina611 , forma parte 

608 Catalogue des livres de la Bibliothèque des ci-devant soi disans jesuites du Collège de Clermont. París, 
1764. Este catálogo non existe hoxe, nin existía en 1794, na biblioteca da Universidade. Si se atopa hoxe 
nela o Catalogue des. Libres de la bibliothèque de la maison professe des ci-devant soi-disans Jésuites. 
París, 1763, co mesmo sistema de ordenación. Pero o exemplar deste catálogo  entrou moi posteriormente 
ó momento da aplicación do sistema de ordenación compostelá, xa que ingresou entre os fondos 
procedentes da biblioteca do Duque de Osuna adquiridos polo goberno español en 1886.
609 Cfr. Miguel Alonso, Aurora [1988], p. 89.
610 A edición existente é a 2ª ed. rev. editada en París en 1692.
611 Ortiz de la Peña, José [1777].
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tamén da colección da Universidade compostelá en 1794. O catálogo abarca as clases de 

Teoloxía, Dereito e Historia, precedidas dunhas táboas coa clasificación correspondente. 

A Teoloxía que se divide en 14 seccións, deixa fora os Concilios para introducilos na 

clase de Xurisprudencia, dentro do dereito canónico, unha das opcións que parecen máis 

difíciles de decidir ós sistemas de clasificación do período, pero que non aplicaron os 

bibliotecarios composteláns.

As fracturas do saber

Ningunha das obras bibliográficas ou biblioteconómicas ás que fixemos 

referencia parece ter inspirado a xerarquía dos libros nas bibliotecas da Universidade 

compostelá. Para os bibliotecarios da nova Biblioteca universitaria deberon ter maior 

interese dúas obras tamén existentes na colección: a Encyclopédie  francesa e a 

Bibliographie instructive  do libreiro De Bure.

É ben coñecido en que medida a Encyclopédie  contribúe ós debates sobre a 

clasificación das ciencias, á que prestará especial atención dende o mesmo momento do 

seu anuncio, o Prospectus  de Diderot publicado en 1750:

Nous avons senti..., que le premier pas que nous avions à faire vers 

l’execution raisonnée & bien entendue d’une encyclopédie, c’était de 

former un arbre généalogique de toutes les sciences & de tous les arts, 

qui marquât l’origine de chaque branche de nos connaissances, les 

liaisons qu’elles ont entre elles & avec la tige comun... 612

Reclamándose debedora da clasificación de Bacon, a Encyclopédie  segue aquí, 

ó igual que o fai no Discours préliminaire des éditeurs  a tradición medieval de 

representar o sistema do coñecemento coma unha árbore, cuxas diversas partes 

612 D’Alembert, Jean [1999], p. 21.
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simbolizan a xerarquía dos saberes. Pero non deixará de advertir o carácter arbitrario de 

toda clasificación, para o que o Discours préliminaire  cambiará a metáfora da árbore 

pola do mapamundi:

On peut donc imaginer autant de systèmes différens de la 

connoissance humaine, que de Mappemondes de différentes 

projections; & chacun de ces systèmes pourra même avoir, à 

l’exclusion des autres, quelque avantage particulier613

Aínda partindo do esquema elaborado por Bacon, a Encyclopédie  defire do seu 

modelo precisamente no que indica este cambio da metáfora. O coñecemento ten agora 

unha topografía indeterminada, abandonando a idea de reconstruír a filiación das 

disciplinas, para limitarse a indicar as relacións de proximidade e distancia614:

L’Univers n’est qu’un vaste Océan, sur la surface duquel nous 

appercevons quelques îles plus ou moins grandes, dont la liaison avec 

le continent nous est caché615

Recoñece ademais a Encyclopédie as mesmas dificultades a que se enfrontaban 

as clasificacións bibliográficas, unha tensión de difícil resolución entre a cosmovisión 

que toda clasificación intenta visualizar e os problemas prácticos da súa aplicación: non 

doutro xeito pode entenderse o seu recurso á orde alfabética cando o coñecemento se ten 

que plasmar no corpus da obra. 

Pero aínda máis, as tres facultades de Historia, Filosofía e Belas Artes en que 

enmarcará a Encyclopédie o coñecemento humano son deixadas de lado cando no corpo 

da obra se expón a clasificación dos libros, sexa nos catálogos ou nas bibliotecas. A 

613 D’Alembert, Jean [1999], p. 101.
614 Daston, Lorraine J. [1992], p. 216-217.
615 D’Alembert, Jean [1999], p. 102.
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redacción da voz Catalogue  no tomo II616 foi realizada polo libreiro parisino Michel-

Antoine David, David l’aîne na súa sinatura, un dos catro libreiros asociados para a 

edición da Encyclopédie. Retomando a imaxe da árbore do coñecemento, e con ela a 

necesidade de filiación e xerarquía, explicara o libreiro o obxecto da clasificación dos 

libros:  

Ce système ou plan méthodique consiste à divisir & sous-diviser en 

diverses classes tout ce qui fait l'objet de nos connoissances; chacune 

des classes primitives pouvant être considerée comme un tronc qui 

porte des branches, des rameaux, & des feuilles. La dificulté à 

surmonter pour établir entre toutes ces parties l’ordre qui leur 

convient, est 1º, de fixer le rang que les classes primitives doivent tenir 

entr’elles; 2º de rapporter à chacun d’elles la quantité inmense de 

branches, de rameaux & de feuilles qui lui appartiennent.

E despois de enumerar algunhas clasificacións de bibliógrafos e libreiros, 

optará por propoñer a do libreiro parisino Martin, considerándoa a de uso máis xeral, 

avaliada pola súa calidade:

...& qui en effet a mis le plus d’ordre, d’intelligence, & de 

raisonnement dans les divisions...

O sistema de clasificación de Martin era indubidablemente debedor da orde dos 

saberes do Antigo Réxime, como é evidente no seu punto de arranque, e non só nel, 

recollendo boa parte das fracturas disciplinares que se tiñan producido no século XVII. 

O seu emprego nas bibliografías e nas bibliotecas será defendido unha e outra vez a 

partir do propio Martin pola súa claridade e comodidade de uso:

616 Todos os textos da voz Catalogue son citados pola 2ª edición da Encyclopédie de Diderot, Denis 
[1758-1768], que é a máis antiga existente na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago. Nesta 
edición a voz Catalogue comprende as pp. 644-650. 
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In Libris disponendis illum secuti sumus ordinem, qui Systemate 

nostro Bibliographico mox exponetur, quod si non doctum aut erudite 

elaboratum, saltem clarum & perspicuum conati sumus efficere...617

As 5 grandes clases da clasificación aínda hoxe frecuentemente atribuída a 

Gabriel Martin eran Teoloxía, Xurisprudencia, Ciencias e Artes, Belas Letras e Historia 

eclesiástica e Profana, que a súa vez se compoñían de distintas divisións e subdivisións. 

A clasificación de Martin convertérase no sistema hexemónico nas bibliotecas no século 

XVIII e boa parte do XIX. Trátase da mesma clasificación que reseña Mostesquieu nas 

Cartas CXXXIII a CXXXVII das Cartas Persas618 cando Rica expón a súa visita á unha 

biblioteca, posiblemente a da abadía de San Victor, aínda que sen contemplar a 

facultade de Xurisprudencia.  

En realidade a clasificación nacera da man do tamén libreiro, a máis de 

hugonote e libertino, Prosper Marchand, máis coñecido polo seu Dictionnaire 

historique, quen empregara estas clases para a ordenación dos catálogos de vendas de 

bibliotecas a partir dun primeiro intento en 1696 e logo entre 1700 e 1708 (Bibliotheca 

bigotiana, Bibliotheca Johannis Giraud...). Iniciábase así con grande éxito un sistema 

de disposición dos fondos nos catálogos de vendas de libros que superaba criterios 

anteriores de ordenación como formato, orde alfabética, orde de venda, etc., e convertía 

estes en manuais para bibliotecarios e bibliófilos. 

Marchand faría en 1709 unha proposta distinta no Catalogus librorum 

bibliothecae domini Joachimi Faultrier, en verbas de David na Encyclopédie ...a suivi 

des routes que lui étoient particulieres..., onde as grandes clases de Filosofía ou Ciencia 

humana, Teoloxía ou Ciencia divina e Historia ou Ciencia dos sucesos, ían precedidas 

pola Bibliografía que lle servía de introducción e pechadas polos Polígrafos. 

617 Martin, Gabriel [1711], sign. a iiii.  
618 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat [1997], p. 294-302.
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Pero o sistema que prosperou foi o primeiro, e isto en grande medida pola 

adopción que fixo del o seu amigo e tamén libreiro Gabriel Martin quen o adoptou en 

1708 e deulle forma definitiva en 1711 (Bibliotheca Bultelliana) para os catálogos de 

vendas, que redactou en número moi considerable619. A orde de Martin rematará 

denominándose “clasificación dos libreiros de París” e será canonizada en 1810 no 

Manuel du libraire et de l’amateur de livres de Jacques Charles Brunet. Era a 

clasificación hexemónica nas bibliotecas francesas con anterioridade á Revolución e 

acabará impoñéndose en toda Europa.

Despois da exposición do sistema bibliográfico de Martin, David expón na voz 

Catalogue un segundo sistema de bibliografía, o de M. l’Abbé Girard, membro da 

Academia francesa e máis coñecido polos seus traballos de gramática. A clasificación 

estaba contida nun manuscrito, Bibliothèque génerale ou Essai de Littérature, que o 

autor doara a Le Breton, outro dos libreiros editores da Encyclopédie. No sistema de 

Girard ... il regne un ordre fort différent de ceux que l’on a connus jusqu’à présent, e 

que o redactor da voz Catalogue non quere deixar de expoñer para non privar ó público 

destas novas luces.  Pese a estas palabras de David, os cambios semellan non ser 

demasiado profundos respecto á clasificación de Martin, aínda que introduce unha nova 

clase, as Artes. O que Girard modifica substancialmente son os razoamentos en que se 

fundamentan estas clases, e niso reside o seu principal interese.

Tamén no sistema de Girard no inicio está a Teoloxía, pero, e nótese a 

explicación, esta orde xustifícase porque o home no nacemento do mundo síntese 

indefenso e pon tódolos seus coidados en honrar un Deus a través dunha relixión. A 

clase Teoloxía abarcará todo o que ten que ver con esta, sexa para mantela ou para 

combatela. 

619 Gabriel Martin, ás veces en colaboración co seu fillo Claude, redactou ó redor de 148 catálogos de 
vendas de libros. Cfr. Viardot, Jean [1984].
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A segunda clase é a Nomoloxía, xa que o home illado busca a protección dos 

seus iguais, formando a sociedade. Todo o que se refire á sociedade, as súas formas, 

intereses, leis e usos constitúe esta segunda clase. Reflíctese pois na clasificación a 

teoría do pacto que viña desenvolvendo o dereito natural.

Pouco satisfeito está o home du petit volume de leur personne e da súa curta 

existencia, o que lle volve sensible ó honor e a estima dos outros. Así ocupase das 

accións e os sucesos, e traballa para instruírse neles e publicalos. De aquí deriva o 

terceiro obxecto de erudición baixo o título de Historiografía.

Ávido de coñecementos, axudado pola experiencia, a análise e o razoamento se 

livre à ces recherches profondes qui sont ce qu’on nomme proprement Sciences, 

constituíndo a cuarta clase baixo o nome de Filosofía.

Pero para facer uso destes coñecementos o home precisa comunicarse e cultiva 

a linguaxe. De aí a clase Filoloxía. 

Sendo a felicidade  o fin último do home, non esqueceu estudiar o que prace os 

sentidos e adorna ó espírito, o que da lugar ó nacemento das Artes, o que leva á sexta

clase baixo o nome de Tecnoloxía. Vemos pois as Artes xa desgaxadas das ciencias, 

fronte ó que ocorre no sistema de Martin.

Cada un destes 6 xéneros divídese en 6 clases e cada clase en 2 ordes, 

explicadas detidamente na Encyclopédie. David remata o tema das clasificacións 

engadindo que ademais pode consultarse o sistema de Garnier,  pero que a pesar da 

diversidade de opinións sobre a orde e as divisións dun sistema bibliográfico, 

...cependant il doit y en avoir un vraiment conforme à la raison

e  pensa que esa conformidade deriva da orde en que o espírito humano adquiriu o 

coñecemento. Velaí unha explicación para o inicio destes sistemas pola Teoloxía.  
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Polo visto ata aquí vemos que existe unha certa diversidade de posicións nas 

distintas partes da Encyclopédie en relación á orde dos saberes. Sen embargo, debese 

ter en conta que un dos obxectivos da Encyclopédie é dar en cada voz un estado da 

cuestión referido a cada arte ou ciencia, e de aí que a clasificación de Martin, de grande 

uso no momento, sexa exposta con detemento. O mesmo David non deixa de recoñecer 

as diferencias entre os sistemas expostos e a proposta clasificatoria do Discours 

préliminaire, que recomendará coma punto de partida dun novo sistema bibliográfico 

que permita  “recrear o Universo e a súa xerarquía”620. 

Todos os sistemas clasificatorios foron obxecto de debates e dúbidas sobre o 

emprazamento de determinadas materias dentro das clases e en menor medida sobre a 

xerarquía das clases mesmas. Non menos o incluído na Encyclopédie  dende a mesma 

publicación do Prospectus  refutado polos xesuítas no Journal de Trévoux. Se ben as 

propostas foron diversas, non o foi tanto a orde das grandes facultades. Pero 

adaptáronse as explicacións, como vimos de ver na clasificación de Girard. En liñas 

xerais as clasificacións bibliográficas e bibliotecarias do momento terán moi en conta a 

orde de adquisición dos coñecementos, tal e como sinalará o libreiro David na 

Encyclopédie: “Cette dialectique entre bibliothéconomie et théorie de la connaissance, 

que fait de la fréquentation d’une bibliothèque un parcours initiatique, se retrouve dans 

les systèmes bibliographiques proposés à cette époque”621

Evidentemente houbo tamén quen se mostrou en contra de tal división dos 

saberes. Estas críticas partían do arranque do propio sistema, da súa organización coa 

revelación divina como núcleo de ordenación do coñecemento. Sen dúbida a 

clasificación proposta por Marchand en 1709 foi pioneira. Houbo tamén diversas 

propostas inspiradas no Discours préliminaire  da Encyclopédie, que tiñan a súa 

620 Así define Bouza Álvarez, Fernando [1992], p. 132, o obxectivo de la Croix du Maine ó proxectar 
unha biblioteca para Enrique III Valois.
621 Le Pottier, Nicole [1989], p. 179.
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principal modificación na orde das clases, das que a Teoloxía ocupaba o último lugar, 

cando non desaparecía622. Os sistemas posteriores á Revolución francesa con frecuencia 

pasaban a outorgar o inicio do sistema á Filosofía ou á Bibliografía, como xa fixera o 

segundo sistema de clasificación de Prosper Marchand. Tamén as Enciclopedias 

mereceron ese lugar de honra, por exemplo no sistema do Marqués de Fortia Urban. Sen 

embargo pasarían bastantes anos antes de que as concepcións menos teolóxicas a que 

respondían se fixeran hexemónicas nas bibliotecas.  Aínda en 1841 un coñecido manual 

francés de biblioteconomía623 subliñaba o caracter conservador das clasificacións 

bibliográficas:

Si l’on voulait établir un système conforme à l’esprit de notre temps, 

on serait forcé d’être assez hèrétique pour ne plus mettre en premier la 

classe Théologie, mais bien celle Histoire, qui sert de guide dans toutes 

nos situations publiques et privées, et qui fournit les preuves de la 

véritable théologie... Mais le temps n’est point encore venu pour qu’un 

pareil système puisse être reconnu, et il sera bien difficile d’introduire 

une réforme...

Unha posible segunda fonte para a clasificación da Biblioteca universitaria de 

Santiago constitúea a Bibliographie instructive  de De Bure, de cuxa edición de 1763-

1768 figuraban 8 volumes entre os seus fondos en 1794. A obra, o primeiro repertorio 

dirixido á bibliofilia, incluía un Ordre des Facultés et des divisions, que era 

practicamente igual ó de Martin, aínda que con máis divisións. O sistema abarcaba tres 

rangos de xerarquía: facultades ou clases (as 5 de Martin), seccións e divisións. 

622 Unha revisión das clasificacións propostas con posterioridade á revolución francesa pode verse en 
Brunet, Jacques-Charles[1865], T. 6, col. IX-XIV.
623Constantin, L.-A. [1841], p. 163.
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A  Encyclopédie, guía dos bibliotecarios composteláns

A disposición dos fondos en Santiago seguía as grandes clases ou facultades 

dos sistemas bibliográficos de Martin e De Bure. Aínda que non cabe descartar que 

algún dos catálogos de vendas de Martin chegasen á Biblioteca compostelá, é probable 

que os nosos bibliotecarios empregasen algunha fonte indirecta para aplicala, como era 

a propia Encyclopédie.

Sabemos que Valle-Inclán se tiña proposto mercar a Encyclopédie en 1773 e 

que entrou nos fondos da Biblioteca antes de 1777. Pois ben as páxinas 644 ata a 651 do 

tomo II da Encyclopédie, onde se encontra a voz Catalogue, foran nalgún momento 

separadas do corpo da obra, segundo observa con indignación a Xunta de comisarios 

visitadores de 26 de abril de 1810624, e unha indicación similar aparece da man do 

bibliotecario Patiño no Índice de Prohibidos de 1804. Pero tales páxinas non debían 

andar moi lonxe da Encyclopédie, porque alí están hoxe, aínda que con evidencia de ser 

engadidas posteriormente. Posiblemente pois foran separadas do corpo da obra e 

hipoteticamente empregadas nos labores de ordenación dos libros na Biblioteca. 

Fora tomada en Santiago da Encyclopédie ou da obra de De Bure, ou de 

ámbalas dúas, as únicas fontes que podemos identificar no catálogo de 1794 como base 

desta orde, a primeira debeu converterse ata tal punto en obra de referencia para 

libreiros e bibliotecarios que, mantendo o esquema de Martin, algúns tomaran a 

xustificación das clases nos mesmos argumentos que o libreiro David atribuía a Girard 

para xustificar as súas. Tal é o caso da obra do libreiro Cailleau que no Essai de 

Bibliographie incluído no tomo III do seu Dictionnaire bibliographique625  reproduce 

case literalmente os textos da voz Catalogue da Encyclopédie tanto na funcionalidade 

requirida por un sistema de clasificación, reiterando a imaxe da arbore, como na 

624 AHUS, Ser. Hca, Leg. 77.
625 Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres rares, précieux,...suivi d’un Essai de 
Bibliographie....[1790].
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explicación de cada división, mantendo as clases tradicionais, engadindo a explicación 

de Girard, e  limitándose a substituír a denominación da división cando é necesario, vg. 

Jurisprudence  en lugar de Nomologie. A “intertextualidade” non é so cousa dos nosos 

tempos.

A topografía do saber

Materia Libri ei opus est, non Magnitudine.
(Prosper Marchand)

As Constitucións da Biblioteca compostelá, sen chegar a facer unha 

enumeración das clases sinalaban que debía existir un Índice por clases principiando 

por la Teología, resumindo así a proposta do Claustro universitario do 18 de marzo de 

1794 que sinalaba:

...principiando por la Theologìa, y dividiendola en sus partes, como 

son las Biblias, Santos Padres, Expositores Escolásticos, Morales, etc. ... 

y a esta imitación en las demas Facultades626

A dicir verdade tamén se observa aquí a intertextualidade, xa que as segundas 

Constitucións da Biblioteca Real dicían:

Dando principio por la Teología y dividiéndola en sus partes, como 

son las Biblias, Santos Padres, Expositores Escolásticos, Morales, etc. ...; 

y a esta proporción se trabajará en las demás facultades...627

A primeira nova que coñecemos respecto á unha clasificación de libros da nova 

Biblioteca da Universidade é a contida na relación elaborada por Valle-Inclán en 1773, 

incluíndo os libros existentes na Biblioteca e os que desexa adquirir ós libreiros Sancha 

e Alverá. A ordenación temática desta lista indica o coidado do bibliotecario en facer 

unha colección de libros equilibrada. Esta lista de obras divídese en cinco grandes clases 

626 AHN, Consejos. Leg. 5474/3
627 Transcrip. por García Ejarque, Luís [1992], p. 26.



389

na orde que se indica: Teoloxía, Xurisprudencia, Ciencias e Artes, Historia universal e 

Belas Letras, clases que coma tales vanse manter con posterioridade, aínda que 

alterando a orde. Estas clases son obxecto na relación de Valle-Inclán das divisións 

seguintes:

Teoloxía Xurisprudencia Ciencias e Artes Historia

Universal

Belas Letras

Sagrada Escritura Dereito Canónico Filosofía Xeografía e 

Cronoloxía

Gramáticas

Intérpretes da Biblia Escritores 

canonistas

Natural Historia 

eclesiástica

Diccionarios de las 

lenguas

Liturxia Dereito romano Botánica Profana 

Universal

Retórica

Concilios e Bularios Escritores civilistas Farmacia Historia romana Oradores e poetas 

gregos e latinos

Santos Pais Dereito español Anatomía e 

Cirurxía

Historia de 

Europa

Mitoloxios e 

misceláneas

Gregos e latinos fora 

da Cong.

Escritores 

regnícolas

Medicina De España y las 

Indias

Bibliógrafos

Teólogos 

escolásticos

Dereito natural e de 

xentes

Matemáticas Historia 

monástica

Diccionarios históricos 

e facultativos

Teólogos 

dogmáticos

Publicistas Arte militar e 

Arquitectura

Viaxeiros

Teólogos morais Dereito monástico Historia literaria

Místicos e 

concionadores

Escritores regulares

Non cremos que esta orde fose aplicada nunca ós libros da Biblioteca, pois non 

encontramos rastros de signaturas distintas ás que figurarán no primeiro catálogo 

topográfico que coñecemos.  
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En 1790, unha vez rematados os andeis da biblioteca, Valle-Inclán sinala que

...se le nombró para alzar y colocar los libros que estaban 

amontonados, lo que ejecutó brevemente por medio de la citada 

Biblioteca que tenía formado en borrador, numerando en ella el cajón en 

que cada autor se iba colocando de suerte que por este Libro no solo se 

hallan los que se piden sino los que se necesitan leer y reconocer en la 

materia con método y por el orden de su Chronologia628

Segue pois Valle-Inclán a tradición francesa dos catálogos por materias, fronte 

á máis común orde alfabética dos catálogos ingleses a partir do século XVII. Para Valle 

a orde temática é fundamental, pois, xunto coa impresión dos catálogos permite:

...vea cada uno en su casa los libros que necesite leer, y llebe sabido 

los que ha de pedir y reconocer sin perdida de tiempo, lo que no se 

consigue en las Bibliotecas de España por defecto de que no estan 

impresas, ni formadas por materias, si no por Indices Alphabeticos629

E a orde dos libros dentro das divisións temáticas substituíu o antigo sistema 

por tamaños polo da cronoloxía. Segue pois Valle ó pé da letra a fórmula de Prosper 

Marchand: Materia Libri ei opus est, non Magnitudine.

 O que consideramos primeiro catálogo de autores da Biblioteca, e que 

pensamos corresponde  ó redactado por Valle-Inclán, ou por Nogueira, quen, en 

palabras da Xunta, tamén a clasificado los libros de la biblioteca630, ou por ambos, ten 

as mesmas signaturas que o Índice topográfico que coñecemos pola copia incluída na 

visita de Martínez Oliva, e a orde difire sensiblemente da contida na primeira relación 

de libros de Valle-Inclán, non nas clases principais, pero si na súa orde, e tamén nas 

subclases e a súa orde. Todo parece indicar que entre 1773 e 1790 o bibliotecario 

628 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 102.
629 AHN, Consejos, Leg. 5474/3.
630 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Leg. 77.
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cambia os seus criterios, e decide adoptar un esquema de clasificación aplicado xa en 

outras moitas bibliotecas, substituíndo así o que parece ter sido realizado por el mesmo. 

Se analizamos o primeiro catálogo topográfico coñecido da biblioteca, ó 

mesmo tempo o seu primeiro Índice de materias, a impresión inicial é de desorde, cos 

fondos das distintas clases e subdivisións en armarios non correlativos, mesturanza real 

ou aparente como xa foi advertido e en parte explicado polas incorporacións de 

fondos631. Pero esta desorde efectivamente é só unha percepción aparente. A desorde 

nace da nosa actual perspectiva onde a unha materia ou subdivisión corresponde unha 

notación topográfica e onde a colocación dos libros nos andeis se desenvolve 

verticalmente en cada corpo e horizontalmente entre os corpos. 

Pero na Biblioteca universitaria de Santiago no século XVIII non se parte de 

dar notacións os libros, senón ós armarios e dentro deles as baldas, sen descender á 

notación do volume nin nos catálogos nin nos propios libros. Así por exemplo a edición 

da Enciclopédie corresponderá no primeiro catálogo da Biblioteca a notación 58.5, que 

indica a súa ubicación no armario 58 e dentro del a táboa ou balda número 5.

E a cada un deses armarios corresponderá unha división ou subdivisión da 

clase, considerados verticalmente en ambos pisos da galería coma unha unidade 

temática. As unidades temáticas corresponden ás do sistema de Gabriel Martin, pero con 

certas fusións nas divisións no mesmo armario cando o volume da colección era 

escaso632. Tal ocorre por exemplo no caso da filosofía moral, física, economía, etc. na 

clase de Ciencias e Artes. As divisións de Martin e De Bure redúcense na Biblioteca 

universitaria de Santiago outras veces por razóns tan evidentes coma a supresión da 

631 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 368.
632 Esta práctica que se manten hoxe nas bibliotecas, era xa postulado no período que estamos a tratar. O 
texto de Oliver Legipont xa citado sinala: ...pues el orden que se debe observar en colocar los libros, 
debe ser en quanto fuere possible muy exacto; pero no afectado demasiadamente, ni cortado en pequeños 
pedazos mas de lo que sea justo...(p. 236).
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división VI da clase teolóxica, que reunía na clasificación de Martin e De Bure a 

Teoloxía heterodoxa, e que se incluía aquí nos libros prohibidos.  

Os armarios da Biblioteca de Santiago están pois numerados dende o estante 

número 1 ata o número 122, indo do 1 ó 60 os do piso inferior e do 61 ó 122 os do 

superior ou galería. Agora ben, cando se colocan os libros a subdivisión temática abarca 

tanto o número do armario do piso inferior coma o número do superior, e isto fai que 

tanto o armario co número 43 coma o 104 conteñan obras de Literatura, ou que nos 

catálogos redactados por Patiño os armarios 58 e 121 conteñan as Bibliotecas de 

Nicolás Antonio, os Índices de Prohibidos ou as Bibliotecas de Fabricio, por exemplo. 

Esta disposición mantense ó longo do período nos catálogos coñecidos, aínda que o 

crecemento dos fondos, e posiblemente a perda de interese dalgúns títulos, obrigou a 

desprazamentos, como se pode observar ó cotexar distintos catálogos. Con toda 

probabilidade a única diferencia entre os fondos albergados nos armarios do andar 

inferior e os que están no galería era a frecuencia agardada de uso633, maior no primeiro 

caso, de tal xeito que nalgúns armarios do galería a descrición do Índice de 1794 era tan 

somera como varias materias de filosofía (armario 93) ou Papeis varios pertenecientes 

por la maior parte a los dos Derechos (armario 87), ademais de certos desbordamentos 

en relación os armarios do piso inferior cando o volume dos fondos o requiría, tal e 

como ocorre coas decisións do Tribunal da Rota.

 Sobre a clasificación empregada aplícase a división espacial das seccións 

oriental e occidental, sen gardar correspondencia algunha coas clases temáticas. As 

facultades estaban en Santiago despregadas entre as dúas seccións da Biblioteca, tal e 

633 O sistema de ordeación é diferente na Biblioteca de San Martiño Pinario, onde as veces hai correlación 
entre as divisións do andar inferior, pero noutras son materias distintas, pero todo parece indicar tamén 
aquí que, unha vez respetado o simbolismo da clasificación, á estanteria alta van parte daqueles fondos 
que tiñan unha importante representación numérica e aqueloutros con materias máis marxinais para a 
comunidade, como a xeografía ou a poesía (Cfr. BX, Ms. 592).
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coma se pode observar nos Índices de Patiño634, onde ó describir as seccións oriental e 

occidental se indica que na primeira estaban parte das divisións da primeira clase (3ª, 4ª, 

5ª y 6ª divisiones de la sección 5ª de la primera clase),  segunda e terceira clases, 

exclusive de la 4ª clase,excepto algunos de los artículos colocados en el estante 39 que 

se destinó para los volúmenes de forma atlántica. Na parte occidental estaba a primeira 

clase dende a primeira división ata a segunda división da 5ª clase inclusive, a última 

sección da 4ª clase e a 5ª completa.

  A ordenación dos libros comeza pola Biblia, seguida pola restante Teoloxía, a 

Xurisprudencia, Ciencias e Artes, Belas Letras, e remata coa clase histórica e en 

concreto coas seccións de Historia literaria, académica e bibliográfica, Vidas de 

personaxes ilustres e Extractos históricos. A clase teolóxica ubícase en ambas divisións, 

oriental e occidental, soamente por razón de tamaño da colección. A mesma razón 

explica o desprazamento da sección Polígrafos á parte occidental. 

A Teoloxía, fonte do coñecemento

Mais quel vaste champ que l’Écriture!. De quoi ne 

parle-t-elle pas?. Que n’embrasse-t-elle pas?. Langues, 

moeurs, coutumes, lois, guerres, traités, politique,histoire, 

sciences, arts libéraux, arts mécaniques, philologie, 

chronologie, géographie, astronomie, philosophie, poésie, 

médicine, théologie profane, théologie naturelle, théologie 

sacré, religions, tout entre dans ce Livre divin, tout en fait 

partie

(Martin, Dom J.: Explications de plusieurs textes difficiles 

de l’Écriture..., 1730)

634 BX, Ms. 590 e ms. 591.
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Os dous sistemas de clasificación, relación de adquisicións de Valle-Inclán e 

catálogo topográfico, inician a orde polo Biblia,  o libro por antonomasia, a mensaxe 

divina que tiña estructurado o coñecemento, e que sustentaba unha orde política e social 

reflexo da orde celestial. Aínda que xa dende o século XVII viña sendo posta en 

cuestión pola crítica bíblica e histórica e polo desenvolvemento científico, non debe 

esquecerse que a principios do século XVIII –momento de elaboración da clasificación 

de Martin- tal posta en cuestión era minoritaria, e que aínda “... Newton croyait 

fermement à l’inspiration des textes bibliques; il était convaincu que la Bible contenait 

des prédictions infaillibles exprimées dans un langage figuré, qu’il suffisait de décoder 

correctement”635. 

A longa pervivencia do mito, na medida en que estructura o coñecemento, 

móstrase nas bibliotecas,  lugares privilexiados da memoria,  durante todo o século 

XVIII e grande parte do XIX. A clasificación de Martin, tal e como se mostraba na 

Encyclopédie, facía catro divisións nesta clase, e na explicación de cada unha delas 

introducía a posibilidade de subdivisións na medida que describía o seu contido, aínda 

que só as indicaba como tales na cuarta división, os Teólogos:

La THÉOLOGIE en Écriture Sainte, Conciles, Peres de l’Eglise Grecs 

&Latins & Theologiens.

ĹÉCRITURE SAINTE comprend les textes & versions de l’Écriture-

Sainte, leurs commentaires, explications, paraphrases etc. les histoires de 

la Bible, vies de J. C. & harmonies évangeliques extraites de l’Ecriture-

Sainte; les critiques sacrées, & les liturgies.

Les CONCILES sont ou généraux ou particuliers

635 Schwarzbach, Bertram Eugene [2000], p. 281
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Les SAINTS PERES se distinguent par l’ordre des siecles dans 

lesquels ils ont vecu.

Les THÉOLOGIENS se divisent en scholastiques, moraux, 

catechétiques ou instructifs; parénétiques ou prédicateurs; mystiques, 

polémiques, ou qui ont écrit pour la défense de la religion chrétienne & 

catholique, hétérodoxes.

Os exemplares da Biblia constituían o primeiro armario da Biblioteca e 

completábanse con diversas concordancias do texto bíblico. A descrición desta división 

na versión que da a Encyclopédie refírese exclusivamente ó mundo católico, e como tal 

aplícase na Biblioteca, fronte ó que ocorría na primeira relación de Valle-Inclán, onde 

baixo a rúbrica de Sagrada Escritura se xuntaban á Biblia textos sagrados doutras 

relixións, que en 1794 debían incluírse no armario 58, reservado neste primeiro 

momento ós libros prohibidos, coma veremos.

Ó seu lado reforzando o programa da clasificación estaban os Intérpretes da 

Biblia, que se ben no primeiro andar parecían formar unha subdivisión non era así no 

andar superior, o que nos fai pensar que aquí se aplica só a división  de Martín, e non as 

subdivisións, aínda que agrupando todas as edicións do texto sagrado no primeiro 

armario.

A única subdivisión realizada nesta primeira división é a dos fondos litúrxicos, 

que se desgaxan do resto da Escritura Santa.  Neste punto a orde posta en escena en 

Santiago coincidía coas divisións establecidas por Debure, que reservaba a Sección II da 

clase Teoloxía para a Liturxia.

Os Concilios e os Santos Pais constituían a terceira e cuarta división teolóxica 

tanto na clasificación de Martin como na Biblioteca, marcándose así a lectura 

interpretativa de todo coñecemento.
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Na división de Teólogos a clasificación de Martin inicia as subdivisións aplicando 

o criterio de ortodoxia, a Teoloxía escolástica será a primeira subdivisión, e péchaas coa 

heterodoxia, que non “había lugar” dentro do sistema clasificatorio da biblioteca 

compostelá. Fronte á primeira ordenación de Valle-Inclán que separaba a teoloxía 

escolástica e a dogmática, aquí fúndense ambas.

As subdivisións que figuran entre ortodoxia e heterodoxia xorden con criterios 

distintos, corresponden xa a categorías temáticas, e marcan un reflexo do momento en 

que se están formando as especialidades teolóxicas, que foran desenvolvéndose e 

consolidándose ó longo do século XVII, fronte ás summae medievais que aspiraban a 

conter a totalidade do saber teolóxico. 

 Na clasificación de Martin móstranse xa algunhas das novas especialidades, 

pero non todas: a Teoloxía Fundamental, que responde ós obxectivos das Luces 

tentando poñer de manifesto a racionalidade do acto de fe e clarificar as fontes do saber 

teolóxico,  aínda non aparece entre as divisións desta clase, como é lóxico se temos en 

conta que a considerada a súa primeira formulación, a obra Theologia polemica de Vitus 

Pichler publícase en 1813, unindo os tratados de vera religione cos tratados de locis 636.

 Pero si aparece unha división específica para a Teoloxía moral, a primeira 

especialidade consolidada no século XVII. Esta disciplina, primeiro estructurada coa 

metodoloxía casuística, será obxecto de fortes controversias entre xesuítas e xansenistas, 

máis interesados na volta ás fontes da Teoloxía moral, a Escritura e os Pais da Igrexa. 

As seguintes divisións da clasificación, Catequéticos, Predicadores e Místicos 

aparecen aínda configurando tres grupos distintos, que en boa parte son a fonte da 

Teoloxía  pastoral, que nacerá na reforma dos estudios teolóxicos levada a cabo por 

María Teresa de Austria reunindo todas as materias que se consideraban necesarias para 

636 Illanes, José Luis, Josep Ignasi Saranyana [1995], p. 205-238.
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a formación dos cregos como pastores da comunidade, e da Teoloxía espiritual que non 

entrará no currículo universitario ata principios do século XX. 

A penúltima división na clasificación de Martin, e última na Biblioteca 

universitaria de Santiago, era a Teoloxía polémica, de singular interese dende a 

ortodoxia católica  fronte a herexía, ó protestantismo, a relixión natural e o ateísmo.

Podemos dicir pois que a clasificación de Martin respondía perfectamente as 

fracturas que se produciran no saber teolóxico no século XVII, pero naturalmente non 

reflectía o seu estado cando os bibliotecarios composteláns a aplican. Como adoita 

ocorrer coa aplicación das clasificacións nas bibliotecas, a fidelidade ó sistema 

prevalece a fins do século XVIII na Universidade, quen por outra parte tampouco tiña 

introducido moitas novidades nos estudios teolóxicos no plano de 1772.  

A correspondencia entre as divisións e os armarios nesta primeira clase pode 

verse no cadro seguinte:

Divisións dos fondos na Biblioteca Armarios andar inferior Armarios andar superior

Biblia, Comentaristas, Expositores, etc. 1, 2, 3, 4, 5 61, 62, 63, 64

Liturxia 6

Concilios 7 66

Santos Pais 8, 9 67, 68

Teoloxía Escolástica 10, 11, 12 69, 70, 71

Teoloxía Moral 13, 14 72, 73

Catequéticos 15 74

Predicadores 16 75

Místicos 17 76

Polémicos 18 77
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Vellas e novas razóns de Estado

Todos deben sujetarse a las Leyes de Dios, del 

Papa y del Rey; pero ninguno a los caprichos de 

legistas, que echan a pares o nones esas Leyes, 

por aferrarse y aforrarse únicamente con sus 

comentadores de Derecho romano.

(Fray Martín Sarmiento: Obra de los 660 pliegos )

A facultade de Xurisprudencia é a segunda na orde de Martin. O seu propio 

nome garda relación co dereito desenvolvido con anterioridade ó Dereito natural, que é 

asimilado polo pensamento católico cos protestantes que elaboraran a partir do XVII a 

nova ciencia xurídica. A Ilustración dirixira os seus obxectivos nestes eido a construír

un sistema xurídico racional, uniforme e emanado da autoridade soberán. Para a 

Encyclopédie non constitúe unha ciencia autónoma, senón unha parte da ciencia moral 

dentro da clase da Filosofía637, na medida en que o dereito natural, baseado na liberdade 

individual e o pacto, é entendido como unha ética filosófica, ó marxe da teoloxía. Pero 

na versión que da David da clasificación de Martín constitúe a segunda clase, descrita 

así:

La JURISPRUDENCE en Droit canonique &Droit Civil.

Le DROIT CANONIQUE renferme les canonistes anciens & 

modernes, Le Droit ecclésiastique François, le Droit ecclésiastique 

étranger, le Droit ecclésiastique des moines & des réguliers.

Le DROIT CIVIL renferme le Droit naturel, public, & des gens; le 

Droit Romain, le Droit François, le Droit étranger.

637 Rodriguez Ennes, Luis [1994], p. 49-50.
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Na Biblioteca pública da Universidade de Santiago a orde adaptase do xeito 

seguinte:

Divisións dos fondos na Biblioteca  Armarios andar inferior Armarios andar superior

Canonistas 19, 20 78

Dereito eclesiástico 21, 22, 23 79, 81 (sic 80), 81, 82, 83,84 e 85638

Dereito monástico 24 83

Dereito natural, público e de xentes 25

Dereito romano 26, 27, 28

Dereito español e estranxeiro 29, 30 90, 91

Ó igual que na clasificación de Martín, reflíctese en ambas clasificacións 

compostelás –relación de Valle-Inclán de 1773 e Catálogo de 1794-, o paso á clase 

Xurisprudencia co dereito canónico, marcando a súa proximidade á Teoloxía, da que se 

tiña desgaxado xa dende o século XI. Pero ambas materias eran complementarias, ata o 

punto que ó menos nalgunhas Universidades españolas eran máis frecuentes as 

graduacións en ambos estudios que nos dous dereitos639, o que non ocorreu en Santiago 

a partir do plano de estudios de 1772, onde Cánones se converte nunha especie de 

segundo ciclo de Leis, pero tamén de Teoloxía640.  A preeminencia do Dereito canónico 

dentro das divisións da clase Xurisprudencia mostra de novo a primacía da orde do 

Antigo Réxime.

As catro subdivisións do Dereito Canónico da clasificación de Martín, 

Canonistas, Dereito eclesiástico francés, Dereito eclesiástico estranxeiro e Dereito 

monástico, manifestan xa a ruptura do dereito referido ós asuntos eclesiásticos que se 

638 Os armarios 82, 83, 84 e 85 tiñan literatura da Rota Romana, só nos andeis 6º e 7º, segundo indica o 
propio catálogo. O armario 87 contiña papeis varios pertencentes ...por la maior parte a los dos 
Derechos.
639 Cano Valero, José: La enseñanza en la Meseta meridional: formación y práctica de los letrados 
castellanos (siglos XVI-XVII), en Alvarado, Javier, ed. [2000], p. 415.
640 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 475.
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tiña producido coa Reforma protestante e as posteriores doutrinas regalistas dos séculos 

XVII e XVIII. A descrición do contido da división Ius Ecclesiasticum Gallicanum 

aparece claramente establecido polo propio Gabriel Martin641, que inicia a 

especificación das materias desta división nos seguintes términos:

Capitularia & Leges Ecclesiasticae Regum Francorum; Pragmaticae 

Sanctiones, & Concordata; Libertates Ecclesiae Gallicanae; & Acta 

Cleri Gallicani

En Santiago as divisións redúcense a 3 no catálogo de 1794, o que difería coa 

primeira redacción de materias feita por Valle-Inclán. Nesta primeira clasificación os 

dous primeiros grupos da Xurisprudencia son Dereito Canónico e Escritores Canonistas, 

separando, de forma similar ás divisións da Teoloxía, as fontes e os intérpretes e 

comentaristas, mentres que o Dereito monástico e os Escritores regulares pechaban a 

clase da Xurisprudencia, despois das divisións correspondentes ó dereito civil.  

O Dereito eclesiástico, é dicir o Dereito emanado das igrexas nacionais, 

Concilios, etc. e dos reis dos distintos países, era dende o punto de vista numérico o 

grupo máis importante na biblioteca compostelá, correspondendo a un momento de 

forte conflicto do regalismo e a Igrexa. 

Debese ter en conta ademais que nos estudios de dereito canónico hai no século 

XVIII unha prevaleza da disciplina conciliar, sobre outras fontes do dereito canónico 

coma as decretais, por influencia galicana. Era a mesma idea que Macanaz intentara 

poñer en marcha nas Universidades en 1713. Así dende o século XVII o lugar dos 

Concilios oscila nas clasificacións entre a teoloxía e a xurisprudencia, tal e coma se 

pode ver nas distintas versións da clasificación que aplica Martin nos seus catálogos. 

Pero finalmente Martin ubica os Concilios na clase teolóxica.

641 Martin, Gabriel [1711], p. VII.
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A primeira subdivisión do Dereito civil era o dereito público, natural e de 

xentes, en ascendente importancia dende as teorizacións de Hugo Grocio e que 

simboliza a independencia da ciencia xurídica respecto á teoloxía e ó dereito romano, 

aínda que en relación a este último non faltan teorizacións de compromiso. A escola de 

dereito natural iusracionalista supón a aplicación da razón ás cuestións xurídicas e 

significa a secularización do pensamento xurídico, xa que o dereito só pode xurdir das 

vontades das partes que contratan. 

O comezo da clasificación de Martin para o dereito civil por esta división 

resalta o seu carácter de fundamento do resto do dereito, como expoñerán os ilustrados 

Mayans e Olavide nos seus planos de reforma para as Universidades642, aínda que para 

o primeiro na versión máis facilmente asimilable para o catolicismo de Heinecio, 

debidamente expurgado. Pero a como xa sinalamos, en Francia e España o dereito 

natural entrara moi tardiamente nas Universidades (1774).

Na primeira clasificación de Valle-Inclán o dereito natural e de xentes e os 

Publicistas, - repítese sempre na clase Xurisprudencia de Valle a separación de fontes e 

tratadistas-, constituían os dous últimos grupos do dereito civil, reflectindo quizás as 

opinións expresadas por algúns como Mayans no Plano de 1767 sobre a súa inclusión 

nos estudios unha vez avanzado o currículo universitario, porque ... como todos los 

compendios [de dereito natural e de xentes] están escritos suponiendo el conocimiento 

del Derecho civil, conviene empezar por éste643

Na Biblioteca compostelá os fondos de Dereito natural, público e de xentes 

abrirán o Dereito civil, como na clasificación de Martín. De novo, o bibliotecario 

mudou o esquema entre 1773 e 1794. Os libros destas materias só comprenderán un 

armario do andar inferior,  sendo no superior unha mesturanza de folletos, obras soltas e 

642 Jara Andreu, Antonio [1977], p. 41-54.
643 Cit. Por Jara Andreu, Antonio [1977], p. 42.
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papeis varios pertenecientes por la maior parte a los dos Derechos. Este escaseza de 

fondos parecía corresponder ben coa ausencia real de tales estudios na Universidade, 

pese a que o Plano de estudios de 1772 creaba unha cátedra de dereito público, pero que 

non chegou a materializarse de acordo ós informes remitidos ó suprimirse a súa 

ensinanza en 1794644. Dende logo algunhas das obras de máis interese na materia 

encontrábanse nos armarios de libros prohibidos ou pasarían a engrosalos rapidamente. 

O Dereito romano era a primeira subdivisión do Dereito civil na lista de Valle-

Inclán, mentres que na colocación definitiva dos libros, seguindo a clasificación de 

Martin, se sitúa despois do dereito natural. Pese ós ataques constantes ó Dereito romano 

polas súas imperfeccións e contradiccións e por ser un dereito estranxeiro, a 

Universidade en España seguirá durante todo o século XVIII a tradición romanista-

canónica, que apoia o poder colexial, fronte a certa evolución que se estaba a producir 

nos xuristas desvencellados da Universidade e á aparición de obras de prácticas 

forenses, aínda que teoricamente viciadas de romanismo645. Pero esta situación dentro 

da Universidade, non se plasma na orde dos libros, que de novo é respectuosa co 

sistema elixido. Quizais só o feito de que os tres armarios que contiñan os fondos de 

Dereito romano se atopen no andar inferior é mostra da importancia outorgada á 

división, e do uso previsible das obras.

O Dereito francés e o Dereito estranxeiro eran as dúas últimas divisións desta 

segunda clase no sistema de Martin, que respondía así á tradición xurídica francesa, 

onde dende 1679 Luís XIV creara as cátedras de dereito francés, aínda que o peso do 

romanismo seguirá sendo moi forte tamén nas universidades galas646. En España, se ben 

con posterioridade, tratarase de introducir na Universidade o dereito patrio dende 1713 

644Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 465.
645 Peset Reig, Mariano [1975], p. 273-339.
646 Rodriguez Ennes, Luis [1994], p. 49.
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–con ordes reiteradas en 1741-, comezando a ser obrigatoria a lectura das leis nacionais 

xunto ós textos romanos correspondentes.  Sen embargo a imposibilidade de rexer 

tódalas relacións e a posibilidade de controlar o poder sen necesidade de modificar o 

dereito usado axudan a entender a tardía entrada do dereito patrio na Universidade 

española647. A altura de 1794, cando se redacta o catálogo da Biblioteca, o dereito patrio

tiña xa avanzado o seu singular papel ó sere identificado co dereito castelán coas 

implicacións derivadas no desenvolvemento da historia de España, pero non fora aínda 

introducido na Universidade, máis alá da vía das antinomías, e haberá de agardar ás 

reformas de Caballero de 1802 para a súa introducción. 

As correspondentes divisións da clasificación de Martin na Biblioteca 

universitaria de Santiago, traducidas ó contexto español, Dereito español ou patrio e 

Dereito estranxeiro non estaban separadas, pois se ben no primeiro armario aparecía 

nidiamente constituída a subdivisión de Dereito patrio, no segundo hai unha mestura de 

obras de dereito estranxeiro, patrio e de Indias, quizais explicable por razóns de espacio. 

A orde dos libros parece pois ir por diante do currículo universitario na propia 

clasificación de Martin e na orde da nosa biblioteca, como indica o lugar elixido para o 

dereito natural ou o feito de que na biblioteca se contemplen nidiamente xa dende a lista 

de Valle-Inclán unha subdivisión para o dereito patrio. Na clasificación de Martin a 

ubicación privilexiada do dereito natural xustifícase posiblemente porque a realidade 

dos libros e a finalidade da súa ordenación tiñan pouco que ver coa institucionalización 

universitaria das disciplinas. Na biblioteca a separación destas subdivisións, dereito 

natural, público e de xentes e dereito patrio, debía corresponder máis ó esquema da 

clasificación que á realidade das prioridades na ensinanza compostelá, cuxo Claustro 

647 Peset Reig, Mariano [1975].
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entendía en 1795 que os estudiantes debían comezar por coñecer o dereito romano648. 

Pero as posicións non eran tan meridianas na opinión dos círculos intelectuais como 

demostran xa dende mediados do XVIII as obras de Juan Enrique de Graef o Juan 

Francisco de Castro649. A obra deste último escrita dende  a Audiencia de Galicia, e as 

prohibicións de certas conclusións de dereito natural e civil en Santiago en 1777650

parecen amosar que Galicia non era allea a estes debates.

Entre o vello e o novo coñecemento

Je me représente la vaste enceinte des 

sciences, comme un grand terrain parsemé de 

places obscures et de places éclairées

(Diderot: De l’Interprétation de la Nature)

Subordinadas á revelación e o dogma, estaban as Ciencias e Artes que 

constituían a terceira clase, vindo a substituír á denominada Filosofía en sistemas 

bibliográficos anteriores, como o de Garnier. Na clasificación de Martin esta terceira 

clase cambia significativamente o seu nome, consonte ós avances científicos 

experimentados ó longo do século XVII, un cambio que realiza o propio Martin nos 

seus catálogos a partir de 1711, fronte á opinión de Prosper Marchand651.  

Xa dende a metade do século XVII viñan ocorrendo en francés e español 

desprazamentos léxicos dos términos letras, ciencias, filosofía e artes, desprazamentos 

visibles na propia Encyclopédie ou Dictionnaire raisoné des sciences, arts et métiers 

redactada por unha Societé de Gens de lettres (o subliñado é noso).

648 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 466.
649 Cfr. Sáchez-Blanco, Francisco [2002], p. 201-217
650 Jara Andreu, Antonio [1977], p. 65.
651 Berkvens-Stevelinck, Christiane Marie Georgette [1978].
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Polo que se refire ó binomio ciencias/ filosofía, oscilan no seu uso dende o 

século XVII co sentido de coñecemento en xeral, e non será ata a década de 1770  cando 

o último término sufriu en francés o repregue semántico que hoxe coñecemos.  

Por outra parte a clasificación de Martin, ó igual que o fará posteriormente a 

Encyclopédie, recolle o termino Artes, dando expresión a que a manipulación e a 

experiencia son parte do coñecemento científico, nun camiño tamén iniciado no século 

XVII de maior consideración social dos artistas/artesáns, pero sen chegar ó sentido 

actual do termino.

Na clasificación de Martin reflíctense todos estes cambios que se estaban a 

producir, pero aínda nunha fase de transición. A clase Ciencias e Artes comprendía 

catro divisións:

Les SCIENCES & ARTS en Philosophie, Medecine, Mathematiques, & 

Arts tant Liberaux que Mechaniques.

  A clase terceira segue iniciándose pola división Filosofía, para a que Martín 

contempla a posibilidade de 9 subdivisións, sinaladas así pola Encyclopédie:

La PHILOSOPHIE comprend les philosophes anciens & modernes 

avec leurs interpretes & sectateurs, les traités de la Philosophie 

universelle, Logique & Dialectique, Morale, Oeconomie, Politique, 

Métaphysique, Physique Histoire naturelle

A división filosófica abrirase en Santiago coas obras de filósofos antigos e 

modernos, obras de lóxica e metafísica e historias da filosofía; seguidos pola

subdivisión Filosofía moral e poderíamos dicir práctica,  estando no andar superior o 

correspondente armario ocupado por varias materias de filosofía. É dicir que boa parte 

das materias que constituían as distintas subdivisións da Filosofía agrúpanse nos andeis 

da Biblioteca, entre elas a Economía e a Política, mostrando aínda unha unión que xa 
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empezara a quebrarse a principios do século XVII en Alemania para a Ciencia política, 

e algo máis tardiamente para a Economía.

Entre as subdivisións da Filosofía estaban tamén no sistema de Martin a Física 

e a Historia Natural. A primeira mostra a fractura experimentada xa no século XVII 

entre a Física aristotélica e a entón denominada  experimental, pero que a altura de 1790 

aínda era obxecto de polémica na Universidade de Santiago652. A súa denominación 

experimental  non debe ocultarnos que se trata dunha física que intenta explicar a orde 

na natureza, e que será precisamente ese carácter cosmolóxico o que lle dea o rango 

científico, fronte a unha incipiente química653. 

Na Biblioteca compostelá a nova Física encóntrase mesturada coas obras de 

Filosofía moral. No armario 32 atopamos por exemplo diversas obras de Newton, 

comezando pola Philosophiae naturalis principia mathematica, presentación do novo 

método científico, o Compendium philosophicum de Tosca, que intenta dar unha 

explicación instrumentalista do saber científico, ou a Geometría de Descartes, ó lado do 

Discurso sobre el fomento de la industria popular de Campomanes, ou as Institutiones 

Philosophiae moralis de Mayans. A ubicación pode resultarnos sorprendente, pero as 

distintas aproximacións realizadas en España para evitar a confrontación da nova 

ciencia co dogma (separación entre física sistemática e experimental, ou entre física 

científica e experimental), explican esta ubicación: “...la física experimental pretendida 

tanto para los claustros universitarios, como para otras instituciones destinadas a la 

formación popular,..., era una ciencia útil que mediante la experiencia y la razón habría 

de proporcionar felicidad a la ciudadanía y el progreso social deseado por políticos y 

pensadores ilustrados, quienes, siguiendo el espiritu de la época... tenían la ciencia 

652 Gasalla Regueiro, P.L., e Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas. A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro Fernández, Xosé Ramón [1998-2000], T. I, p. 399-409.
653 Moreno González, Antonio: De la física como medio a la física como fin. Un episodio entre la 
Ilustración y la crisis del 98, en Sánchez Ron, Manuel, ed. [1998],  p. 39.
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como fuente inalienable del bienestar tanto por su aplicación a las artes mecánicas 

(agricultura, comercio, industrias en general) como para el desarrollo de las capacidades 

racionales del hombre libre, exento de los condicionantes del dogma católico en lo que a 

lo terrenal respecta”654

Isto explicaría tamén porque as obras de Nollet, ou algunha obra de 

divulgación como Newtonianisme pour Dames, se ubican coa subdivisión seguinte, a

Historia Natural, dentro da que estaba tamén a Agricultura, e os secretos, prodixios e 

cousas extraordinarias da Natureza, o que facía incluír no grupo as obras de maxia, tal e 

como ocorre na biblioteca compostelá.  

Nos anos transcorridos entre a redacción da primeira relación de libros de 

Valle-Inclán e o catálogo de 1794 hai certas modificacións nestas categorías. A Física 

en 1773 aparece dentro da división de Filosofía, compartindo grupo as obras de Newton 

ou de Nollet coas de Aristóteles e Platón. Separa na mesma data Valle-Inclán baixo a 

denominación Natural  as obras de historia natural, e forman grupo aparte neste 

esquema as  de Botánica,  cuxo interese para a medicina dáballe rango académico. 

A segunda división da clase das Ciencias na clasificación de Martin era a 

Medicina, que comprendía:

...les Medecins anciens & modernes, les traités particuliers de 

Medecine, l’Anatomie, la Chirugie, la Pharmacie & la Chimie, la 

Philosophie ou Medecine Hermétique, Paracelsique ou Alchimie.

Na Biblioteca estas materias ordenábanse sen subdivisión algunha. Na primeira 

relación de Valle ían precedidas polas Matemáticas e Artes militar e Arquitectura. E 

eran seguidas polas materias médicas divididas en Farmacia, Anatomía e Cirurxía, e 

Medicina, divisións que se correspondían co programa de Campomanes de separación 

654 Moreno González, Antonio: La física moderna, en Peset, José Luis, dir. [2002], T. IV, p. 371.
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en pé de igualdade das tres facultades que culminará coa división do Protomedicato nas 

tres correspondentes audiencias en 1780. En canto á Botánica, como acabamos de 

sinalar outra das divisións que establecía Valle-Inclán en 1773, a segunda metade do 

século XVIII está chea de debates gremiais entre botánicos e farmacéuticos, para 

rematar a fins de século cos primeiros fora das profesións sanitarias655. Por esas mesmas 

datas os estudios de medicina e cirurxía xuntábanse por breve espacio de tempo na 

Facultade Reunida de Medicina e Cirurxía no Hospital Real de Santiago.

As dúas últimas divisións da clasificación de Martin, Matemáticas e Artes, só 

tiñan fondos nos armarios do piso inferior, as primeiras un só armario, coas obras de 

aritmética, xeometría, astronomía, ciencia da navegación e música, un contido idéntico 

ó sinalado na Encyclopédie na voz Catalogue. 

O interese polas matemáticas no século XVIII responde ás necesidades 

prácticas do comercio, a enxeñería, a náutica, os estudios militares, a arquitectura, pero 

a este interese xeral, non respondía ó prestado polas Universidades nin tampouco o 

tamaño das coleccións universitarias compostelás.

Sen dúbida é a música a disciplina que máis dúbidas está a ocasionar no século 

XVIII. Xa na metade do século o Discours préliminaire de D’Alembert introdúcea na 

imaxinación coa poesía, a escultura, a pintura e a arquitectura, avanzando cara o actual 

concepto de Belas Artes establecido na obra de Batteux Les Beaux arts reduits à un seul 

principe (1747), pero que non quedará definitivamente establecido ata fins do século 

XVIII656 . En España657 ata mediados de século a música sigue formando parte das 

ciencias, e os novatores coma Tomás Vicente Tosca dedícanlle estudios baseándose nas 

matemáticas e na física. Pola contra na segunda metade do século hai un predominio da 

655 Lafuente, Antonio, Javier Puerto Sarmiento, Mª Carmen Calleja Folguera: Los profesionales de la 
sanidad tras su identidad en la Ilustración española, en Sánchez Ron, José Manuel [1998], p. 71-92.
656 Shiner, Larry [2004], p. 131.
657 Jacobs, Helmut C. [2001], p. 55-61.
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súa consideración como arte, en cuxa defensa saíra xa Feijoo. Esta fractura no campo 

das ciencias non debía ser descoñecida polos propios bibliotecarios composteláns, pero 

de novo aquí móstrase o predominio do sistema de clasificación bibliográfica sobre a

clasificación das ciencias, con total ortodoxia respecto ó sistema de Martin.

A división de Artes ampliarase considerablemente dende o punto de vista 

temático no catálogo de 1794: se en 1773 só se tiña en conta a Arte militar e a 

Arquitectura, agora os armarios dedicados ás Artes xuntarán as obras de arquitectura, 

coas de pintura, debuxo, tapices, esgrima, descrición de festas, arte de ler e escribir, etc., 

aínda que os correspondentes do piso superior non aparecen incluídos no catálogo e 

polo tanto debían encontrarse baleiros. 

Vemos pois que o sistema de clasificación corresponde a un momento de 

transición nas fracturas que viñan desenvolvéndose dende o século XVII e que en 

grande parte se decantaran no século XVIII separando as artes e as ciencias, pois se ben 

as artes liberais do trivium xa se teñen desgaxado das ciencias para constituír en parte a 

cuarta clase, as Belas Letras, entran no sistema as artes mecánicas, formando un 

conxunto do que aínda non se separaron as Belas Artes no sentido actual, pois a 

expresión en si cubrirá parte do século XVIII tamén as denominadas “artes útiles”. O

Discours préliminaire da Encyclopédie aínda se refire a esta oposición teoría/ práctica 

nos seguintes términos:

La spéculation et la pratique constituent la principale différence qui distingue 

les Sciences d’avec les Arts, et c’est à peu près en suivant cette notion, qu’on a 

donné l’un ou l’autre nom a chacune de nos connoissances. Il faut cependent avoüer 

que nos idées ne sont pas encore bien fixées sur ce sujet.

Certamente hai dúbidas tamén na ordenación dos fondos, aínda que unhas coleccións 

non moi numerosas nestas materias facilitaban o traballo na Biblioteca compostelá, que se 

limitaba a distribuír os fondos entre as catro grandes divisións desta clase, sen descender ás 
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subdivisións máis que no caso da Filosofía, e era aí onde as ideas non aparecían aínda ben 

fixadas. En resume a clase aparecía así sobre os andeis:

Divisións e subdivisións dos fondos na 

Biblioteca

Armarios andar 

inferior

Armarios andar superior

Filosofía 31

Filosofía moral, Economía, Política e Física 32 93 (varias materias de 

filosofía)

Historia Natural 33 94, 95

Medicina 34, 35 96, 97

Matemáticas 36

Artes 37, 38, 39

As novas Letras

A cuarta clase, as Belas Letras, ten aquí o sentido da arte da expresión tanto na 

súa vertente teórica como práctica e artística, cunha forte compoñente pedagóxica en 

relación á formación do gusto. 

A expresión Belas Letras, que substitúe á renacentista Boas Letras e convive 

con Letras Humanas, e tamén co actual Literatura, durante o século XVIII primeiro en 

francés e italiano e posteriormente en español658, tivo ata 1750 unhas fronteiras 

fluctuantes, abarcando para algúns autores tamén a Filosofía, a Historia e incluso a 

Pintura, dadas as súas relacións coa Poesía. Pero sen dúbida o núcleo artellador foi 

sempre a Poesía e a Retórica, considerándose xéneros menores os ensaios, epistolarios e 

por suposto a novela, que se considera unha epopea “dexenerada”659. 

658 Urzainqui, Inmaculada [1987], T. III, p. 568
659 Caron, Philippe [1992], p.131.
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 A clasificación de Gabriel Martin incluía nesta clase cinco divisións: 

Gramática, Retórica, Poética, Filoloxía e Polígrafos, das que para evitar anacronismos, 

imos citar aquí a definición da división Poética, tal e como aparece na Encyclopédie:

La Poétique comprend les traités de l’art de versifiquer, les Poëtes 

anciens et modernes, la Mythologie, les poésies prosaïques ou facéties, 

plaisanteries, contes, nouvelles, romans, etc.

 A Gramática preséntase nos séculos XVII e XVIII ben dende a especulación 

filosófica  cartesiana, co seu máximo expoñente na gramática de Port Royal, ou dende a 

empirista de Bacon, Locke e Hobbes660, en España fundamentalmente de Condillac.  O 

inicio da clase pola gramática responde a orde de adquisición dos coñecementos, 

mostrando de novo o carácter iniciático de clasificación. Na Biblioteca mestúranse 

gramáticas e diccionarios latinos e de linguas vulgares, mentres que na lista de Valle-

Inclán aparecen separados en dous grupos as gramáticas e os diccionarios.  

A segunda división da clase Belas Letras é a Retórica, á arte de persuadir. Este 

sentido tradicional da disciplina tiña sido agochado pola estética barroca e substituído 

por artificios estilísticos, que serán combatidos polos ilustrados como ben reflicten as 

cartas V e VI do Verdadeiro Método de Estudar de Verney. A base da retórica serán 

agora “ razôes fortes e bem dispostas”, porque xa dende mediados do século XVII se 

tiña confrontado en Francia e Inglaterra coa nova ciencia e a finais dese século perdera 

o seu status científico, desgaxado da lóxica, aínda que se manteña no currículo

escolar661, co mesmo carácter instrumental que se lle confería á Gramática ou á Poesía.  

Supeditadas á lingua, válida tanto para as ciencias como para a literatura, a 

terceira división da clasificación de Martin, a Poética, foi tratada como auxiliar da 

Gramática e a Retórica, de tal xeito que a clase Belas Letras estructúrase como unha 

660 San Vicente Santiago, Félix: Filología, en Aguilar Piñal, Francisco, ed. [1996], p. 593-669.
661 Kapp, Volker [1999], p. 775
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Arte da Linguaxe, do ben falar e o ben escribir co obxectivo posto no ben pensar, a 

filosofía.  A inclusión doutros xéneros actuais como a novela dentro desta división

corresponde á escasa valoración da mesma no período,  como xa sinalamos.

A clase Belas Letras péchase na Biblioteca agrupando as dúas últimas divisións 

da clasificación de Martín, Filoloxía e Polígrafos, abarcando epistolarios, ensaios, 

diálogos, críticas, obras completas sobre materias diversas, unha división temática que 

representa cabalmente a obra de Feijoo. 

As tres últimas categorías reducíanse na primeira relación de libros de Valle-

Inclán  baixo os epígrafes Oradores y poetas griegos y latinos e Mitologios y 

Misceláneos. Pero en 1773 o bibliotecario engadiu aínda outras dúas divisións, os 

Bibliografos e os Diccionarios Históricos y Facultativos, que na orde do catálogo de 

1794 formarán significativamente parte da Historia. A altura de 1773 Valle-Inclán 

reflicte un concepto de “literatura” que estaba presente no Dictionnaire Française de 

Pierre Richelet en 1680 que a definía  como o coñecemento das Belas Letras ou a obra 

de Oradores, Poetas e Historiadores. Poucos anos despois Furetière considerara que, 

fronte a quen cre que as Belas Letras son o coñecemento de Poetas e Oradores, estas en 

realidade son a física, a xeometría e as ciencias sólidas662. Este desprazamento explica 

en parte a introducción posterior das divisións Bibliógrafos e Diccionarios históricos e 

facultativos na clase Historia baixo o nome de Historia literaria, coma veremos.

En resume, tamén no campo das Belas Letras a clasificación de Martín traduce 

un momento de transición cara a configuración da categoría de Literatura, pero coa 

diversidade de xéneros literarios aínda difusa, como mostra a novela ou a crítica, fronte 

a divisións tradicionais máis claramente definidas como a Gramática e a Retórica. Na 

662 Shiner, Larry [2004], p. 110.
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Biblioteca compostelá, ó agrupar aínda máis as categorías, visualízase unha orde aínda 

máis confusa. Pero así estaban ubicados os fondos:

Divisións dos fondos na Biblioteca Armarios andar inferior Armarios andar superior

Gramática 40 102

Retórica 41

Poética 42, 43 103, 104

Filoloxía e Polígrafos 44 105, 106

A Historia, entre a erudición e a integración dos saberes

 Dende o século XVII foi preciso dar unha resposta á impugnación da 

disciplina por parte do racionalismo cartesiano e do escepticismo de Bayle, que situaban 

á historia fora das polas do coñecemento. A publicación en 1681 de De Re Diplomatica

de Mabillon abre unha nova vía á historia e as súas ciencias auxiliares. A validación das 

fontes, na que academias e bibliotecas xogaran un importante papel, e o impulso á 

historia nacional en defensa das nacións-Estado caracterizarán a historia no século 

XVIII ata a Scienza Nuova de Giambattista Vico quen liberará a historia da política e do 

seu carácter de escola de moralidade, encontrándolle un método propio, demostradas as 

limitacións do método analítico cartesiano e a súa imposible aplicación ás ciencias 

morais.

Pero a realidade é que nin o pirronismo nin a tradición cartesiana tiñan 

interrompido os traballos históricos na segunda metade do XVII, uns traballos 

fundamentais de historia eclesiástica, como os da Congregación de San Mauro, os dos 

bolandistas ou os do xansenista Tillemont. E que esta historia erudita foi apoiada polo 
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poder como vía de constitución dunha memoria nacional663. Porque será precisamente a 

erudición o único recurso para salvar á historia664.

Neste contexto inscríbese a clasificación de Martin. Esta quinta clase da 

clasificación iníciase coa división Prolegomena Histórica, abarcando ás subdivisións

Xeografía, incluíndo a Cosmografía, Cartografía e viaxes, e Cronoloxía, esta última 

fonte das maiores disputas a partir do século XVII na busca dunha harmonización entre 

os estudios críticos e a Biblia, entre a historia sagrada e a profana, unha harmonización 

que  resultaba posta en cuestión polas obras dos pre-adamistas e libertinos, que tomaban  

as teses xesuítas sobre a antigüidade da China e de Exipto  para negar a cronoloxía 

bíblica. Dentro da Cronoloxía a clasificación de Martin comprendía tamén as historias 

universais.

A segunda división desta clase é a Historia eclesiástica, dividida na 

clasificación de Martín en cinco subdivisións: Historia eclesiástica, Historia católica e 

pontifical, Historia monástica e relixiosa, Historia santa e  Historia eclesiástica das 

herexías e dos heréticos. Na Biblioteca realízanse só dúas subdivisións: a primeira 

contendo as tres primeiras subdivisións de Martin, e a segunda coas dúas restantes, 

aínda que a Historia das herexías era certamente escasa, limitándose a algún texto que 

expoñía a posición ortodoxa respecto ás mesmas. Se ben o conxunto da historia 

eclesiástica non está lonxe de ocupar a metade dos armarios dedicados a esta quinta 

clase, como vimos, os volumes e entradas do catálogo non superaban o 30%, 

respondendo á realidade da disciplina que se tiña modificado substancialmente, como 

reflexa a propia clasificación, que dedica sete divisións á historia profana fronte a catro

á eclesiástica. 

663 Goulemot, Jean Marie [1996], p. 159.
664 Pérez Magallón, Jesús [2002], p. 165.
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Aínda así, é unha historia profana que nace da confrontación coa historia 

sagrada, cos os seus textos e as súas cronoloxías. Como sinalaba Jean Mabillon:

Mais comme l’histoire ecclesiastique est tellement meslée avec la 

profane, qu’il est impossible de sçavoir bien l’une sans l’autre...665

 Na primeira relación de libros realizada por Valle-Inclán as subdivisións 

históricas da historia profana atendían ó criterio xeográfico (Profana Universal, 

Romana, de Europa, etc.), pero na clasificación de Martin priorízase o criterio 

cronolóxico. Na colocación dos libros na Biblioteca séguese a orde da clasificación de 

Martin, aínda que con adaptacións as coleccións existentes.  Na clasificación de Martin

á primeira subdivisión, Historia antiga, segue a Historia moderna ou des monarchies 

que subsisten aujourd’hui, que se subdivide á súa vez en Historia de Europa e Historia 

dos países fora de Europa, ambas subdivididas por países. 

Na Biblioteca sepáranse os grupos de Historia de España e Historia de Europa, 

mentres que a dos países de fora de Europa, incluídas as Indias, xúntanse coas tres 

subdivisións seguintes de Martin, a Historia xenealóxica e  heráldica, que iniciaba a 

división Paralipomena Historica, as Antigüidades e a Historia das solemnidades.

Remata cunha subdivisión formada polos grupos da clasificación Historia literaria, 

académica e bibliográfica, as Vidas de personaxes ilustres e os Extractos históricos, 

onde se incluían os diccionarios históricos, que pechaban o sistema bibliográfico de 

Martin. 

A clase histórica quedaba pois así distribuída nos andeis da Biblioteca:

665 Mabillon, Jean [1692], p. 327.
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Subdivisións dos fondos na Biblioteca  Armarios do andar 

inferior

Armarios do andar 

superior

Xeografía 45 107

Cronoloxía 46 108

Historia eclesiástica,  católica e pontifical. Historia monástica 47, 48 109, 110

Historia santa. Historia  eclesiásticas das herexías e os 

heréticos.

49 111, 112

Historia antiga 50

Historia de España 51 113

Historia de Europa 52 114

Historia de fora de Europa. Historia xenealóxica e Heráldica. 

Antigüidades. Historia das solemnidades

53 116

Historia literaria. Vidas de personaxes ilustres. Extractos 

históricos.

54, 55, 56 118

Se a posición de inicio na orde dos libros ten un alto simbolismo, non o ten 

menos o do seu peche. A historia literaria responde o  concepto de literatura  que se 

manterá predominante no século XVIII como o conxunto do patrimonio cultural666. A 

Encyclopédie definía así a división de Martín:

L’Histoire littéraire, académique et bibliographique, comprend 

l’histoire des lettres & des langues, des. Sciences & des arts, où il est

traité de leur origine & de leur progrès; histoire des Académies, écoles, 

universités, collèges & sociétés de gens de lettres, bibliographie ou 

histoire & description des livres.

Era o mesmo concepto que recollía o Diccionario de Autoridades, 

posteriormente o Diccionario da Academia de 1780,  que definen o termino literatura 

como El conocimiento y ciencia de las letras, e estas: Se toma muchas veces por las 

666 Urzainqui, Inmaculada [1987], p. 565-589.
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ciencias, artes y erudición, acepción presente en tantas obras do período coma as 

Memorias literarias de París de Luzán, nas que se expón o estado do ensino, a cultura e 

a ciencia no país veciño. En 1803 a Academia define o termino literatura como El 

conocimiento de las letras, ó ciencias. É neste sentido no que se emprega na 

clasificación.

Pese ás diferencias sinaladas na secuencia das dúas últimas clases, cuxo orde 

tamén variara nas propostas de Marchand entre 1696 e 1698, o peche dos sistemas é 

similar nas dúas clasificacións que estamos a comentar: na lista de 1773 de Valle-Inclán 

os Bibliógrafos e os Diccionarios históricos e facultativos constitúen as dúas ultimas 

divisións das Belas Letras e o peche do sistema, mentres a Historia Literaria pecha a 

Historia, terceira clase na primeira lista de Valle-Inclán. No catálogo  de 1794 

formarase un gran grupo fusionando os tres citados de 1773, xunto coa historia 

académica, biografías de homes ilustres, etc., e incluirase na última división da Historia, 

de tal xeito que se funden nos últimos armarios os libros que formaban as seccións de 

Historia literaria e a de Bibliógrafos e Diccionarios históricos y facultativos da clase 

Belas Letras da primeira lista de Valle-Inclán.  Estas alteracións e transvases de 

seccións entre as últimas dúas clases,  non traen como consecuencia senón unha maior 

integración daquelas áreas que debían servir para dar unha visión de conxunto dos 

coñecementos humanos, mentres que para Valle-Inclán en 1773 aínda a expresión 

Historia literaria parece manter un sentido fundamentalmente filolóxico.

 As tres divisións derradeiras da clasificación de Martin reuníanse nunha soa na 

Biblioteca universitaria, posiblemente coma consecuencia dun número non moi 

abondoso de fondos, pero tamén respondendo á concepción global da Historia literaria, 

o estudio da cal será abordado en España na segunda metade do século XVIII, como xa 
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sinalamos.  Na idea de Pedrosa de pedir unha cátedra de Historia literaria coincide o seu 

sucesor, Joaquín Patiño667:

... recomiende la suma utilidad e importancia de establecer en la real 

Universidad de Galicia una Catedra de Historia literaria y de 

Bibliografia, de estas ciencias capaces de hacer las delicias de los seres 

que piensan, y de merecer entre nosotros la eminente consideracion de 

que gozan en toda la culta Europa; porque sin su estudio sera siempre 

inperfecto el de las demas todas, y no se podran determinar 

filosoficamente sus relaciones y las de sus respectivas doctrinas fijar sus 

limites verdaderos, deducir y comparar los generales y particulares 

metodos analíticos, y marcar los pasos con que se camina a la mejora y 

perfeccion de los conocimientos humanos y a la recta y solida 

instruccion, evitando los funestos males de la falsa y viciosa por la cual 

se dijo tan admirable como sabiamente. Corruptio optimi pessima.

Non era este un peche menor para a orde dos libros. A preocupación pola súa 

abundancia a partir do desenvolvemento das ciencias tiña producido un incremento 

considerable da bibliografía. Pero ademais o desmembramento das disciplinas, a 

especialización, constituía unha preocupación na república literaria dende o século 

XVII: Bacon, Descartes, Leibnitz expuxeran a necesidade da unión das ciencias. 

Jovellanos en 1797 confirma a ruptura desta unión:

¿Como no se ha echado de ver que truncado el arbol de la sabiduria, 

separada la raíz de su tronco, y del tronco sus grandes ramas, y desmembrando 

y esparciendo todos sus vástagos, se destruía aquel enlace, aquella íntima unión 

que tienen entre sí todos los conocimientos humanos, cuya intuición, cuya 

667 AHN, Consejos, Leg. 5476.
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comprensión debe ser el único fin de nuestro estudio, y sin cuya posesión todo 

saber es vano?668

Unha historia literaria que se transforma ó longo do século. Na primeira 

metade  mira sobre a tradición humanista e filolóxica, como vimos na clasificación da 

lista de Valle-Inclán, inserta nas Belas-Letras, e atopamos tamén en bibliografías da 

primeira metade de século como o Traîté d’Études monastiques de Mabillon ou no 

Catálogo de algunos libros curiosos y selectos... de Sarmiento, restrinxida ó control 

bibliográfico baixo os epígrafes Bibliotecarios ou Bibliógrafos en Mabillon, Historia 

Literaria en Sarmiento. Será este último quen exprese con máis claridade o ideal que 

latexa na disciplina, un ideal enciclopédico, de ordenación e control do saber: a 

biblioteca selecta debe conter muchos autores en pocos libros, y muchísimas materias 

en pocos tomos. Así, nas súas propias verbas, cada ciencia debe estar representada no 

catálogo pola súa historia, o seu diccionario, a bibliografía dos seus autores, etc., etc.

Na segunda metade do século XVIII a historia literaria tenta ser filosófica, 

coa crenza de que “podrá erigirse en base de una visión integrada del conjunto del saber, 

alternativa a la integración teológica tradicional”669. En palabras de Quintana nun curso 

de Historia literaria 

...los discípulos verán mejor el enlace de unas ciencias con otras... y se 

acostumbraran a aquellas reflexiones generales y abstractas que forman 

la metafísica de las artes y las ciencias670

A clase histórica integra pois tamén a historia da ciencia e do saber, ligada á 

idea de progreso, “la historia se manifiesta en España como un instrumento espoleador 

668 Jovellanos, Gaspar Melchor de [Ed. Electrónica].
669 Valero, José Antonio [1996], p.183
670  Cit. Por Garrido Palazón, Manuel [1992], p. 100.
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del progreso”671 . Pero ó mesmo tempo, a través da valoración das achegas á cultura en 

obras coma as dos irmáns Rodríguez Mohedano, Juan Andrés, etc., serve de 

instrumento de elaboración dun pasado glorioso, que aproveitou a monarquía borbónica 

para reforzar os procesos identitarios672.  

Nesta mesma preocupación de integración dos saberes hai que inscribir a 

reducción do número de clases nos sistemas de clasificación dos libros, que viñeran 

diminuíndo dende as 21 facultades de Gesner, ou as 64 de Arias Montano, avanzando 

na inclusión nun número reducido de grandes clases duns coñecementos que cada vez se 

fraccionaban máis. Neste proceso de integración da especialización hai que destacar o 

papel cada vez máis importante da historia e os cambios no terreo da filosofía. Uns 

cambios e fracturas que se percibían na clasificación de Gabriel Martin, como xa vimos, 

pero que aínda non se plasmaran nunha orde que convertera á historia literaria na porta 

do coñecemento673.

Indubidablemente nos máis de 30 anos a que corresponden os catálogos 

manuscritos da Biblioteca de Santiago houbo algunhas variacións na colocación, posible 

e razoablemente polo incremento dos fondos, pero tamén debido á ampliación das 

instalacións da Biblioteca, que ó retirar a outras ubicacións os libros prohibidos 

permitirá ocupar primeiro os últimos armarios do andar inferior e logo os do superior 

con outras seccións.  

671 Jalón, Mauricio: ¿Qué es la Ilustración española?. La centralización de las ciencias, en Peset Reig, José 
Luís, dir. [2002], T.IV, p. 33.
672 Álvarez Barrientos, Joaquín [2004], pp. 101-114.
673 Non será ata despois de 1876, ano en que Melvil Dewey, publica o seu sistema de clasificación ideado 
para a Biblioteca do Congreso de Estados Unidos, cando se xeneralice nas bibliotecas un sistema cuxo 
inicio se estableza nos aspectos xerais e metodolóxicos das ciencias, incluíndo neles a bibliografía, 
enciclopedias, diarios, revistas, etc., é dicir reunindo un conxunto de obras que en boa parte 
correspondían ó concepto de historia literaria. A súa obrigatoriedade nas bibliotecas públicas en España 
estableceuse en 1939 na versión adaptada que supón a Clasificación Decimal Universal.
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Diversidade de opinións

 A orde dos saberes de Gabriel Martin non era  totalmente satisfactoria para 

Patiño, que sinala que el preferiría algún dos outros sistemas existentes a mi entender 

mas razonados y filosoficos674. As verbas de Patiño fanse eco das de David na 

Encyclopédie : 

La diversité des opinións sur l’ordre & les divisions d’un système 

bibliographique, semble prouver que c’est une chose assez arbitraire: 

cependant il doit y en avoir un vraiment conforme à la raison.

E entre os sistemas prefería Patiño o de Arias Montano por ser nacional. Pois 

ben o sistema de Arias Montano tiña sido aplicado na Biblioteca de el Escorial, 

posuíndo unha concepción renacentista onde o home e o principio e coma tal será a 

Gramática (homo loquens) o inicio de tódolos saberes, coa importancia que lle tiña dado 

a esta o humanismo, constituíndo a Teoloxía o seu broche.  

Retoma Arias Montano o principio dos saberes de San Isidoro no seu Libro I 

das Etimologias, De grammatica, e que se tiña mantido no Trivium e Quadrivium. Esta 

orde dos saberes explícase polo papel dados polos humanistas á orationis facultas: Así o 

expresa Durkheim675  “Es el arte de analizar su pensamiento, disponer los elementos en 

el mejor orde y sobre todo darle la expresión conveniente; en una palabra es el arte de 

hablar y escribir... En otros términos, la facultad que hay que ejercitar, desenvolver 

antes que las demás, es la facultad verbal; esto es lo que declara Erasmo expresamente 

al principio de su Plano de Estudios”

Non podemos esquecer ó analizar a clasificación de Arias Montano que no 

século XV o término studia humanitatis comprendía 5 materias676: gramática, retórica, 

674 BX, Ms. 588.
675 Durkheim, Emile [1992], p. 248.
676 Análises dos studia humanitatis poden verse en: Kristeller, Paul Oscar [1980], p. 34-44. E tamén 
Varela, Julia [1977], p. 178-187.
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poética, historia e filosofía moral. En palabras de Julia Varela, os studia humanitatis

...”promoveron unha sociabilidade distinta, basada na aprendizaxe das letras clásicas, a 

urbanidade e a virtude, a elegancia, a sobriedade e a discreción, destinada á formación 

dun home novo, “el ciudadano”. Este novo achegamento explica a orde dos saberes de 

Arias Montano. E o antropocentrismo que o caracteriza, fronte ó teocentrismo da 

clasificación de Martin, explica as preferencias de Patiño. O inicio da orde pola 

Teoloxía non debía agradarlle se temos en conta o que declaran sobre el as testemuñas:  

A la Sagrada Teologia, Sagrados Canones, leyes, y á toda ciencia que 

no fueran Matemáticas pues sólo estas en su opinión decia eran ciencia, 

llamaba ciencias por mal nombre, ciencias por usurpación, sólo las 

Matemáticas son verdadera ciencia, las demas sin excepción, de las 

llamadas Sagradas se llaman ciencias por usurpación677.

 Por outra parte, a súa preferencia por un sistema nacional corresponde á 

perfección coa súa militancia nas filas do liberalismo. 

Pero a pesares das súas opinións sobre o sistema de clasificación da biblioteca 

e sobre a orde dos saberes, a distribución que sinalamos anteriormente en Santiago de 

Compostela seguía vixente anos máis tarde, pois así se reflexa no Anuario del Cuerpo 

Facultativo, onde se sinala que na parte oriental están parte da Teoloxía, Xurisprudencia 

e Belas Letras, coa excepción dos Polígrafos, mentres na parte occidental estaba a 

Teoloxía ata a terceira división da sección cinco, a Historia e os Polígrafos, sen 

ningunha referencia á ubicación de Ciencias e Artes. Curiosamente ademais este 

Anuario atribúe en 1881 a Patiño a responsabilidade da orde que tan pouco lle agradaba: 

...arreglo y clasificación comenzada por el erudito y afamado bibliógrafo Sr. D. 

Joaquín María Patiño, y continuada en estos mismos días.

677 Galicia Diplomática, T. IV (1889), p. 262.
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Houbo intentos no último tercio do século XIX de realizar un Índice de 

materias seguindo o sistema de Brunet678, que non era senón unha actualización do de 

Gabriel Martin. Pero o novo Índice será interrompido por haberse dispuesto la nueva 

forma adoptada por el Gobierno de S. M. ...679 Os cadernos conservados deste novo 

Índice680 contemplan novas divisións en cada clase, sen que haxa nestas ningunha 

variación, correspondendo por tanto ó traballo de Brunet de adaptación da clasificación 

de Martin.

A disposición dos fondos nos andeis non debeu alterarse polo menos ata o 

traslado da Biblioteca ó andar superior do edificio en 1904. Aínda en 1880 nun parte 

realizado por Ovilo y Otero ó analizar o estado das obras existentes dende 1867 seguirá 

indicando as mesmas clases, engadíndolle o grupo de Enciclopedias. E en 1894, cando a 

reforma do edificio obriga ó seu traslado provisorio ó antigo Colexio de Fonseca, ante o 

aluvión de críticas recibidas pola reforma de Montero Ríos indícase que a Biblioteca 

trasladarase con el mismo orden y método que tienen en el actual local681

Nestes anos a Biblioteca tiña medrado considerablemente cos fondos da 

desamortización, que ocupan unha parte do claustro, a antebilioteca. Supoñemos que 

cando a principios do século XX a Biblioteca se traslada ó piso superior, coa finalidade 

de incorporar ó catálogo e de integrar nas coleccións os fondos sen clasificar (no parte 

citado de Ovilo y Otero 6.319 volumes) e xuntalos cos existentes, múdase o sistema de 

signaturas pasándose a unha orde correlativa e por tamaños, tal e como ordenaba o 

artigo 70 do Regulamento de Bibliotecas Públicas de 1901:

678 A Biblioteca Nacional de Madrid tamén estaba aplicando o sistema de Brunet en 1872 (Cfr. García 
Ejarque, Luis [1992], pp. 37-39.
679 Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, Bibliotecarios y Anticuarios, 1882, p. 180.
680 AHUS, Universidade, Ser. Histórica, Leg. 536.
681 Gaceta de Galicia, 10 de Marzo de 1894.
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Aunque en las Bibliotecas incorporadas a establecimientos de 

enseñanza, sobre todo, sería a menudo útil la colocación de los libros en 

los estantes por orden de materias, la estrechez de los locales en que casi 

todas ellas se hallan instaladas, aparte otras circuntancias de no menor 

monta, impone la necesidad de renunciar a este sistema. En su virtud en 

todas las bibliotecas, los libros impresos y los manuscritos deberán 

colocarse por tamaños...682

 Ó marxe do que o estas verbas significan respecto ó sistema bibliotecario 

español, a nova orde dos libros permitía sen dúbida un mellor aproveitamento do 

espacio, pero destruía a representación da ordenación do mundo que fora  o ideal dos 

primeiros bibliotecarios ilustrados.

682 Real Decreto de 18 de octubre de 1901 por el que se aprueba el Reglamento de Bibliotecas Públicas 
del Estado, Gaceta 22-10-1901.
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A Biblioteca prohibida
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 As estratexias de control

La finalidad de los procesos y de la condena a muerte no 

es salvar el alma del acusado, sino mantener el bienestar 

público y aterrorizar al pueblo

(Francisco Peña, anotador do Manual de los Inquisidores de 

Nicolau Eimeric)

Coincidindo históricamente coa difusión do protestantismo e a centralización  do 

poder, dende o momento do nacemento da imprenta, a potencialidade do impreso foi 

rápidamente percibida, así coma a súa capacidade para servir á ortodoxia, pero tamén á 

heterodoxia. A  letra de molde esixía pois a posta en marcha dun maior control 

ideolóxico que se plasmará no considerable desenvolvemento da censura a partir do 

século XVI. As representacións da censura acompañan á difusión da imprenta neste 

século ó longo de Europa: o auto de fe de Cisneros contra as obras talmúdicas e 

coránicas, as medidas de 1501 do Papa Alexandro VI contra os escritos opostos á fe 

católica, que xeneralizará León X en 1515, a prohibición de imprimir dos Reis Católicos 

sen autorización do poder real ou dalgunhas outras autoridades sinaladas na Pragmática 

de 1502, os edictos da Inquisición española prohibindo libros a partir de 1521, a 

supresión, aínda que efémera, da imprenta en 1535 por Francisco I en Francia, os 

Índices de libros prohibidos de Lovaina, a Sorbona, Portugal, Venecia, etc., os poderes 

dados polos Papas á Inquisición española a partir de 1539 para actuar contra os que 

tiveran libros prohibidos, a publicación do primeiro Index librorum prohibitorum  en 

Roma en 1557.
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Na medida en que heterodoxia e ortodoxia no Antigo Réxime se definen 

fundamentalmente en términos teolóxicos, a actividade censora vai ser compartida pola  

Igrexa e o Reino, nun réxime sacralizado, onde o poder real é de orixe divino e os 

poderes do monarca son tanto políticos como relixiosos, ó igual que os da monarquía 

papal, onde política e relixión non son dimensións illadas, senón dúas caras dunha 

mesma moeda. Indubidablemente tamén as autoridades eclesiásticas, sexan estas o Papa 

ou os Bispos, se senten conferidos do poder divino. A confrontación parece insoslaiable 

nun momento de absolutismo monárquico. 

A fractura do Antigo Réxime vai ser o comezo dun modelo político-social 

antitético, onde a autoridade residirá xa non en Deus, senón na Nación, a monarquía 

será o poder en quen se delega temporalmente a soberanía, e onde poder político e 

relixioso son esferas ó menos en teoría claramente diferenciadas.

O tránsito entre ambos modelos está repleto de tensións que poden ser observadas 

dende miradoiros diversos. A censura é un destes espacios dende onde é posible analizar

os avatares deste proceso.  

Censura e Regalismo

Os obxectivos fundamentais da censura son a catalogación da heterodoxia e a 

represión da súa circulación. En España existen fundamentalmente dúas xurisdiccións -

Consello de Castela e Inquisición- que entenden na materia, pero entre elas non hai un 

reparto claro de funcións, en correspondencia co dobre caracter sagrado e temporal de 

ambas xurisdiccións. Se a Inquisición asume como súa a defensa da orde social 

establecida, non menos ó fará o Reino respecto á ortodoxia relixiosa, como é patente en 

moitas prohibicións emanadas do Consello.  
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A censura previa dos libros que aspiraban a ser editados, característica  do control 

ideolóxico do Antigo Réxime, foi exercida dende o século XVI polo Consello de 

Castela, mediante a preceptiva licencia de impresión, agás curtos períodos como o de 

creación do Xulgado privativo de imprentas, e algúns procedementos especiais como os 

que afectaron ós mapas de fronteiras, libros de cirurxía, conclusións universitarias, 

misais, etc. Dende este mesmo século era tamén o Consello quen debía autorizar coa 

correspondente licencia as importacións de libros, pero o control de que tal disposición

fora cumprida foi encargado á Inquisición682. 

No século XVIII os obxectivos censores seguirán sendo compartidos e 

desenvoltos ó mesmo tempo polo Consello de Castela e a Inquisición, nunha mestura de 

xurisdiccións na que o absolutismo monárquico irá tomando novas posicións. O 

regalismo, acabada expresión do absolutismo monárquico, en España irá cada vez máis 

absorbendo tódolos espacios de poder, incluíndo os espacios inquisitoriais, rompendo os 

febles lazos do Santo Oficio con Roma, e convertendo ó Tribunal da fe nun aparato 

máis ó servicio do control ideolóxico civil, aínda que esta expansión regalista estea ás 

veces  trufada de confrontacións cos sectores eclesiásticos partidarios do poder papal.  

A censura gobernativa era tamén exercida por delegación polos Rexentes das 

Audiencias e os Xustizas, nalgúns momentos polos Correxidores e gobernadores 

políticos, que aínda que só podían autorizar a impresión de papeis, ó non establecerse 

nas normas unha diferencia clara entre estes e os libros, adoitaban autorizar impresos 

superiores ás 100 páxinas683. Pero esta delegación irá reducíndose paulatinamente en 

relación á identificación da heterodoxia. En 1770 limítase a estas autoridades a 

posibilidade de outorgar licencias ós papeis que directa ó indirectamente traten da 

682 Pinto, Virgilio: “La censura: sistemas de control e instrumentos de acción”, en Simposio Internacional 
sobre Inquisición. 1983. Nueva York: Inquisición española y mentalidad inquisitorial [1984], p. 277.
683 Rumeu de Armas, Antonio [1940].
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potestade ou xurisdicción eclesiástica, secular ou do goberno684. O Consello mostrase 

sempre en contra destas licencias para obras de algún volumen  e de materias que 

exigen un examen más diligente y desinteresado del que puede hacerse en dichas 

ciudades y provincias685, en consonancia cunha reorganización administrativa 

fortemente centralizadora, que emprega ós gobernos locais como correa de transmisión 

das ordes do Consello. Así en 1789 e por orde deste o goberno local de Santiago 

prohibe a lectura e difusión de dous impresos muy perniciosos  co título La Francia 

libre  e Des droits et deboirs del homme (sic) ou executa o control sobre os teatros686.

O papel da Inquisición cara á censura dos libros e papeis foi diverso ó longo do 

período ilustrado. Dende mediados do século XVI correspondíanlle en grande parte ó 

Santo Oficio tanto a identificación como a interceptación de obras prohibidas687. Na 

identificación da heterodoxia a súa actuación poñíase en marcha por delación ou por 

incautación de obras que se consideraban sospeitosas. A represión mediante labores de 

vixilancia de imprentas, librerías, bibliotecas, aduanas, etc.

Así pois, pese ás importantes actividades inquisitoriais cara ós libros, o poder 

temporal reservouse sempre  as competencias de impresión e importación de libros, e na 

lexislación censora raras veces se nomea ó Santo Oficio, a non ser algunha referencia ós 

seus Índices de libros prohibidos. Os labores represores inquisitoriais non son senón

actuacións postas en marcha pola Monarquía,  ou dito en palabras de François López: 

“No fue la Inquisición  sino un aparato terrorista de Estado, por más que se haya 

producido alguna vez cierta tirantez o tal cual conflicto entre el Santo Oficio y el 

Gobierno”688.

684 Prov. do Consello de 19 de xuño de 1770, en Novísima recopilación de las leyes de España [1976], 
Libro VIII, p. 157.  
685 González Palencia, Angel [1934-1936], v. II, p. 168.
686 Cebreiros Álvarez, Eduardo [1999], p. 509, 528-529.
687 Pinto, Virgilio: “La censura: sistemas de control e instrumentos de acción”, en Simposio Internacional 
sobre Inquisición. 1983. Nueva York: Inquisición española y mentalidad inquisitorial [1984],  p. 271.
688 Álvarez Barrientos, Joaquín, François López, Inmaculada Urzainqui [1995], p. 74.
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Aínda así, dende 1762 o poder rexio vai limitando o territorio censor á 

Inquisición. En 1762 e 1768 producíanse certas limitacións á xurisdicción inquisitorial 

(necesidade de escoitar ós autores católicos antes da prohibición da súa obra,  obriga de 

que os edictos inquisitoriais foran coñecidos con anterioridade polo Consello Real, 

renovación do exequatur rexio). 

Pero o poder real non só limitará ós labores inquisitoriais, senón que os irá 

facendo recaer paulatinamente no Consello. A súa actuación é ás veces pola vía do 

reforzamento simbólico, como cando órdea a confiscación ou condena á fogueira obras 

anteriormente prohibidas pola Inquisición: é o caso da Historia imparcial de los 

jesuitas, cuxa prohibición pola Inquisición correspondía ó Edicto de 5 de agosto de 

1769, por suposto xa incluída nas prohibicións da Pragmática de expulsión dos xesuítas 

de 1767, e que o Consello manda queimar en 1772. Outras veces completa as 

prohibicións inquisitoriais: determinados números da Decade philosophique  son 

prohibidos pola Inquisición o 11 de febreiro de 1804, o Consello engadirá outros dous 

números prohibidos en agosto dese mesmo ano.  Noutros casos as datas das medidas 

tomadas son tan próximas que se nos mostran reveladoras. Na cédula de 17 de marzo de 

1778 en que se prohibe L’An deux mille quatrecents quarente deux, incluído no Edicto 

inquisitorial do 6 do mesmo mes e ano, sinalase explicitamente:

...me han obligado á determinar, no solo á que se condene por el 

Tribunal del Santo Oficio este perverso libro, sino que también haga el 

mi Consejo, se quemen públicamente689

A revolución francesa marca un novo fito nas medidas de control, quedando en 

mans do Consello primeiro a introducción de libros franceses, poucos meses despois 

tódalas importacións sospeitosas, aínda que agora buscarase a colaboración da 

Inquisición. Pero a nova regulamentación segue mostrando  que a identificación da 
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heterodoxia está reservada ó Consello: nas aduanas un censor real e o comisario da 

Inquisición clasificarán as obras, separando as que non teñen problemas, comprobando 

as condenadas pola Inquisición, e as sospeitosas polo seu título ou o seu anonimato, 

agardarán a decisión do poder secular690.  Pero o Consello non se limitou a denegar 

determinadas importacións, senón que prohibiu obras previndo que se intentaría 

introducilas de novo ou simplemente coñecendo o perigo de determinados títulos691. 

Coa creación do Xulgado de Imprentas dáse un paso máis no papel do Reino cara 

á censura, xa que  na importación dos libros entrados polas Aduanas xa non hai 

referencia algunha á Inquisición: as obras sospeitosas envíanse ó Vicario eclesiástico 

primeiro, logo ós censores, e se resultasen prohibidas, será o propio Xulgado quen as 

reterá e arquivará. Refórzase así o papel do poder civil tanto na identificación como na 

interceptación da heterodoxia.

Este Xulgado marca un reforzamento da centralización da censura, aínda que se 

nomean Subdelegados de imprenta nas cidades máis importantes,

como en 1805 Gonzalo Cruz de Vilches na Coruña. Sen embargo, a propia cédula de 

creación sinala os inconvenientes  da existencia de diversas autoridades para proceder a 

outorgar as licencias de impresión. A función dos Subdelegados limítase 

fundamentalmente á vixilancia da importación e comercio de libros, e polo tanto 

desbótase doutras autoridades á posibilidade de identificación da heterodoxia692:

Prohibo absolutamente á todos los Tribunales de mis dominios, y 

demas personas que hasta ahora han tenido facultades en esta parte, el 

689 Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 158.
690 RO comunicada ó Consello o 15 de Outubro de 1792. Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 
161.
691 Rumeu de Armas, Antonio [1940], p. 75.
692 Lei XLI, Céd. do Consello de 3 de Maio de 1805, en Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 
145.
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dar licencia para imprimir cosa alguna de corto o gran volumen, á 

excepcion de aquellos papeles de oficio, cédulas, ordenes...

O Corpus da ortodoxia

As relacións da Inquisición coas prohibicións de libros nacen no século XVI 

cando os papas dan ós inquisidores españois facultades para proceder contra os 

posuidores destes libros. Nese mesmo século aparece o primeiro Índice da Inquisición 

española, que poucos anos despois será sancionado polo poder rexio, ordenándose:

...que ningun librero ni mercader de libros, ni otra persona alguna, de 

cualquier estado ni condicion que sea, traiga ni meta, ni tenga ni venda 

ningun libro, ni obra impresa ó por imprimir, de las que son vedadas y 

prohibidas por el Santo Oficio de la Inquisición; so pena de muerte y 

perdimiento de todos sus bienes y que los tales libros sean quemados 

públicamente.693

Pese á considerable asunción da censura por parte do poder rexio que vimos de 

sinalar, os Edictos e os Índices de Libros prohibidos inquisitoriais serán os que marcan 

fundamentalmente os lindeiros da ortodoxia respecto ós impresos durante longo tempo, 

aínda que ás veces ampliados polo Consello. Esta ampliación aparece explícita na 

cédula de creación do Xulgado privativo de Imprentas, que falará xa dos libros 

prohibidos pola Inquisición e polo goberno.

Estes lindeiros do lícito polo seu propio obxecto móstranse imprecisos, malia ós 

esforzos, incluso dende o aspecto de identificación bibliográfica, que se perciben na 

evolución dos Índices. Pero tales repertorios son por definición incompletos, cada vez 

máis á medida que se multiplican os productos da imprenta, e así a Inquisición vese na 

obriga de demarcar o territorio do lícito mediante outras estratexias. 
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En primeiro lugar tales estratexias póñense en marcha nas propias Regras xerais 

que preceden ós Índices. Fixémonos nas que preceden ó Índice de 1790, o máis próximo 

á redacción dos Índices de prohibidos da Universidade de Santiago. Nelas ampliase o 

corpus de prohibidos, acotando a heterodoxia dende as correntes de pensamento ou os 

propios autores dos textos, tal e como é o caso dos sinalados nos Índices coma autores 

de primeira  clase. Arróxase ó silencio non só os propios autores, senón tamén  os que 

polemizan con eles. No faltan exemplos no Índice de 1790, que prohibe a un tempo o 

Agustinus de Jansenio e calquera outra obra a favor ou en contra dela, o Fr. Gerundio do 

P. Isla e tódolos Papeles impres. y mss. divulgados en pro y en contra de dicha 

Historia.

As Regras fan obxecto de sospeita aqueles libros editados sen indicación de autor, 

impresor ou data e lugar de impresión, que ás veces é tan significativamente expresada 

coma Cosmopoli , dans le monde, dans le Silence. Dende logo non escapa á mirada da 

Inquisición a potencial difusión das obras en función da súa lingua, da que o caso máis 

sobranceiro, pero non o único coma mostra a Regra VI do Índice último, é a Biblia. As 

materias tratadas polos libros son así mesmo motivo suficiente para a prohibición, casos 

da nigromancia, libros eróticos, etc. E o perigo non será menor en función dos 

receptores, como indica o sistema de licencias e aqueles prohibidos aun para los que 

tienen licencia amplisima.

Incluso naqueles textos en que a ortodoxia non encontra materia suficiente para 

excluír a súa lectura será ás veces preciso manipular os textos, alterando términos, 

suprimindo palabras ou párrafos,  en suma expurgando.

As Regras xerais buscaban alentar a sospeita e a delación, como mostra con 

claridade a Regra XII, pois se ben os libros de Autores Católicos xa impresos que non 

figuraban no Índice non estaban prohibidas, aunque en ellos se hallen algunas 

693 Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 152-153.
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opiniones y doctrinas no buenas ni seguras , os que as atoparen tiñan a obriga de 

denuncialas ós Inquisidores para o seu exame. Non son raras nestas Regras xerais 

expresións do tipo ...ó que tienen sabor de heregía, ó de error... En igual sentido 

insistirá o primeiro edicto inquisitorial posterior ás Cortes gaditanas de 22 de xulio de 

1815, onde se sinalaba que os lectores debían estudiar as Regras xerais para descubrir 

outros libros que non figuraban na lista694.

As múltiples referencias ós libros sospeitosos non se limitan ás Regras xerais, 

senón que o catálogo inquisitorial propiamente dito deixaba autores e obras en suspenso 

ata proceder ó correspondente exame. No Índice de 1747 incluíase unha lista de autores 

xansenistas, todos eles prohibidos ata que se examinen e se expurguen. No de 1790 

ocorre o mesmo por exemplo coas obras de Duguet, cuxos títulos non incluídos se 

procuraran examinar para el correspond. uso.  Citada expresamente polo seu título 

aparecía neste Índice a obra Regles pour la intelligence des Saintes Écritures . Uns anos 

despois o Suplemento de 1805 ó Índice inquisitorial, sinala que en edicto de 1799  se 

permitían dous títulos de Duguet Principes de la foi chrétienne  e Regles pour la 

intelligence des Saintes Écritures.

Mentres tanto en Santiago, no terreo das conductas, reverso do discurso 

establecido polos Índices, abríaselle en 1802 un proceso inquisitorial ó bieito Bernardo 

Seoane pola traducción das obras de Duguet, en concreto búscase o manuscrito 

Consideraciones sobre los Evangelios695. Unha edición deste título de Duguet ingresa 

na Universidade no cuarto de prohibidos despois de 1824,  por orde do Consello de 

Castela, pese a advertencia do bibliotecario sobre o levantamento da prohibición no 

Suplemento inquisitorial de 1805.

694 Decretos del R.N.S. Fernando VII, T.II (1815), p. 503-515.
695 Barreiro Fernández, Xosé R. : “O control ideolóxico na Galicia da Ilustración”, en Barreiro Barreiro, 
Xosé Luís, Rodríguez Camarero, Luís, González Fernández, Martín, coords. [1999], p. 149.
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A confusión debía ser aínda maior se temos en conta que ás veces o que estaba 

prohibido non eran títulos determinados, senón edicións determinadas dun título. Nas 

aclaracións, sen data, pero posteriores ó Índice de 1747 ó que fai referencia, realizadas 

por Fr. Iñigo Ferreras sobre a prohibición das obras de Natal e Dupin696, que segundo 

indica se ven en bibliotecas particulares, o bieito de San Martiño sinalará que soamente 

está permitida a edición de Constantino Roncaglia da obra de Natal Alexandre, tal e 

como recollerá o Índice de 1790.  

As dúbidas afectaban ós propios censores. En 1824 cando o Gobernador 

eclesiástico Diego Mosquera recoñece uns caixóns de libros sinala que fai dúas listas: 

unha cos nominalmente prohibidos e os que xulga comprendidos nas Regras, e a 

segunda cos que conforme ás Regras le parece que deben recoñecerse e algúns ser 

expurgados697.  Igual ocorre cun conxunto de obras que o bibliotecario da Universidade 

de Santiago adquiriu en París na década de 1820. Os trámites inícianse en 1824 e non 

remataran ata 1827, despois de que o bibliotecario conseguira que os libros non 

viaxaran a Madrid, e os censores da Coruña nomeados, estableceran as catro seguintes 

categorías:  Libros expresamente prohibidos, Libros que por no tener nopmbre de Autor 

estan comprendidos en la Regla 10ª de las Generales del Índice expurgatorio de 1790, 

Libros que aunque traen nombre de autor y lugar de impresion, como sean 

modernamente dados a luz, es decir despues de la publicación del Indice de 1790, y 

Suplemento de 1805, no puede permitirse su lectura sin expresa licencia, ademas de 

una escrupulosa revisión, Libros que no se hallan comprendidos en los indices 

expurgatorios u Suplemento, y por lo mismo parece es permitida su lectura698

Estas fronteiras da exclusión, fixadas con frecuencia por criterios  puramente 

formais e/ou ambiguos, constitúen a carta de navegar para unha cohorte de censores e 

696 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22.
697 AHDS, Fondo xeral, Instrucción pública, Leg. 473.
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familiares do Santo Oficio, que debían enfrontarse coa multiplicación  dos posibles 

corpos do delicto que a imprenta propiciaba. Tal indefinición, e a filosofía da sospeita 

dela derivada, veñen parar máis no acotamento da ortodoxia que da heterodoxia:  “La 

evolución formal de los catálogos [de libros prohibidos] fue consecuencia de la 

complejidad creciente de la actividad censoria, que parece empezo con la pretensión de 

señalar lo heterodoxo, pero que acabó acotando un espacio en torno a lo ortodoxo, que 

se extendía a lo no conveniente, a lo censurable y a lo condenable”699. 

A filosofía da sospeita, sempre perceptible no sistema censor, foi empregada 

abondo tamén polo Consello de Castela. Se xa nas primeiras disposicións dos Reis 

Católicos, había referencias ás cosas vanas y sin provecho  que non se debían imprentar, 

o ambiguo criterio de utilidade, tan querido ós ilustrados, será xustificación para 

prohibir pronósticos, picastores, romances de cego, etc. en 1767, e igual argumento se 

aplicará en 1797 para prohibir a reimpresión de Origen, honores, privilegios y 

exênciones de los Reales guardias de Corps, pese a no contener cosa opuesta á la Fe 

Católica, buenas costumbres y Regalías de S. M. 700, criterios que había que ampliar 

pois co de utilidade. E así se fixa no Regulamento do Xulgado privativo de Imprentas 

en 1805:

...los Censores...exâminarán con reflexion, si la obra será útil al 

Público, ó si puede perjudicar por sus errores en materias científicas, ó 

por los vicios de su estilo y lenguage

Ó longo do século XVIII a censura gobernativa irá adoptando tamén criterios 

formais que faciliten o control ideolóxico. Así se prohiben tódalas obras a favor ou en 

contra da Compañía, a introducción de papeis sediciosos e contrarios á la felicidad y á 

698 AHN, Consejos, Leg. 5.569, nº 83.
699 Pinto, Virgilio: “La censura: sistemas de control e instrumentos de acción”, en Simposio Internacional 
sobre Inquisición. 1983. Nueva York: Inquisición española y mentalidad inquisitorial [1984], p. 283.
700 Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 127.
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la tranquilidad pública, ou a circulación de toda obra en francés sen licencia expresa do 

rei701. O denominado cordón sanitario respecto á Revolución francesa esténdese en 1792 

ós impresos en España, ordenándose a Chancillerias e Audiencias que non se impriman 

novas nin favorables nin adversas a las cosas pertenecientes al Reyno de Francia, orde 

que será reiterada ó menos tres veces ó ano seguinte702.

Como na cita do anotador no século XVI do Manual de los Inquisidores

Francisco Peña con que abrimos este texto, a finalidade da censura non parece ser salvar 

as almas, a primeira vista máis ben se mostra coma unha cerimonia de confusión, cuxo

obxectivo como o propio Peña indicaba era aterrorizar al pueblo, converter os textos en 

sospeitosos, os sospeitosos en ilícitos, e coma resultado poñer en marcha a autocensura:

... que el español que publica sus obras hoy las escribe con increíble 

cuidado, y tiembla cuando llega el caso de imprimirlas. ...entre mis 

conocidos me atrevo a asegurar que se pudieran sacar manuscritos muy 

apreciables..., que naturalmente yacen como si fuese en el polvo del 

sepulcro... Y de otros puedo afirmar también que, por un pliego que han 

publicado, han guardado noventa y nueve 703.

O Catálogo da heterodoxia

A crise do Antigo Réxime terá na liberdade de imprenta e na abolición da 

Inquisición dous dos seus máis virulentos debates. As Cortes de Cádiz e o Trienio 

liberal contemplan a desaparición do Santo Oficio e intentos máis ou menos tímidos de 

eliminación da censura previa e de secularización da censura a posteriori. Pero a 

necesidade da censura non se cuestiona dende o poder, que en todo caso, na marcha cara

a plena secularización, precisa novos sistemas de control ideolóxico e novos corpus da 

701 RO e Céd. do Consejo de 9 de Decembro de 1791. Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 159.
702 Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, p. 160.
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heterodoxia. Sen embargo o curto e complexo tempo en que o primeiro liberalismo 

chega ó poder, non é suficiente para desenvolvelo, aparecendo así un novo problema 

cara a definir o  corpus da ortodoxia. Os Índices inquisitoriais seguirán a ser  obra de 

referencia durante longos anos.

Cando en 1813 queda abolida a Inquisición, o 22 de febreiro as Cortes dan un 

decreto704 prohibindo a introducción  de libros ni escritos prohibidos, ó que sean 

contrarios á la religion, reservando ó Rei, previo dictame do Consello de Estado e 

aprobación das Cortes, a publicación da lista de prohibidos. Pero coma tal lista nunca se 

publicou,  produciuse un baleiro lexislativo, ó non facer referencia a cal era o catálogo 

de obras prohibidas a que se refería ata o momento de publicación da lista. E así na 

discusión das bases para o establecemento das Bibliotecas provinciais en 1813 o 

deputado García Page705 propoñerá:

Que en la biblioteca nacional, y en todas las de provincia haya de 

haber un exemplar del ultimo índice expurgatorio del tribunal suprimido 

de la Inquisición

Para os absolutistas  está clara a vixencia dos Índices inquisitoriais, que é 

continuamente reivindicada nas Pastorais referidas tanto á liberdade de imprenta, coma 

a abolición da Inquisición, coma pode verse na Pastoral de 1812 dos Bispos refuxiados 

en Mallorca, reiterada na Instrucción Pastoral de 1813, pastoral que foi reimpresa en 

Santiago en 1814 por recomendación de otros señores Obispos : 

... declaramos que todos los libros,... que estaban prohibidos por el 

Santo Oficio, subsisten prohibidos...Quedan igualmente en su vigor todas 

703 Cadalso, José [1990], p. 288.
704 Colección [1812] , p. 215-218.
705 García Ejarque, Luís [1987], p. 207.
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las prohibiciones y disposiciones contenidas en las reglas del Indice 

impreso en Madrid, año de 1790706

O 4 de maio de 1814, o mesmo día que declara nula a Constitución, Fernando VII 

restablece a censura previa707. Nese mesmo ano pídese ós tribunais información sobre 

os libros e papeis censurables que se imprimiran no seu distrito dende 1808708, e que en 

Santiago é informada  entre outros por Manuel Freire  Castrillón. Ó ano seguinte 

publícase un Edicto da Inquisición (22 de xulio de 1815709) no que se renovan os 

anteriormente dados pola Inquisición e nel indícanse obras e folletos contrarios á 

relixión e ó estado imprimidos durante a vixencia do decreto de liberdade de imprenta 

de 1810. Trátase de 17 títulos prohibidos aínda para os que teñen licencia,  entre eles 

varios textos de Ruiz de Padrón, e 172 impresos mandados recoger con conocimiento y 

aprobación de S. M. Entre estes últimos estaban Aviso a los gallegos  impreso en 

Santiago na oficina de Rey, Os rogos de un gallego, Impugnacion de la doctrina moral 

y política del R. Obispo de Orense, El pueblo gallego en el Tribunal de la Inquisición, 

Política natural...impresos en Santiago en la imprenta de Montero, e as publicacións 

Cartel, Ciudadano por la Constitución, Diario cívico patriótico de Santiago, Gaceta 

marcial de Santiago, Gaceta político-militar de la Coruña, Telégrafo: periódico de 

Santiago  e o Robespierre español, que aínda que figura no Edicto coma periódico de la 

Isla, reimpreso en Madrid, tiña tamén sido reimpreso na Coruña.

No Trienio liberal  volve a se suprimir a Inquisición o 9 de marzo de 1820. Dende 

o poder civil desaparecen agora as referencias ós Índices inquisitoriais, aparecendo de 

novo a necesidade de elaborar listas de prohibidos, poderíamos dicir índices seculares.

706 Instrucción [1814], p.193-194.
707 Decretos del Rey Don Fernando VII..., por Fermín MARTÍN DE BALMASEDA, T. I (1818), p. 11-
12.
708Paz y Meliá, A. [1947], p. 467.
709 Decretos del R. N.S. Fernando VII, T. II (1815), pp. 503-515.
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Pese a insistencia por parte do goberno e das minoritarias autoridades eclesiásticas 

constitucionalistas sobre a devolución ós bispos das súas antigas competencias en 

materia de dogma, sectores do episcopado intentarán renovar as competencias do Santo 

Oficio a través dos Tribunais de Fe, as penas de excomuñón a autores e lectores, e as 

listas de libros prohibidos pola Igrexa, nalgunhas dioceses os propios Índices 

inquisitoriais710.  O xansenista Villanueva chegará a propoñer ás Cortes  que se renoven 

os índices inquisitoriais, aínda que tal proposta caería en saco roto711. 

Os Bispos absolutistas renovarán as prohibicións, tal é o caso do de Santiago na 

Pastoral de 6 de xuño de 1820, xustificando a vixencia dos Índices nunha oportunista 

consideración do Santo Oficio como xurisdicción delegada do episcopado:

Tambien debemos prevenir á nuestros súbditos contra la lectura de 

los libros prohibidos antes de ahora por el extinguido Tribunal de la fe... 

Cesó, es verdad, el tribunal de la Inquisicion; pero no cesó la autoridad 

de los Papas y Obispos que condenaron por sí mismos muchos de los 

escritos comprendidos en el Indice, y delegaron sus facultades en los 

Inquisidores para prohibir los demas712

Así as cousas, o 5 de setembro dese mesmo ano unha Real orde do secretario de 

Gracia e Xustiza impedía ós Bispos a prohibición de obras ata que o goberno publicase 

o seu propio índice. A esta orde contestará o Bispo de Lugo demandando a vixencia dos 

Índices inquisitoriais ata tanto non se publique a nova lista como ley de Estado, sen 

menoscabo de que se busquen medidas para permitir algunos  que anteriormente 

710 Higueruela, Leandro [1980].
711 Rodríguez, Carlos M. [Ed. electrónica].
712 Múzquiz y Aldunati, Rafael: “Carta Pastoral...”, Colección eclesiástica española...[1823-1824], T. III, 
p. 112. A lectura interesada da historia será empregada con frecuencia pola Igrexa compostelana neste 
tema. Así en 1854, cando se intentan limitar as actividades censorias dos Bispos, o de Santiago 
argumentara que era lóxico que os reis regulamentaran o funcionamento da Inquisición Habiendo sido 
nuestra Inquisición mas bien que eclesiástico, un Tribunal Civil (AHDS, Fondo xeral, Instrucción 
pública, leg. 473).
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estaban prohibidos e que las circunstancias de los últimos tiempos y las actuales 

necesidades de la Nacion  esixen que se permita a súa lectura:

...pero estos serán siempre en muchísimo menor número que otros 

cuyas doctrinas están condenadas por los Concilios, Bulas dogmáticas, ó 

despues de una censura dada con toda justicia y discernimiento.713

O 14 de abril de 1821 unha Orde das Cortes714 pide ó goberno que de acordo á Lei 

de 22 de febreiro de 1813 se proceda á formación da lista de libros que no deban correr, 

en vista de que moitos libros e escritos prohibidos ó contrarios á La Religion  se venden 

publicamente. Pouco despois, en outubro de 1821, o secretario de Gracia e Xustiza

pedirá ó gobernador da Diocese de Santiago a lista de libros e escritos que prohibiran no 

Arcebispado para estender la lista de los escritos denunciados que deban prohibirse715. 

Nunca tales índices chegarían a publicarse, ben porque as referencias á necesidade dos 

índices non intentan senón calmar ós sectores descontentos da Igrexa716,  ben porque a 

situación política obrigaba a atender asuntos de máis premura. A realidade é que o 

asunto carecía de unanimidade entre os deputados das Cortes. Na discusión do proxecto 

de Código Penal, ó introducir a comisión redactora do proxecto as penas que debían 

aplicarse ós que tivesen libros de relixión prohibidos por el Gobierno con aprobación 

de las Cortes y con arreglo á las leyes, o deputado Martínez de la Rosa717:

...se opuso á que en el articulo se expresase que la prohibicion debía 

ser con aprobacion de las Cortes, púes en su concepto no existía facultad 

en éllas para prohibir individualmente ciertas y determinadas obras; ni 

debía tampoco existir, púes ó las Cortes tenian que aprobar sin examen 

713 “Exposición del Señor Obispo de Lugo sobre la circular del 5 de septiembre de 1820...”, en Colección 
eclesiástica española...[1823-1824],T. III, pp. 245-249.
714 Colección de los Decretos y Ordenes generales expedidos por las Cortes Ordinarias de los años de 
1820 y 1821.. T. VII, p.35.
715 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 472.
716 Revuelta González, Manuel [1973].
717 Gaceta de Madrid, 13 de enero de 1822, p. 77.
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alguno el catalogo de obras prohibidas que les presentase el Gobierno, ó 

entrar en la calificacion de cada una de por sí, cosas opuestas al. 

Caracter de todo poder legislativo...

 As afirmacións respecto a grande circulación de obras perniciosas son frecuentes 

durante o Trienio nos discursos públicos dos Bispos, pero a situación parece mostrarse 

menos preocupante de atender ós informes enviados por eles ó Cardeal Borbón718. E así 

o de Santiago de Compostela informáballe en xaneiro de 1821:

...no se han visto folletos ni papeles sobre asuntos de religión y 

costumbres, pero sí se me han denunciado proposiciones impías y aun 

heréticas formales, mas los denunciantes se resisten a formalizar sus 

denuncias719

Menor preocupación expresaba o Bispo de Mondoñedo xa que

...ni en la capital ni en todo el obispado habia una imprenta, ni 

escritores, ni hasta ahora he tenido queja que merezca mayor 

consideración, y si se ofreciese en lo sucesivo, tengo reglas ciertas por 

donde me gobernar720

Rematado o Trienio, Fernando VII, despois de derogar toda a lexislación liberal 

en 1823, non volvera a dar competencias á Inquisición, pero a lexislación censora está 

lonxe de suavizarse respecto ós tempos nos que a Inquisición estaba operativa. Sen 

Santo Oficio, a Igrexa a través dos Bispos seguirá exercendo a censura e colaborando co 

Reino no seu exercicio. En marzo de 1824 o Nuncio envía ós Gobernadores 

eclesiásticos de Santiago os decretos publicados pola Congregación do Índice romano 

dende 1820, e o 27 dese mesmo mes estes publican un edicto prohibindo os libros 

contidos neles e renovando os edictos inquisitoriais. Pero ademais engaden algunos 

718 Higueruela, Leandro [1980].
719 Cit. por Higueruela, Leandro [1980], p. 418.
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otros escritos sobre los que ya teníamos dadas disposiciones. Son, entre outras, 

traduccións de Holbach, Montesquieu, Bentham, etc., realizadas no Trienio, algunhas 

obras de Voltaire e Rousseau, as Lecciones de derecho público de Ramón Salas, 

indicando tamén os expurgos que deben realizarse ás Institutiones Philosophiae de 

Jacquier721. Pero a Igrexa de Santiago non se quedou só neste papel de identificación da 

heterodoxia, senón que, coma antes fixera a Inquisición, alenta as delacións neste 

mesmo edicto e controla e outorga outorga licencias para ler obras prohibidas. En 1824 

renova entre outras as dos profesores da Universidade Hipólito Rodríguez e Antonio 

Xavier Álvarez. A ela solicítallas en 1828 o catedrático de Teoloxía da Universidade 

José de Porto y Losada, ou en 1831 o catedrático Andrés Arias Méndez722.  E segue a 

desenvolver funcións de inspección como a dos paquetes de libros recibidos en 1823 

polo deputado do Trienio Domingo Cortés, catedrático de Institucións do Dereito e 

separado da Universidade en outubro dese mesmo ano, ou o comerciante Francisco 

Sierra723.

En 1824 Fernando VII expedirá o 11 de abril unha Real Cédula724 fixando a 

regulamentación para a importación de libros estranxeiros, que se complementará con 

outra de 17 de xuño de 1825725, na que se engaden os impresos en España dende o 7 de 

marzo de 1820. Na primeira prohíbese a entrada de tódalas obras comprendidas nos 

índices e edictos de libros prohibidos e tódalas que non teñan licencia do Consello para 

a súa introducción, facendo especial advertencia para que nos rexistros das Aduanas se 

vixíen papeis soltos e os empregados para envolver en los cuales ha acreditado la 

experiencia que se han introducido obras enteras y de perversa doctrina. O 

720 Cit. por Higueruela, Leandro: Op. cit., p. 417.
721 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
722 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
723 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
724 Real Cédula [1824].
725 Real Cédula [ 1825].
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Arcebispado de Santiago faise eco do aviso enviado polo goberno en relación á 

picaresca desenvolta cara a introducir obras prohibidas. Unha lista redactada ó efecto 

indica baixo os epígrafes  Verdaderos libros de las obras españolas e Títulos con que 

vienen disfrazados equivalencias como as seguintes: Filosofía de Voltaire con Vida de 

San Marcelino, Julia o la nueva Eloísa con Vida de San Alejandro, etc.726

Os revisores de aduanas seguirán sendo dous, como ocorría en 1792, un nomeado 

polo Presidente do Consello Real e agora o outro polo Ordinario  diocesano, 

substituíndo ó nomeado antes pola Inquisición. Ambos deben ter os coñecementos

necesarios y sobre todo una decidida y bien experimentada adhesion á los derechos del 

Altar y del Trono. A cédula permite tamén a revisión de bibliotecas públicas e privadas 

e outros almacéns de libros, para finalizar pedindo a colaboración  da Igrexa, 

colaboración que, como vimos de sinalar, a Igrexa compostelán non dubidara en poñer 

en acción xa antes de publicarse as reais cédulas. 

Pero o paso polas Aduanas non remataba o control das importacións, pois en 

distintas ocasións actúa o Arcebispado en Santiago con inspeccións de comercios e 

incautacións de estampas, pese a que os libreiros afirman ter sido reconocidas y 

aduanadas727.

Pero se á Igrexa lle correspondía só nomear o revisor e recoller as obras 

prohibidas de tema relixioso, os vellos instrumentos inquisitoriais seguían a definir o 

territorio da ortodoxia. Se ben na disposición de 1824 non se menciona explicitamente á 

Inquisición, a referencia ós índices  y edictos de las que estan prohibidas, deixa 

claramente establecida a vixencia dos Índices inquisitoriais. O Bando do 

726 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
727 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473. O control das librerías parece ser tido en tódalas 
épocas moito máis estricto que o exercido sobre as bibliotecas, como mostra a documentación do 
Arcebispado de Santiago. Na descrición remitida a este sobre o xeito de actuar das Xuntas de Fe de 
Valencia en 1826 descríbese especificamente como se realiza a inspección de libros, indicando a 
separación dos prohibidos, o seu traslado ó Palacio do Bispo e a elaboración do inventario, sinalando cun 
P os prohibidos e cun R os que se teñen que revisar (Cfr. AHDS, Fondo xeral, Inquisición, Leg. 1242).
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Superintendente xeral de Policía728 de novembro de 1824 explicita claramente quen 

define os corpos do delicto, xa que ós prohibidos polo Santo Oficio véñense a xuntar 

aqueles que foran prohibidos con posterioridade polos bispos, xunto cos importados ou 

editados en España durante o trienio sea la que quiera la materia de que traten:

Igual entrega hará de todos los libros, folletos ó papeles prohibidos 

por la Iglesia ó por el santo Tribunal de la Inquisición...

É agora a policía a encargada de xuntar as listas previamente formadas polos 

párrocos, que custodiarán os libros no arquivo da parroquia, e remitilas á 

Superintendencia xeral de Policía do Reino. A reorganización da policía de xaneiro de 

1824 establecía para esta funcións acumulativas entre as que estaban:

Cuidar de que no se introduzcan por las fronteras...obra alguna, en 

cualquier idioma que sea, sin que el introductor presente orden expresa 

mia o la correspondiente licencia del Consejo...

Aprehender...cualesquiera libros que se hayan introducido sin los 

registros prevenidos..., ya existan en poder de libreros o impresores, ya 

de particulares o comunidades, por privilegiados que sean...

Impedir la entrada, circulación y lectura de periódicos, folletos...u 

otros cualquiera papeles en que se ataque a mi Persona o regalías, o se 

ridiculicen o censuren las providencias de mi gobierno...729

O control ideolóxico nunha sociedade en crise rematará así empregando novas 

institucións de control social, que poidan responder mellor ós cambios estructurais que 

se tiñan producido dende mediados do século XVIII na sociedade española730.

728 Decretos del Rey Nuestro Señor Don Fernando VII y reales Ordenes....hasta el fin de diciembre de 
1824, T. IX, p. 360-362.
729 Cit. por Caamaño Bournacell, José  [1972], pp. 258-259.
730 Haliczer, Stephen: “La Inquisición como mito y como historia: su abolición y el desarrollo de la 
ideología política española”, en Simposio Internacional sobre Inquisición [1983], pp. 496-517.
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A medida que avanza o século as disposicións en forma de decretos, ordes, leis e 

regulamentos referidos á liberdade de imprenta sucédense. O Regulamento de imprentas 

de 1834 declara  libres de censura previa, e licencia de importación en caso de seren 

estranxeiros, ós libros e papeis de determinadas materias e clases, pero suxeita á mesma 

as obras de relixión, materias sagradas e eclesiásticas, as de moral, política e goberno, as 

referidas á monarquía e relacións internacionais, as de filosofía, historia e viaxes, as 

literarias e ós periódicos. Pero a Inquisición, inoperante e próxima á abolición, seguirá a 

estar presente como definidora do corpus da ortodoxia, ó menos da sospeita, aínda que 

agora o poder civil quererá posuír en exclusiva a derradeira palabra, incluídas as obras 

de relixión. Así no caso de obras impresas no estranxeiro:

Con repecto á las obras de religión, de moral, las que traten de las 

regalías de la corona, ú otras sujetas a licencia, cuando se advierta que 

se hallan contenidas en los índices y edictos prohibitivos generales y 

particulares, los revisores...formarán una lista de ellas, y la remitirán... 

para que... resuelva Yo lo que tuviere por mas conveniente. Los revisores 

eclesiásticos se abstendrán de aprehender y remitir tales obras á sus 

prelados diocesanos ínterin que no recaiga mi Real resolucion en vista 

de dichas listas731.

Volve agora a aparecer o plano de realizar un Índice de libros prohibidos, tal e 

como se sinala no artigo 47 deste regulamento coa finalidade de dar uniformidade a 

todos los índices y edictos de libros prohibidos, asi los generales como los particulares.

O 23 de xulio de 1834 o Ministerio de Gracia e Xustiza diríxese ó Arcebispo de 

Santiago para que con esta finalidade se remita a relación das obras prohibidas que 

731 Decretos de la Reina...Doña Isabel II dados en su Real nombre por...la reina gobernadora. T. 
decimonoveno. Madrid, 1835, p.10.



448

coñezan e non estean contidas no Índice inquisitorial de 1790, nin nos edictos 

posteriores. O catálogo que serve de punto de partida segue sendo, pois, o inquisitorial.

Pero esta consulta é entendida dende o Arcebispado como unha invasión nas súas 

competencias, polo que non poden mandar lista algunha. O artigo 48 do Regulamento 

de Imprentas de 1834, que de feito constituía unha limitación ás competencias 

episcopais, é empregado como argumento pola Igrexa compostelán para negar a súa 

colaboración a Gracia e Xustiza:

Los M. RR. Arzobispos y RR. Obispos cuando tuvieren por 

conveniente prohibir cualesquiera obras como ofensivas á la religión 

ó á la moral, pasarán sus edictos á mis Reales manos, y no podrán 

ponerlos en ejecucion sin mi Real conocimiento ó noticia732

En 1844 vólvese a publicar o Índice inquisitorial de 1790, cos seus suplementos 

ata 1805 e refundindo nel o Índice de Roma de 1835. Na reseña que a revista La 

Censura  fai deste Índice en 1847733, no que se incide na vixencia do Índice romano a 

partir da abolición da Inquisición, resáltase a importancia desta publicación ante a 

abolición da censura previa. En 1845 esta mesma revista comezara a incluír

información dos libros que prohibía a Santa Sé. En 1848 publícase un Apéndice 

comprendendo os edictos da Inquisición dende 1805 a 1819, e os decretos do Papa e da 

Sagrada congregación do Índice romano ata 1846. 

Non parece pois caber dúbida de que no campo da censura a Inquisición mantivo 

os seus poderes en canto á definición da heterodoxia máis alá dos límites da súa xa de 

por si longa vida, sobrevoando os distintos momentos políticos. Os seus Índices e 

edictos sinalarán o corpus de referencia para os absolutistas, nalgunha medida 

transixiran con eles tamén os liberais das Cortes de Cádiz, e soamente no Trienio 

732 Decretos de la Reina...Doña Isabel II dados en su Real nombre por...la reina gobernadora. T. 
decimonoveno. Madrid, 1835, p.11. 
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móstrase unha actitude máis belixerante respecto ós mesmos. Se nalgún momento 

comeza a esquecerse a súa autoridade, a Igrexa non dubidará en facer súa a tarefa 

censoria, asumindo coma seus os Índices inquisitoriais e publicando novos edictos, 

aínda que teña que pregarse a certas normas coma a imposibilidade de admitir 

denuncias anónimas. No edicto de marzo de 1824  da Igrexa compostelán rematase 

dicindo publiquese este Edicto según como y donde se practicó con los de la Santa 

Inquisicion...734. 

A total secularización da censura estaba lonxe aínda a mediados do século XIX. O 

Concordato de 1851735, froito da negociación do liberalismo moderado e a Igrexa e que 

estará vixente ata a II República, establecía no artigo III:

Tampoco se pondrá impedimento alguno...en el ejercicio de sus 

funciones...S.M. y su Real Gobierno dispensarán asimismo su poderoso 

patrocinio y apoyo a los Obispos en los casos que le pidan; 

principalmente cuando hayan de oponerse á la malignidad de los 

hombres... o cuando hubiere de impedirse la publicacion, introduccion ó 

circulacion de libros malos y nocivos

E así actuou en Compostela o Bispo García Cuesta, prohibindo a partir de 1852 un 

número considerable de obras736. En 1867 a Igrexa de Santiago prohibe a Historia de 

Galicia de Vicetto. Séguense a solicitar licencias do Arcebispado para ler obras 

prohibidas, tal e como fai o matemático Juan Durán Loriga en 1884737. 

Ademais a Igrexa asumirá as funcións inquisitoriais de control e interceptación: as 

requisas de libros e as prohibicións seguiran ó longo do século, ás veces non exentas de 

733 La Censura, Año III, nº 34 (abril 1847), p. 267-270.
734 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, leg. 473.
735 Elías de Molíns, Antonio [1882], p. 4-6.
736 Barreiro Fernández, José Ramón [1972].
737 A documentación correspondente a estas causas está en AHDS, Fondo xeral, Instrucción pública, leg. 
473
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tensións coas autoridades civís, como antes tivera o Santo Oficio. Ante a inspección da 

Igrexa da librería compostelán de Luis Gardel en 1848, o Goberno civil do distrito de 

Santiago, diríxese ó Arcebispo indicándolle que a mi y solo a mi compete el intervenir 

en asuntos de esta clase738 . De novo en 1852 recordaralle o Ministerio de Gracia e 

Xustiza ó Arcebispado, a raíz do edicto prohibindo a Historia de la pintura de Francisco 

Pi y Margall, que debe poñerse de acordo co Goberno sempre que desexe prohibir 

obras739. En 1861 intervirá o Alcalde para prohibir na cidade unha programada queima 

pública de libros polos Pais Misioneiros, que o Arcebispo defende porque La quema 

anunciada es de suyo un acto inofensivo y tan antiguo como el cristianismo...

Pese a estes conflictos, non falta a colaboración: en 1868 a Capitanía xeral da 

Marina de Ferrol comunica ó Arcebispo a requisa e queima de 63 obras incautadas nun 

vapor. Como sinala Tomás y Valiente “...el precio pagado en España por la abolición de 

la Inquisición fue la confesionalidad católica del Estado y, en cierta medida, la 

secularización y estatalización del espíritu inquisitorial en cuanto éste tenía de 

intolerancia y de defensa de la ortodoxia católica”740.

738 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, leg. 473. Na correspondencia mantida, o Arcebispado segue 
afirmando as súas competencias na censura, e recoméndalle ó Goberno civil que obrigue a Gardel a 
cumplir co precepto pascual.
739 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, leg. 473.
740 Tomás y Valiente, Francisco [1988], p. 613.
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Ilustración e liberalismo

Censura e Ilustración

Coma ten estudiado Lucienne Domergue741 poucos dubidaban de que os libros 

debían ser obxecto de censura. O problema  presentábase en como exercela  e por quen. 

Será isto, e dende logo a imposibilidade de deter a circulación de obras prohibidas, o 

que producirá unha considerable cantidade de disposicións lexislativas ó longo do 

período que estudiamos, recordando as normas en vigor, desbotando e restituíndo

disposicións xa experimentadas. 

En 1770 o afán normalizador  do século das Luces, xunto coa preocupación polo 

método  característica do período, intenta tamén aplicarse á censura establecendo un 

método uniforme de censurar y examinar las obras para o que o Consello de Castela 

recaba informes de diversas institucións e persoas nun escrito baixo o título de Idea 742 , 

onde se poden ler con claridade os dous polos das preocupacións das Luces no tocante á 

censura, a utilidade  da obra e a  normalización  do exercicio censor:

Los libros encierran en si la progresión del entendimiento 

humano en los varios conocimientos. Son útiles los libros nuevos, 

cuando añaden facilidad, claridad en el método, brevedad en la 

enseñanza, mayor solidez en los discursos; cuando combaten 

errores, preocupaciones o supersticiones, o hacen crítica de los 

malos escritos o sostienen los buenos...

...

La calificación de las proposiciones debe acercarse a la 

demostración matemática... en fin el que examina un libro ha de 

741 Domergue, Lucienne [1996].
742 Domergue, Luciente [1996], Annexe, p.317-325.
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mirar el bien del reino para no privarle de un tratado útil, aunque 

sea a costa de alguna corrección  en uno u otro pasaje de dudoso o 

mal sentido, cifrando su deber respecto a los libros de mala 

doctrina, para estorbar que se introduzca en España libro que 

pueda ofender a la religión, a lo dispuesto por las leyes, a las 

buenas costumbres o a las regalías de la Corona, o suscitar 

perturbación.

Reiteradas son as queixas dos autores acerca das diferencias de criterios na 

aplicación da censura. A prohibición por seguir o sistema copernicano de que foi 

obxecto a obra de Consul Jove Ensayo sobre la Hidraúlica  de 1788743, prodúcese 

cando 18 anos antes nalgún dos informes sobre a Idea  os académicos da Real 

Academia da Historia tiñan sinalado:

Ya está generalmente reconocido que no se ofende la verdad 

de las santas escrituras, aún cuando se suponga con Descartes que 

la tierra en su origen era una especie de sol oscurecido con una 

espesa corteza que lo cubría; o con Newton que era fluida para 

explicar su figura; o con Copérnico que se mueve, para explicar 

con las leyes del movimiento los admirabeis fenómenos que 

observamos744

 O proceso a Consul Jove mostra ás claras que non ían desencamiñadas as 

preocupacións do Consello de Castela pola normalización da censura. Seguramente era 

esta en ocasións dura e intransixente, pero tamén noutras arbitraria  e caprichosa, sen 

dúbida suxeita ás prácticas de amiguismo. Esta arbitrariedade  censora obtiña 

probablemente coma mellor resultado a autocensura. 

743  Barreiro Fernández, Xosé R. : “O control ideolóxico na Galicia da Ilustración”, en Barreiro Barreiro, 
Xosé Luís, Rodríguez Camarero, Luís, González Fernández, Martín, coords. [1999].
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Pero no marco regalista do século XVIII o papel do Santo Oficio cara á censura de 

libros comeza a ser posto en cuestión. Se ben é certo que a censura non era cuestionada 

pola maioría  dos ilustrados, nin tampouco absolutamente pola maioría dos liberais nas 

Cortes de Cádiz, non ocorría  o mesmo co Santo Oficio: el abuso en las prohibiciones 

de libros ordenadas por el Santo Oficio es una de las fuentes de la ignorancia que reina  

sobre una gran parte de la nación, sinalaran Floridablanca e Campomanes en 1768745. 

Críticas similares á Inquisición fanse tan frecuentes en representacións do último tercio 

do século XVIII, que non cabe senón lelas dende unha tendencia secularizadora que 

busca reforzar o poder da monarquía absoluta e a concentración de tódolos poderes no 

Reino, seguindo e xustificando a absorción xa sinalada por parte do poder civil das 

competencias ata daquela reservadas ó Santo Oficio.

 A medida que avanzan os tempos, especialmente a mediados da década dos 80, e 

sobre todo a partir da Revolución francesa, os mecanismos censores vanse modificando 

con vistas a un maior control dos libros importados cara á defensa da orde social e 

política establecida, do que é un bo exemplo o Índice último de los libros prohibidos, 

editado en 1790, e especialmente o Apéndice que o acompaña.  

Pero os esforzos do Estado e ó seu achegamento á Inquisición nos tempos da 

Revolución francesa non impediron a entrada e difusión de libros prohibidos, en boa 

medida porque a  actuación da Inquisición a posteriori e os longos períodos de tempo 

que esixía o sistema censor  non impedía a circulación  das obras durante certo tempo, o 

que sen dúbida restou efectividade ó papel desta institución na circulación dos libros 

impresos. A Real Orde de 19 de maio de 1802 sobre importación de libros deixa ver 

claramente o escasamente eficaz sistema inquisitorial cara á circulación de obras 

prohibidas:

744 Domergue, Luciente [1996], p. 59.
745 Cit. por Kamen, Henry  [1988], p. 346.
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...habiendo acreditado la experiencia que el celo infatigable 

de los Ministros del Santo Oficio no alcanza a contener los 

irreparables daños que causa a la Religión y al Estado la lectura 

de malos libros...

Con vistas a afrontar os problemas que a diversidade de censuras, xurisdiccións e 

momentos en que se exercía ocasionaban para evitar a circulación da heterodoxia, ó 

Xuíz de Imprenta Melón en 1805 propón unha reforma das competencias inquisitoriais, 

insistindo na desordenada complicación de jurisdicciones :

Por otra parte, ha habido y hay una inconsecuencia muy 

notoria en las jurisdicciones sobre libros: el autor de una obra, 

después de conseguir, para imprimirla, todas las licencias que 

requieren las Leyes, y aunque sea la de V.M., se halla después con 

una autoridad intermedia que se la prohibe y le hace perder su 

trabajo y caudal, cosa violenta y que la misma Inquisición siente 

ejecutar, aunque no puede dejar de hacerlo746.

Pero a proposta de Melón non irá adiante e este  chegará a propoñer   que a 

censura previa pase tamén ó Santo Oficio, o que tampouco lograría. Esta complicada 

estructura censoria cabe ser explicada porque o seu obxectivo prioritario non era a 

efectividade, a súa misión principal non tiña a vista posta con exclusividade na 

interceptación da circulación de obras, polo mesmo motivo que os Índices inquisitoriais 

serven máis para fixar a ortodoxia que a heterodoxia. De novo o obxectivo mellor 

acadado era a autocensura, en palabras de Lucienne Domergue: “Lo que importaba en el 

siglo XVIII no era la realidad del Santo Oficio, sino la imagen que de él se tenía 

entonces; lo que era o dejaba de ser, importa menos que lo que se creía que era, ya que a 

746 Cit. por Rumeu de Armas, Antonio [1940], p. 113.
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la Inquisición le bastaba existir y atemorizar para que cada cual se autocensurase”747. 

Nada mellor para conseguilo que unha filosofía da sospeita que non remata no momento 

da censura previa, que non se fixa nunha única xurisdicción, que admite a denuncia e o 

exame a través da longa vida dos impresos.

Esta autocensura actuou máis cara á producción impresa española que á lectura de 

obras, dada a circulación de libros prohibidos que parecen certificar as testemuñas da 

época, que non deixarán de advertir  a atracción do prohibido, a abondosa circulación 

dos seus textos en España, e incluso os efectos positivos da censura cara ás vendas. 

Véxase senón as verbas dunha carta de François Grasset a Rousseau en 1765748:

Ne sourirez-vous pas...lorsque vous apprendrez que j’ai vu 

brûler à Madrid...votre Émile, sous la figure d’un volume in-

quarto?. Ce qui engagea précisément plusieurs seigneurs 

espagnols et les ambassadeurs des cours étrangères à se le 

procurer à tout prix, et à se le faire venir par la poste

Pero non só dende a ortodoxia relixiosa e política, se se pode falar con términos 

illados no Antigo Réxime, son os libros amados e temidos. Serano tamén para os 

ilustrados, coma máis tarde o serán para os revolucionarios franceses, coma teñen 

sinalado Anne Kupiec o Georges Minois, e a sospeita respecto do impreso non será 

descoñecida nos textos de Diderot, d’Alembert, Rousseau749.

Da conflictiva relación dos ilustrados españois co libro son boa mostra as verbas 

de Olavide no Plano de Estudios da Universidade de Sevilla, onde ó avogar polos  

textos que formarían  parte dos novos estudios, podemos ler: 

747 Domergue, Luciente [1986], p. 124.
748 Cit. por Minois, George [1995], p. 202.
749 Cfr. Kupiec, Anne: [1988], pp. 69-70. Minois, George [1995], p. 215.
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 ... Encárguese en cada Universidad a una Junta de Varones 

sabios, ilustrados y de sanos principios la elección de los buenos 

libros que haya en los que han dejado los Regulares. Fórmese con 

ellos la Librería que debe servir a la Universidad, al colegio y al 

público. I arrojense al fuego los demás, pues con su pérdida 

ganarán mucho la Religión, el Rey y los Estudios.

 E dende a xerarquía eclesiástica ilustrada non se teñen posicións diferentes como 

mostran as afirmacións do Bispo de Lugo Francisco Armañá quen despois dun repaso 

histórico á censura, escribe: 

Bellos exemplos para los nuevos libertinos que tanto 

declaman á favor del tolerantismo, gritando contra la prohibición 

de sus libros, como si fuera este un rigor no menos nuevo, que 

contrario á la libertad... Oxalá tuvieran que llorar igualmente la 

extinción de los libros propios, tanto mas perniciosos al linage 

humano, quanto mas esconden el veneno con el oropel de una 

elocuencia mundana, demasiado eficaz para persuadir à los que no 

tienen un gran fondo de religion, ò aunque lo tengan, carecen de 

las luces necesarias para el exquisito discernimiento que piden los 

artificios de tales Autores750

 A censura, que non deixa de ser a afirmación  do poder do impreso, ata tal punto 

que se loitará co libro contra o libro751, xustifícase tamén aquí dende a taxonomía dos 

impresos. Dos bos libros  de que fala Olavide, falará tamén en Galicia o Bispo Armañá: 

El venerable Luis de Granada refiere de un sugeto, que 

haviendo perdido enteramente la fé con la curiosa lectura de malos 

750Armañá, Francisco [1783], pp. 18, 20.
751 Exemplos abondosos desta loita poden verse en Herrero, Javier [1973].
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libros, volvió a abrazarla  con la lectura de otros de doctrina 

católica752

Ata pouco antes das Cortes de Cádiz non encontramos unha clara defensa da 

liberdade de imprenta, todo o máis algunha tímida postura cara a sinalar novos lindeiros 

ó territorio da censura, o que resulta explicable se admitimos que os ilustrados españois 

entenden a monarquía absoluta, depositaria da plena soberanía, como a mellor vía cara á 

defensa das reformas que preconizan. 

En 1789 o Espiritu  de los mejores diarios literarios  que se publican en Europa

reproduce unha disertación de quen logo tería un especial papel no desenvolvemento do 

liberalismo galego, Valentín de Foronda753. Aínda que se ten considerado como un dos 

primeiros exemplos de defensa da liberdade de imprenta, a disertación de Foronda é 

unha mostra das limitacións con que os ilustrados contemplan as reformas, 

preconizando unha exigua liberdade de imprenta, da que se excepcionan os asuntos de 

relixión e goberno:

Desengañémonos y convengamos de buena fe que mientras 

no haya libertad de escribir (á excepcion de los asuntos que miran 

á las verdades reveladas, á los puntos de nuestra Santa Religion, 

que no admiten discusiones, y á las determinaciones del Gobierno, 

acreedoras á nuestro respeto y silencio)... permanecerán siempre 

los Reynos en un embrutecimiento vergonzoso

A argumentación de Foronda para reivindicar esta liberdade baséase en evitar a 

ignorancia, desenvolver as luces, non renunciar á razón, porque sin luces y sin 

costumbres no puede ser feliz ni poderoso ningún Estado. Unha argumentación que 

semella ó discurso que acompaña as medidas de control do despotismo ilustrado, a xa 

752 Armañá, Francisco [1783], p.238-239.
753 Foronda, Valentín de [1789].
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citada polo Consello de Castela utilidade  da obra, e non moi lonxe daquel de Godoy 

nas súas Memorias :

Los jueces encargados de la imprenta tenían orden de llevar 

las riendas dulcemente y de darle campo ancho, salva siempre la 

religión y el principio monárquico754

 Para Foronda en este momento relixión e política son aínda monopolios 

exclusivos da Igrexa e o Reino. En 1804 durante a súa estancia en Estados Unidos 

volverá Foronda sobre o tema ó describir aquel país:

La libertad de la Prensa según se experimenta aquí, no es 

libertad, sino una licencia desmesurada, un frenesí. A nadie se 

respeta, la Francia, la Inglaterra, la España y sus Gobiernos son 

insultados, son mofados sin término...755

 Anos máis tarde co decreto de liberdade de imprenta das Cortes de Cádiz vixente 

parece compartir a nova regulamentación, esquecéndose das limitacións que anos antes 

establecera, e facendo xa gala de liberalismo:

En la época del despotismo tuve la temeridad de clamar á 

favor de la libertad de la imprenta, y he visto cumplidos mis 

votos...756

Aínda que dispersas, non faltan novas da participación dos ilustrados galegos no 

exercicio da censura. En 1802 José Cornide realiza a censura do tomo VII da obra de 

José Ortiz y Sanz Compendio cronológico de la Historia de España desde su población 

hasta el reinado del Sr. Rey don Carlos Tercero757. En 1804 Pedro Antonio Sánchez, o 

754 Cit. por Roura Aulinas, Lluis [1983], p.100.
755 “Apuntes ligeros sobre los Estados Unidos de la América Septentrional”, en Benavides, M., Rollan, C. 
[1984], p. 436.
756 Cit. en Benavides, M., Rollan, C. [1984], p. 293.
757 González Palencia, Angel [1934-1936], T. III, p. 165.
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ilustrado cóengo de Santiago, que desempeñaba el cargo de revisor de esta clase de 

géneros, denuncia á Inquisición a librería de Pedro Rey Romero758.  

Entre as filas dos afrancesados, en palabras de Artola os herdeiros dos ilustrados 

da época de Carlos III, tampouco se cuestiona a censura. O territorio baixo poder dos 

franceses non carecerá de medidas de control. José I abolirá o Tribunal da Inquisición, 

pero non deixará de advertir :

Celarán que no se impriman ni circulen papeles públicos 

impresos ni manuscritos, con noticias falsas o equivocadas, 

recogiendo los que se esparzan de esta naturaleza, prendiendo y 

castigando a sus autores o propagadores...759

Un bo expoñente das relacións dos ilustrados coa censura é o catedrático  da 

Universidade de Santiago Bazán de Mendoza, sen dúbida a figura máis sobresaínte dos 

afrancesados na cidade e un dos máis díscolos integrantes do Claustro universitario. Nos 

meses de estancia dos franceses en Santiago en 1809 é Director Xeral de Policía, 

Intendente dos reais exércitos, Superintendente de Correos e Postas. É nomeado tamén 

Inspector da Universidade Real de Galicia e coma tal primeira  autoridade dela. Na 

relación das funcións deste cargo que o Xeneral Marchand fai no seu nomeamento, non 

podemos deixar de sinalar que lle corresponderá ser Xuíz de Imprentas e Censor Regio 

nato de los escritos de la Universidad y de todos los de la provincia.. Pero como 

Director Xeral da Policía suprimirá  o Tribunal  da Inquisición de Santiago, e ténselle 

atribuído a recollida  dos libros prohibidos que había nos seus arquivos760. 

Outro afrancesado compostelán, Felipe Sobrino, profesor universitario de 

cambiante traxectoria, Depositario de Pretendentes do Santo Oficio a finais dos anos 90, 

denunciante  do uso do cuarto de prohibidos da Biblioteca universitaria, doante 

758 Galicia diplomática, T. II, p. 107.
759 Cit. por Artola, Miguel [1989], p.237.
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dalgunhas das obras reseñadas nos Índices de Prohibidos universitarios, tertuliano do 

cuarto de prohibidos, Maxistrado Inspector de Policía cos franceses, será quen dará a 

súa autorización, previa censura, para a publicación da Carta de un patriota español  de 

Bazán de Mendoza, que será logo motivo da súa expulsión da Universidade. 

Máis sorprendente761 é que Andrés Maquieira, cura de Sar e profesor da 

Universidade, obxecto dun expediente inquisitorial762, colaborador dos franceses en 

1809, se encontre na nómina dos membros do tribunal da Inquisición de Santiago en 

1813 realizando as funcións de contador polo que percibe 3.000 reais anuais. 

Así pois tampouco nas filas dos afrancesados se dubida da necesidade de controlar 

os escritos, o que non parece que impedira a outro deles, o Dr. Vega, en palabras da 

Universidade, predicar  a Constitución francesa con su pretendida felicidad763

Censura e liberalismo

Aínda que no momento de constitución das Xuntas Provinciais e Central é de 

supoñer que os controis quedarían relaxados dada a situación política, e en opinión de 

Rumeu de Armas, Artola, etc. cada quen facía o que quería á hora de publicar, o poder 

seguiu mostrando a súa preocupación respecto ós impresos. Se os controis estaban 

relaxados, non menos certo parece que dende os novos poderes revolucionarios tal 

relaxación vese con preocupación.

A represión dos afrancesados non se esquece da verba imprimida. Nun proxecto 

presentado ó Consello de Castela o 12 de Agosto de 1808764 e aprobado por este pódese 

ler: 

760 Barreiro Somoza, José [1972].
761 As relacións de avanzados círculos intelectuais co tribunal da Inquisición teñen sido estudiadas en 
Valencia por Haliczer, Stephen [1993], p. 540-544.
762 Barreiro Fernández, Xosé R. : “O control ideolóxico na Galicia da Ilustración”, en Barreiro Barreiro, 
Xosé Luís, Rodríguez Camarero, Luís, González Fernández, Martín, coords. [1999], p.150-151
763 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Leg. 189.
764 Artola, Miguel [1989], p. 215.
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El regente y su Consejo dispondrán que se secuesten los 

bienes de todos los que han emigrado a Francia siguiendo los 

ejercitos franceses,... lo mismo que aquellas personas que han sido 

infieles a la patria..., y sobre todo, aquellos que han escrito y 

publicado los libelos infamatorios en los diarios y demás papeles 

contra nuestros reyes,..., contra la nación española, y han 

proferido especies escandalosas contra la buena memoria de estos 

soberanos y el honor español . 

E o Consello segue reiterando en circulares e autos de agosto e setembro de 1808 

a necesidade da licencia previa. En outubro a Xunta Suprema envía ó Consello unha 

circular para que faga cumprir as leis establecidas e controle la desarreglada 

circulación en Madrid y las Provincias  de papeis impresos dando reglas sobre 

materias de gobierno prematura e inoportunamente 765.

O 5 de outubro a Xunta galega dirixe ás outras Xuntas un escrito no que se di:

El reino de Galicia ve con dolor que todos los días se 

publican papeles cuyos autores, cubriéndose con el hermoso velo 

de la felicidad y patriotismo, intentan hacer partidarios de sus 

ideas.766

En xaneiro de 1809 a Suprema Xunta Central crea un Tribunal Extraordinario de 

Seguridade pública que entre outras funcións terá a de descubrir los artificios y semillas 

de sedición que emplea la astucia enemiga, estorbando se propaguen por medio de 

escritos o conversaciones...767. E no mesmo Regulamento dado pola Xunta Central ás 

Xuntas Provinciais prohíbese o libre uso da imprenta768

765 Reyes Gómez, Fermín de los [2000], T. II, p. 1204-1205.
766 Cit. por Artola, Miguel [1975], p. 201.
767 Cit. por Blanco Valdés, Roberto L.  [1988], p. 298.
768 Martínez Quinteiro, Mª Esther  [1977], p. 214.
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Algúns folletos impresos en Galicia mostran que a censura previa segue a 

executarse, xa que neles constan expresións do tipo Con superior permiso, ou Con 

licencia. Cando Freire Castrillón publica en 1810 a súa Napoleaca VIII, ó final do texto 

indica Este papel se presento a la Junta para publicarse con la Bula de la Santa 

Cruzada. Sus gravisimas ocupaciones lo impidieron. A edición de 1810 de Proezas de 

Galicia de José Fernández y Neira leva na súa portada a fórmula con licencia. Os 

trámites de censura e licencias de impresión figuran máis explicitamente noutros casos. 

Así na Coruña en marzo de 1810 os Comisionados pola Xunta Superior Lamela y 

Umbria informan o papel  titulado Representación que un católico rancio dirige al 

emperador de los franceses..., e uns días despois o secretario da Xunta Superior de 

Subsidios, Armamentos e Defensa o entón cóengo de Lugo José Antonio Ribadeneira 

asina o correspondente Imprímase, para ser finalmente o Rexente Navia Bolaño quen 

asina o definitivo Imprímase, tal e como figura no propio folleto.

Pero a preocupación polo control da imprenta non librará ás Xuntas dos ataques 

absolutistas. Os Bispos galegos non dubidan en 1810 en culpalas da circulación de 

obras prohibidas:

No sabemos, si este desenfreno, y disolución de unas plumas 

venales, prostituidas y acaloradas con un fanático entusiasmo, que 

llega á delirio, ha provenido en parte de la indolencia de la Junta 

Central, y otras Subalternas, faltas de vigor y energia, para oponer 

una barrera respetable al torrente impetuoso de tantos funestos 

escritos, ó folletos, como han inundado á la Nacion...769

E as críticas non serán descoñecidas tampouco por parte dos liberais. Se ben se 

nega á Xunta Superior e ás provinciais a representación de Galicia para pedir o 

mantemento da Inquisición, censurase tamén 
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... que mostrando tanto zelo e interés por el restablecimiento 

de un tribunal, cuyo sistema desconocen, dexan circular 

impunemente los escritos subversivos y sediciosos de varios 

escritores discolos, osados y necios, que no parecen publicados 

con otro objeto, sino para sembrar la discordia y promover la 

guerra civil770

En todo caso está claro que é nestes momentos cando aparecen claramente  as 

opinións sobre a liberdade de imprenta, con frecuencia  matizada para os temas 

relixiosos. A súa defensa ás veces non está lonxe da argumentación de Foronda, a 

liberdade de imprenta como medio para a difusión das luces. Esta utilidade  da obra, 

presente en todas as críticas dos ilustrados ó Santo Oficio,  será argumento recorrente

por parte de deputados realistas nas Cortes de Cádiz con vistas a manter a censura 

previa, pois como sinalaba o deputado Morales Gallego para publicar o que ilustrase y 

fuese útil, no era necesario quitar la previa censura771.

Pero agora aparece xa a súa reivindicación coma dereito cidadán e como 

conformadora da opinión pública, argumentos que se repetirán nas Cortes gaditanas. O 

10 de novembro de 1810 as Cortes de Cádiz promulgan o decreto de liberdade de 

imprenta, polo que se elimina a censura previa, agás para as publicacións de relixión,  

que soamente algúns deputados como Mexía no debate das Cortes se cuestionan 

avogando pola desaparición de toda censura772. 

Proclamada a censura como causa do atraso español, ó argumento da utilidade 

pública tomado directamente dos ilustrados, o liberalismo de Cádiz engade outros de 

máis fondo calado político. Trátase agora de crear a opinión pública como barreira do 

769 Representación [1814], pp. 2-3.
770 Pueblo [1812], p.6.
771 Diario de las discusiones y actas de las Cortes [1810-1813],  T. I, p. 46.
772 La Parra López, Emilio [1984], p. 47
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poder absoluto, e, o que é máis importante, como expresión da soberanía da nación. As 

Actas das Cortes recollen así a argumentación de Muñoz Torrero:

...manifestando que la nacion tiene el derecho de celar y 

exâminar la conducta de todos sus agentes y diputados, como juez 

único que debe saber si cumplen sus obligaciones, derecho del que 

no puede desprenderse mientras sea nacion...que es necesaria una 

salvaguardia para enfrenar la voluntad de las Cortes y del Poder 

executivo, en caso que quisiesen separarse de la voluntad de la 

nacion; que esta salvaguardia no podía ser otra que el tribunal 

pacífico de la opinion pública, es decir la facultad de hablar y de 

escribir...

O decreto de liberdade de imprenta establece as Xuntas de Censura que actuaran 

por denuncia do poder executivo ou xudicial. A censura previa dos escritos de relixión 

será exercida polos ordinarios eclesiásticos, artigo ó que só se opoñerían os deputados

Mexía e Flórez Estrada. Esta limitación á secularización da censura está sen dúbida 

mediatizada polos sectores reformistas da Igrexa, se se prefire xansenistas, que 

constituían unha parte considerable do sector liberal nas Cortes, e que viñan defendendo 

as primitivas competencias dos Bispos en materias dogmáticas. Un episcopalismo que 

non deixará de ter unha significativa representación nos Índices de libros prohibidos da 

Universidade de Santiago. Deixase pois en mans dos Bispos a licencia para imprimir 

escritos relixiosos, facendo realidade a vella reivindicación dos filoxansenistas en 

España que levaban anos defendendo a primacía do poder episcopal en cuestión de 

dogma773. 

773 Indicar aquí tamén que os Bispos, se xa dende o século XII viran recortadas as súas competencias na 
loita contra a herexía (Cfr. Alcalá, Angel: “Herejía y jerarquía. La polémica sobre el tribunal de la 
Inquisición como desacato y usurpación de la jurisdicción episcopal”, en Escudero, José antonio, ed. 
[1992], pp. 61-87) e en España dende o século XVI se lle fora restrinxindo a posibilidade de dar licencias 
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As relacións da Igrexa  e o Estado van estar no cerne das disputas sobre a 

liberdade de imprenta, e a relixión , tan socorrido argumento dos defensores da censura, 

non ha de selo menos para os liberais na defensa da lexislación das Cortes:

Si los padres de la iglesia, san Agustín, san Gerónimo, san 

Basilio, san Ambrosio, &c. hubiesen seguido el método 

inquisitorial e irracional de prohibir sin enseñar ni dar mas 

razones que por absurda, mal sonante, impia, ofensiva de los oidos 

piadosos, injuriosa a la Iglesia y sus ministros, con toda la retaila 

de voces que son ya de estilo en la curia inquisitorial,... si esta 

conducta, decimos, hubiesen observado los padres: tendriamos hoi 

las mas excelentes obras que adornan a la Iglesia e ilustran la 

religion, sirviendo de apoyo a sus dogmas y doctrinas? Es patente 

que no; pues muchas de ellas se escribieron expresamente, ó para 

rebatir errores, ó para ilustrar mas las disputas y las doctrinas de 

la religion774

Reiteradamente os defensores da liberdade de imprenta recorreran á relixión, de 

modo similar a como os liberais nas Cortes o facían coa primitiva constitución, 

buscando a xustificación das súas propostas na reconstrucción interesada da historia775. 

Reconstrucción que non faltara tampouco na argumentación dos primeiros defensores 

da liberdade de imprenta, que encontraban a xustificación na súa existencia no Reino de 

Aragón en tempos pasados776. Se santa será adxectivo frecuente para referirse á 

Constitución, non faltaran as cualificacións de Santa libertad de la Imprenta. Na 

de impresión para as obras relixiosas, mantiñan certas competencias, pois se ben é certo que en 1773 a 
súa censura previa era requerida para obter a licencia do Consello para as obras de relixión, no 
Regulamento de 1805 está censura exténdese a todo tipo de obras. Pero indudablemente a última palabra, 
a licencia de impresión, quedaba entón en mans do Consello ou do Xulgado de imprentas.
774 El Ciudadano por la Constitucion, nº 101 (25 dec. 1812), p. 219.
775 Sobre o historicismo nas Cortes de Cádiz véxase Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín [1983].
776 Martínez Quinteiro, Mª Esther [1977], p. 132.
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reivindicación da súa perfecta ortodoxia os liberais recorrerán con frecuencia a matizar 

o esbaradizo concepto de relixión, separando unha e outra vez o dogma da disciplina, o 

primeiro intocable, a segunda suxeita ó decorrer dos tempos777.

Liberdade de imprenta e abolición da Inquisición non poden ser vistos 

separadamente. Se Bispos, Cabido e Concello de Santiago non dubidan en dirixirse ás 

Cortes a favor do mantemento do Santo Oficio, os liberais galegos non deixaran de 

felicitarse pola súa supresión. Na Coruña contéstase á Xunta Superior por pedir o 

restablecemento do Santo Oficio, negándolle a representatividade que só teñen os 

deputados de Galicia nas Cortes778. E en Santiago Sinforiano López fará á súa conta 

dúas impresións do decreto que repartirá gratuitamente 

...para que se entere de cuantas cadenas y tinieblas les ha 

sacado el augusto Congreso, arrostrando los amantes de la libertad 

de la Nación todo género de peligros para derrocar el monstruo de 

error que sostenía la Inquisición, tribunal abominable, contrario a 

la religión y a la prosperidad del Estado779

Pero aínda que recibidas con satisfacción, non hai unha resposta unánime ante 

estas medidas secularizadoras da censura -decretos de liberdade de imprenta e de 

abolición da Inquisición- por parte do primeiro liberalismo galego, e cabe observar 

certas matizacións respecto á lexislación das Cortes. 

777 Dende logo que o emprego da relixión como arma arroxadiza nos debates ideolóxicos terá un próspero 
futuro. O cuestionario elaborado pola Xunta de Purificación de Santiago de 1825 para os informantes 
constitue un catálogo de items definitorios do liberalismo dende o punto de vista do absolutismo: xunto ás 
cuestións claramente referidas ó apoio directo ou indirecto ó réxime constitucional (se obtivo empleo dese 
goberno, se defendeu conclusións de apoio ó mesmo, se apoiaba as medidas do goberno como a abolición 
da Inquisición, se asistía á Sociedade Patriótica, etc.), as discrepancias coa ortodoxia católica son tamén 
determinantes (cfr. Estrada Catoira, Félix [1931])
778 Pueblo [1812].
779 Cit. por Meijide Pardo, Antonio [1995], p. 108.
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En 1811 a imprenta compostelá do liberal  Manuel Antonio Rey, Rey Chiquito, de 

cuxas prensas saíron tamén escritos de Foronda, publica unha anónima Delación  do 

folleto de Manuel Freire Castrillón contra a liberdade de imprenta780. Nela, despois de 

analizar o emprego que Freire  fai da propia  liberdade para loitar contra ela, aparece 

unha clara  defensa da abolición da censura previa. Hai neste folleto unha indubidable 

aceptación do decreto de liberdade de imprenta. O autor da Delación  considera sabias 

as normas establecidas para lograr un equilibrio entre o uso y abuso de la libertad. E hai 

tamén unha clara conciencia das dificultades lexislativas que implica:

...Yo no dexo de conocer que la libertad de Imprenta es un 

problema, acaso el mas dificultoso que puede ofrecerse en el 

campo de la legislacion... Para nosotros en el día dexa de ser 

problema; y las reglas establecidas son muy sábias, y concilian los 

dos extremos del uso y abuso de la libertad.

Sen entrar  nas restriccións establecidas polas Cortes de Cádiz para as obras de 

relixión, considerando a censura unha maldita razon de estado, y no motivos de 

conciencia y de Religion, avanza sobre o texto de Foronda antes citado na 

reivindicación do dereito á disidencia política: 

...preciosa libertad con que puedo y tengo derecho para decir 

y publicar de palabra, ó por medio de la Imprenta, no quanto yo 

quiera, sino lo que deba y sea lícito, aunque sea contra el Rey y los 

Ministros, á fin de que se enmienden, cumplan con su deber y 

respeten la opinion pública

A liberdade de imprenta entendida como dereito a expresar as diferencias políticas 

e baixo o único control das Xuntas de Censura establecidas polas Cortes é invocada e 

espallada pola propaganda liberal, en panfletos e pasquíns cos que se pretendía poñer en 

780 Freire y Castrillón, Manuel [1811].
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coñecemento da poboación rural as novas medidas tomadas polas Cortes. Na entón 

axitada Valdeorras a principios de 1812 Fr. Juan de San Antonio de Somoza quere 

poñer en coñecemento de los buenos de los Labradores  a liberdade de imprenta e a 

abolición dos señoríos para o que:

...usando yo de las facultades que tengo por decreto de las mismas 

cortes para poder ablar, escrivir, e imprimir no solo lo que tienen 

decretado, y aprovado las mismas cortes sino cualquiera otro asunto 

político, de cuyo derecho ningun tribunal me puede privar aunque sea el 

de la Coruña, quedando este escrito público, o Particular sugeto 

solamente a la calificación de la Junta Censoria de Provincia, y en 

Apelación a la subperior de toda la Monarquía...781

Esta defensa do dereito á disidencia política, do papel da opinión pública como 

expresión da soberanía, foi admitida incluso por algúns denunciantes da prensa liberal. 

En 1813 preséntase ó Arcebispo unha denuncia782 do periódico El Ciudadano por la 

Constitución, na que se indica:

... abusando de la libertad (solo politica) de la imprenta que ha tenido 

a bien conceder S.M. (no para insultar à la religión, ni a los ciudadanos, 

sino para que cada uno comunicare al gobierno aquellas ideas que le 

parecieren mas utiles para el bien de la nación)...

A conciencia sobre as limitacións do decreto non impedirán tampouco a louvanza 

a Andrés Fernández783, profesor de leis e cánones da Universidade, que moi pouco 

781 Transcr. por Saurín de la Iglesia, Mª Rosa [1993], p. 60.
782 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 472.
783 O profesor Andrés Fernández tiña sido acusado en 1809 pola Universidade de afrancesado; arrestado, 
foi logo liberado xa que tomo un sistema tan extravagante de vida, y de conducta, que le despreciaron 
por loco. Cfr. AHUS, Universidade, Serie Histórica, leg. 189.
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despois de aprobada a liberdade de imprenta, publica un impreso784 sobre a reforma dos 

tribunais no que se pode ler:

Viva la Franqueza de Imprenta sabiamente arreglada, inmortales 

sean los que la votaron para un Pueblo, que no sabrá abusar de ella, ni 

de los límites de su concesión; que conoce el que su verdadera libertad 

consiste en la obediencia á la Ley y á la moral; y que no llegará a 

contravenir á una ni otra, ni á dar motivo á que se le pribe de una gracia 

propia de la Soberana beneficencia...

Os sectores moderados da Gazeta marcial e política  aceptan sen críticas o 

decreto de abolición da Inquisición, dando mostra de sentirse satisfeitos pola 

xurisdicción reservada á Igrexa, de novo xustificada coa historia, ou ese parece ser o 

discurso publicista, moi lonxe de calquera defensa da tolerancia, no que non se 

separaban tampouco da Constitución de 1812, coma mostra o seguinte diálogo:

C ¿E aora quen ha de faser as veces da inquisison?

A Os que as facian antes de que à houvese, que xâbos dixên son, ou 

eran, os Arsobispos é Obispos. Aora ainda quedan mais inquisisós que 

ántes... A inquisison nona quitaron, é os que ó digan menten é son uns 

burros; o que quitaron foy todas as xudiadas que bos dixên que façia... 

mais o que sea xûdio, ou que se oya blasfemar, dase conta del, que xâ ho 

castigarán como Dios ho manda, é como corresponde; é non como 

antes785

Das prensas de Rey Chiquito e das da Gazeta sae pois un discurso lexitimador das 

disposicións das Cortes. Pero non todos os liberais se mostran tan conformes coa nova 

784 Fernández, Andrés [1810].
785 Gazeta marcial e politica, nº 30 (1 de abril de 1813), p. 324.
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lexislación, como mostra Juan Antonio Posse no seu Discurso en apoio da Constitución 

editado na Coruña en 1813, onde sinala que tal vez  conviría unha liberdade ilimitada786.

Os radicais colaboradores de El Ciudadano por la Constitución deran xa mostras 

de matizar o esbaradizo concepto de relixión  a que se refería  o decreto das Cortes 

sobre a liberdade de imprenta en 1810. El Ciudadano por la Constitución  de 25 de 

novembro de 1812 apoiará o regulamento da liberdade de imprenta, con algunhas 

matizacións respecto ós denominados libelos infamatorios, pero advertindo entendiendo 

por materias de religion el dogma rebelado, e na polémica a que logo faremos 

referencia respecto á censura que o Bispo de Santiago reclama á Universidade non 

dubidará en sinalar ...no es lo mismo hablar de religion  que hablar de materias 

eclesiásticas.

Cando as Cortes publican o Decreto de 10 de xuño de 1813 e este é reproducido 

en El Ciudadano por la Constitución, o periódico liberal pregúntase ¿la nacion 

española goza de una plena y debida libertad de la imprenta?. A pregunta ten uns días 

despois unha prevista resposta787: aínda que se ten avanzado neste tema, está mui léjos 

de haber allanado totalmente el camino de propagar la verdad. Entre as razóns das 

críticas, tanto ó decreto de 1810 coma a este de 1813, radicalizando as súas críticas de 

1812, está a censura previa para os escritos de relixión e as competencias dos Bispos 

nas mesmas, ou o que é o mesmo a non secularización total da censura:

...la previa censura es una restriccion injusta que ataca la libertad del 

pensamiento que por el derecho natural tiene el hombre...se ha 

concedido á los reverendos prelados una de las primeras atribuciones de 

la soberanía, ó mas bien se les ha dado un poder superior á las 

facultades del mismo Soberano

786 Posse, Juan Antonio [1984], p. 271.
787 El Ciudadano por la Constitución, nº 128 (11 agosto 1813), e nº131 (15 agosto 1813)
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Pero hai máis: os termos aplicados ós escritos como subversivo, licencioso, 

contrario á las buenas costumbres, etc. son rexeitados pola súa vaguidade e coa ironía 

que caracteriza ó periódico:

De esta manera, si bien se exâmina, apenas hai escrito que no deba 

prohibirse. El D. Quixote, por exemplo, que en medio del rigor de la 

inquisicion ha corrido libremente, puede prohibirse con mui poderosas 

razones, fundándose en esta lei; y hasta la santa escritura presentará a 

un censor motivos para ser condenado por libro licencioso y contrario á 

la decencia pública 

Dende logo que nos debates sobre a liberdade de imprenta non estarán fora os 

periódicos máis reaccionarios, e en Compostela Freire Castrillón levará a voz cantante, 

pero sen que a renuncia a tal liberdade lles impida alentar o emprego dos mecanismos 

establecidos polas Cortes. Véxase senón este anuncio de El Sensato:

AVISO AL PUBLICO

Porque se cree conmumente está permitida la libertad de circular 

toda clase de papeles, sin que en Galicia se encuentre un freno para 

contener los infames libelos que en estos dias corren a porfia por el 

Reyno, se advierte que en la Ciudad de la Coruña está establecido un 

Tribunal de Censura para delacion, y castigo de los Autores de papeles 

opuestos á las sanas ideas del Gobierno, y reglamento del decreto de la 

libertad de Imprenta...788

Non menos fará uso da lexislación gaditana o Arcebispo compostelán Múzquiz 

que recorrerá ó decreto para xustificar as prohibicións de libros como o Diccionario 

crítico-burlesco  de Bartolomé José Gallardo ou Insinuación patriótica contra el 

788 El Sensato, nº 2 (22 Agosto 1811), p. 36.
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restablecimiento de los Regulares, por edicto de 1812789 . Sinala ademais Múzquiz en 

1813 que prohibiu ós impresores da Diocese imprimir, vender e circular libros algunos, 

papeles, folletos, y escritos de cualquiera clase que sean que contengan de qualquiera 

modo materias religiosas y deban ser comprendidos en el articulo 6º del reglamento, 

sin nuestra previa censura y licencia790 . Nese de cualquiera clase  e de qualquiera 

modo  hai sen dúbida unha resposta ás limitacións do termo relixión e á separación entre 

dogma e disciplina que algúns liberais propugnaban.

As Cortes de Cádiz coñecen tamén soados casos de censura como o que afectou ó 

Robespierre español , un radical periódico gaditano, antirrelixioso e revolucionario, que 

se reimprimía tamén na Coruña. As veces é o goberno quen leva adiante as actuacións 

censoras. A Igrexa compostelán verase implicada nunha delas, cando en outubro de 

1812 a Secretaria de Gracia e Xustiza diríxese á Audiencia de Galicia para advertirlle 

que se está imprimindo aquí unha obra con obxecto de desacreditar a Constitución. A 

obra resultou ser El Recíproco sin y con de Dios y de los hombres do Bispo de 

Santander, que o goberno ordena que se recollan as láminas e non se permita a 

circulación, así como que precisa censura do Arcebispo de Santiago. Así comeza un 

longo proceso no que o goberno non logra facerse coas estampas nin que o Arcebispo 

Múzquiz dea a licencia. Este nalgún momento parece inclinado a facelo, pedindo a 

censura ó fiscal do tribunal do Santo Oficio compostelán Valentín Zorrilla, quen se nega 

por telo prohibido por nuestras constituciones, pero ademais engadira que o Arcebispo 

xulgará se é quen de xulgar ó de Santander que no tiene la cualidad de sufraganeo de 

V.E., argumento791 que Múzquiz repetira ó Rexente. Escrito tras escrito, e viaxe tras 

viaxe de Meira a Lourenzá e Mondoñedo en busca das estampas, o expediente remata 

789 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
790 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 472.
791 Similar argumentación fará o Arcebispado cando se pide a censura das obras do cóengo de Ourense 
Juan Manuel Bedoya en 1826.
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en maio de 1813 cunha carta en que o Bispo de Santiago contesta ó Rexente da 

Audiencia que queda enterado das reiteradas ordes de Gracia e Xustiza792.

Estas actuacións en realidade, de acordo á lexislación gaditana, correspondían ás 

Xuntas de censura. A da Coruña actúa contra os folletos e periódicos que atacan ás 

Cortes, como El Sensato, pero tamén contra a publicación liberal Gaceta marcial y

política, cando entende que inxuria ó Cabido793. A posterior represión fernandina non se 

esquece das Xuntas de censura. O cóengo Benito Samaniego e o ex-fraile Manuel 

Pardo, vocais da Xunta coruñesa, son detidos en 1814 e retidos no Castelo de San 

Antón794.

O segundo acto deste enfrontamento ten lugar no Trienio Liberal. No primeiro 

momento os liberais do Trienio non farán senón restaurar a lexislación gaditana. O 

Bispo de Lugo, José Antonio Azpeytia Sáenz, despois das advertencias feitas ó goberno 

sobre ós índices inquisitoriais ás que nos referimos anteriormente, publica en xaneiro de 

1821 o edicto de 29 de abril de 1820 do Arcebispo de Toledo referente á censura, 

instruccións do Cardeal Borbón que, por expreso desexo do goberno e revisadas por 

el795, tratan de unificar á aplicación da censura por parte dos Bispos. Luis de Borbón 

despois de establecer doce clases de libros prohibidos e o procedemento legal con que 

debe exercitarse a censura, non deixara de recordar que só a denuncia permitirá actuar a 

Igrexa a posteriori: 

Estando permitida sin prévia censura eclesiástica ni civil la impresion 

de todo escrito, que no lleve el nombre de tratado de religion, ... y siendo 

posible que en las obras que tomen el nombre mas interesante en otras 

792 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 472. Entre a documentación sobre este caso figura un 
grabado que debía formar parte da obra, e que nun escrito do Bispo de Santander descríbese do seguinte 
xeito: “La Bestia representa al Philosophismo volteriano, Napoleónico... Los libros que ella arroja son los 
infinitos que tienen apestado el Mundo”
793 Pérez Constanti, Pablo [1992], pp. 30 e 38-39. As decisións da Xunta de censura recóllense tamén en 
periódicos como El Ciudadano por la Constitución.
794 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
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materias esten vertidos errores, absurdos y doctrinas anti-catòlicas... 

solamente podrán ser semejantes libros reclamados ante el Tribunal 

eclesiástico, en lo respectivo á estas especies. por cualquiera persona en 

uso de la acción pública que conceden las leyes...796

Na Instrucción797 de 1821 do Bispo de Lugo recóllese esta mesma salvedade e 

establecese unha Xunta de Censura con 9 membros, dos que se precisarían ó menos 3 

votos para dictar a prohibición. Pero a realidade é que cando o Bispo de Lugo pon en 

marcha esta xunta de censura diocesana, estas xa están a punto de quedar en boa parte 

carentes de competencias, pois xa existía nova lexislación sobre a liberdade de 

imprenta. O 1 de abril de 1821 Vicente Cano Manuel escribe ó Arcebispo de Santiago 

suspendendo as disposicións do Cardeal Borbón, por ser elaboradas de acordo á 

lexislación anterior das Cortes, que agora hai que coordinar coa lei de liberdade de 

imprenta de novembro de 1820798. 

Porque os liberais do Trienio pronto conscientes da ambigüidade da lexislación do 

primeiro período constitucional, o 22 de outubro de 1820 publican un novo decreto 

regulamentando a liberdade de imprenta799, que mantiña a supresión da censura previa, 

pero agora coa excepción dos escritos sobre la sagrada Escritura y sobre los dogmas de 

nuestra santa religion, obxecto de censura previa dos Bispos. A redacción respecto á 

relixión é máis matizada que a establecida en Cádiz e  parece máis acorde cos desexos 

dos liberais radicais, pois ós ataques á ela quedan restrinxidos ás máximas o doctrinas 

que conspiren de un modo directo á destruir ó trastornar la religión del Estado 

Establecía a lei os límites á liberdade de imprenta  referidos á relixión, 

Constitución, lexislación e autoridades, boas costumes ou reputación das persoas, e en 

795 Higueruela, Leandro [1980].
796 Azpeytia Sáenz, José Antonio: [1821b],  p. 32.
797 Azpeytia Sáenz, José Antonio [1821b].
798 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 472.
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función destes límites cualificando ós escritos como subversivos, sediciosos, incitadores 

á la desobediencia, obscenos o contrarios a las buenas costumbres, e libelos 

infamatorios.

As matizacións tampouco agora foron suficientes, e o debate nas Cortes reabrirase 

coa discusión do Código Penal. Así ó intento de penalizar a impresión sen licencia dos 

bispos de escritos sobre a Sagrada Escritura e dogmas de relixión, contestará o deputado 

galego Domingo Cortés800:

...deseaba se expresase de otra manera este articulo, y que despues de 

las palabras dogmas de la religion, se añadiese misterios y verdades 

morales de la Sagrada Escritura; porque podía escribirse de la misma 

solamente por lo relativo á las ciencias naturales, como había algunas 

obras que trataban de cronología, geografía, etc.

Pero o debate faise aínda máis forte cando o que se trata é da introducción en 

España de libros de relixión801 sabiendo que como tal se halla prohibido por el 

Gobierno con arreglo á las leyes. Algúns deputados defenderan que podan lelos as 

persoas que obtivesen licencia ...aunque fuera de Roma, o que será contestado negando 

a posibilidade do sistema de licencias ...porque semejantes licencias particulares no 

podían tener uso en un pais de Gobierno representativo. O Conde de Toreno expuxo a 

inutilidade das prohibicións

...y no eran convenientes, porque si debía entenderse del modo que lo 

proponía la comisión, nunca se haría en España una refutacion de las 

obras que estuviesen prohibidas; siendo asi que este seria el mejor modo 

de que no circulasen, porque las gentes se harian cargo de la 

impugnación; y tampoco harian las ciencias naturales los progresos que 

799 Colección   [1820-1821], pp. 234-245.
800 Gaceta de Madrid, 12 de enero de 1822, p. 69.
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era de desear, porque los que habían hecho hasta aquí se debían en gran 

parte á las hipótesis que se habían hecho, por lo que deseaba que no se 

comprendiesen á lo menos los libros que hiciesen referencia á dichas 

ciencias.

Finalmente a redacción proposta pola comisión para o artigo 235 do Código 

Penal foi aprobada por 67 votos a favor e 38 en contra. 

Pero como xa sinalamos a maioría do episcopado non acepta de bo grao a nova 

lexislación. Indubidablemente hai tamén dentro das autoridades eclesiásticas sectores 

constitucionalistas, que empregaran con frecuencia as teses episcopalistas e xansenistas 

en defensa da abolición da Inquisición e da nova orde. Tales sectores, herdeiros da 

ilustración e das posicións xansenistas, están lonxe de defender a liberdade de imprenta, 

e non dubidarán en aplicar a excomuñón maior por exemplo ó Proxecto de constitución 

relixiosa de Llorente. As veces teñen que ser presionados dende o goberno para que 

acepten sen reticencias a lexislación sobre a liberdade de imprenta, caso do Cardeal 

Borbón802. Ben é certo que tamén as veces saen en defensa do goberno, na medida en 

que aceptan a separación de poderes entre a Igrexa e o Estado. En Galicia é o Bispo de 

Tui García Benito o que publicamente se posicionará claramente en defensa da 

Constitución e da nova lexislación :

No siendo, pues, contraria la constitucion política á la religión 

católica y moral del evangelio..., ninguno puede escusarse de 

cumplirla...

....

Á vista de esto es claro, que se oponen á lo que enseña la fé, la 

religión católica, el evangelio y su moral todos aquellos, que para 

801 Gaceta de Madrid, 13 de enero de 1822, pp. 77-78.
802 Rodríguez, Carlos M. [Ed. electrónica].
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encubrir lo criminoso de sus locos intentos, las deshonran con sus 

inicuos procederes, titulandose individuos de Juntas apostólicas y 

defensores de la fé los mismos que contravienen practicamente a lo que 

ella ordena...803

A lectura das Pastorais de García Benito, considerado o Bispo máis liberal de 

Galicia, opinión que textos como o que vimos de citar avalan, parecen indicar máis ben 

que se trata dun Bispo acomodaticio ó momento político, pois noutra Pastoral seis anos 

anterior non parecía dubidar ó afirmar o poder real de orixe divina, ou mostrarse 

contrario á funesta libertad de opinar y hablar  e non digamos de imprimir:

...mirareis no solo con desprecio, sino tambien con una santa 

indignacion los incendiarios escritos de todos aquellos 

publicistas...que... con la vana y ridícula promesa de poneros en 

posesión de una igualdad y libertad imaginarias, que jamás ha habido ni 

puede haber entre los hombres, por ser contrarias al orden establecido 

por Dios, y absolutamente incompatibles con la idea de todo gobierno, 

sea la que fuere su forma, intentan en la realidad conduciros al 

precipicio...804

Dende logo de poder ser considerado un bispo liberal, non sería García Benito o 

único bispo dos alineados co liberalismo que clamaría contra a libre difusión das ideas. 

As verbas do Bispo Castrillo nas Cortes son significativas destas posicións que dende as 

propias filas do liberalismo mostraban serias reticencias ante a abundancia de obras 

antes prohibidas, de folletos e prensa de marcado signo anticlerical:

Es un dolor, señor, y un dolor que no se puede explicar sin lágrimas 

el ver por esas calles expuestos a la venta pública los libros más 

803 García Benito, Juan [1822], pp.16-18.
804 García Benito, Juan [1816], pp. 19-20.
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conocidamente impíos que han salido de las prensas, los cuales por lo 

mismo pican la curiosidad de jovenes inexpertos805

Pero tampouco os liberais dende o goberno deixaran de intervir na censura. Se 

xa nas Cortes de Cádiz houbo soados casos, agora no Trienio intervirase en nome da 

defensa do réxime constitucional e a través da xurisdicción civil establecida nas Xuntas 

de Censura, herdeiras das establecidas en Cádiz. A linguaxe non é moi distinta a dos 

absolutistas: as publicacións do absolutismo son tachadas de proclamas incendiarias, 

papeis sediciosos, libelos contra a sagrada e santa Constitución . Aínda máis, nun estilo 

que recorda aquela licencia desmesurada e frenesí a que facía referencia Valentín de la 

Foronda, a liberdade de imprenta é sinalada coma coadxuvante da abolición das Cortes 

por Fernando VII pola Xunta de Censura de Galicia en 1820806:

...por desgracia hemos visto en los pocos tiempos que estuvo vigente, 

que los periódicos y papeles públicos abusando de ella han abortado 

imensidad de sarcasmos, insolencias y dicterios, ya contra el gobierno, 

ya contra toda clase de individuos...; que este abuso creció en desdoro 

de la Nación... y que dando pavulo á la división de los partidos, 

contribuyó mucho a que quedase derrocado y abatido el de los que 

deseaban el bien y la prosperidad de la Nacion, y del Rey.

Pero tamén o goberno actúa directamente en ocasións, como no caso da 

reimpresión en Santiago da representación ás Cortes do Bispo de Valencia ou no dun 

folleto co título Españoles union y alerta807

805 Cit. por Revuelta González, Manuel [1973], p. 265.
806 Manifiesto [de la Junta de Censura de la provincia de Galicia, 17 de Abril de 1820], reprod. en 
Odriozola, Antonio, Barreiro, Xosé R. [1992].
807 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
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As elites censoras

Se ben moi poucas voces ilustradas se manifestan a favor da liberdade de 

imprimir, cousa distinta é quen e como se debe exercer esa censura, ou o que é o mesmo 

si hai un debate respecto á secularización da censura. Na década dos 60 o proxecto de 

establecemento dunha Mesa censoria que asumira as competencias da Inquisición e do 

Consello de Castela respecto á censura fracasou808. E 30 anos máis tarde o Bispo Tavira 

seguirá poñendo en cuestión á Inquisición e avogando pola secularización da censura: 

Si la autoridad de prohibir  libros convendría que se pasara ya a 

otras manos, como se hizo en Portugal, y aun con autoridad del Papa 

reinante en su Bula Romanorum pontificum, y bajo la inspección 

inmediata del gobierno, a quien conviene tanto que, celándose mucho 

sobre todo lo que puede alterar la tranquilidad pública y perjudicar a la 

religión y a las costumbres, no se tome de aqui pretexto para impedir el 

de lo que puede conducir a fomentar las ciencias y las artes útiles y tener 

a la nación en un estado de ignorancia que tanto puede perjudicar a sus 

intereses y a su gloria809

Pero quizais conviría máis falar de censuras que de censura, dada a variedade de 

formas en que se exerce dende o nacemento da imprenta. A multiplicidade de formas en 

que se exercía e de axentes que a desenvolvían non estará exenta de tensións no fin do 

Antigo Réxime. Antes da impresión e despois dela, polo Consello de Castela e a 

Inquisición, pero tamén exercida polo Consello de Indias e a Xunta de Comercio e 

Moeda a partir de 1744, Xunta Superior gobernativa de Cirurxía, Secretaría de Guerra, 

Reais Academias, Real Sociedade de Amigos do País Matritense, etc. Institucións todas 

808 Rumeu de Armas, Antonio [1940], pp. 60-61.
809 Informe a Jovellanos sobre el Tribunal de la Inquisición (2 de marzo de 1798), transcrip.  en 
Saugnieux, Joël [1985],  p. 223.
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elas que forman un entramado no que participa o clero, e coa colaboración  de moitos 

ilustrados no exercicio da mesma. 

O discurso oficial tentará implicar no sistema censor a todo o Reino, seguindo a 

concepción corporativa na que cada corpo social ten a súa propia función. Dende a 

cúspide do poder ata o derradeiro súbdito: o Rei concedía ou denegaba licencias de 

impresión, reservándose por exemplo os libros militares a raíz da diferencia de criterios 

xurdida cos Ensayos políticos sobre el arte de la guerra de Vicente do Seixo810. Ós 

súbditos recordábaselle, así nas Cédulas do Consello como nos Índices e Edictos da 

Inquisición, a súa obriga de delatar e entregar os libros prohibidos:

... mando, que cualquiera persona que tuviere, ó á cuyas manos 

llegare carta o papel impreso ó  manuscrito de esta especie, los presente 

á la respectiva Justicia, diciendo y nombrando el sugeto que se le haya 

entregado o dirigido, si lo supiere ó conociere; pena de que no 

haciéndolo así, ... será, el que se verificare cometer estos excesos, 

procesado y castigado por el crímen de infidencia...811

Aínda que non faltarán delatores contumaces como en Compostela Manuel Freire 

Castrillón, os mandatos e as ameazas de excomuñón da Inquisición non parecen ter 

dado os resultados apetecidos. Na Introducción ó Suplemento de 1805 ó Índice de 1790 

a Suprema advirte:

... en que mandamos á todos los Inquisidores de estos Reynos 

procedan con toda severidad, para que el castigo personal y pecuniario 

refuerce el temor casi extinguido de las censuras eclesiásticas con que 

miserablemente se ligan, no solamente los que leen, retienen, compran, 

venden y permutan semejantes libros, sino tambien los que no delatan al 

810 Rumeu de Armas, Antonio [1940], p. 63.
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Santo Oficio á qualquiera de estos contraventores á sus Edictos, 

preceptos y mandatos812

No discurso censor terá o clero regular unha especial participación, pois se na 

práctica da censura previa son as ordes monásticas as que parecen ter tido un maior 

papel, na vixilancia dos fegréses será requirida a participación dos párrocos e 

confesores, regulares e seculares. A eles diríxense as Pastorais dos Bispos e a 

Inquisición. O Suplemento de 1805 do que vimos de facer referencia recórdalle ós 

confesores, regulares e seculares, que dende 1782 na confesión deben preguntar pola 

posesión de libros prohibidos e que son eles quen deben renovar ou retirar as licencias 

de libros prohibidos anualmente y esto no solamente por via de penitencia medicinal, 

sino tambien en nuestro nombre y en virtud de la facultad que desde ahora le 

concedemos. O 11 de maio de 1819 os Inquisidores de Santiago escriben ó Arcebispo813

alentando a recollida de obras prohibidas por parte dos párrocos, con tódalas facilidades 

para os freguéses :

Para efectuar así la entrega, como en su caso la delación, no 

necesitan los fieles contraer gastos, ni aún moverse de sus residencias

A implicación do clero será tamén buscada dende o poder político, especialmente 

por Fernando VII:

Y encargo á los M. RR. Arzobispos, RR. Obispos, Superiores de todas 

las Ordenes Regulares, Mendicantes, Monacales y demás Prelados y 

Jueces Eclesiásticos de estos mis Reinos y Señoríos, que en la parte que 

les corresponda observen esta mi Real determinacion, cuidando de que 

por medio de los predicadores y confesores,... se haga entender á los 

811 Cédula del Consejo de 10 de Setiembre de 1791, en Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, Lei XI, 
p. 158.
812 Suplemento [1805], p. 4.
813 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
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fieles la obligacion de entregar los libros prohibidos á los Ordinarios 

diocesanos, y delatar a los que los tengan814. 

Inoperante a Inquisición, os edictos da Igrexa repiten tamén neste aspecto os 

inquisitoriais. O xa citado de 27 de marzo de 1824 da Igrexa compostelán alentará a 

delación, o interrogatorio ós freguéses na confesión para que se autoinculpen ou delaten 

a quen teña obras prohibidas, e a recollida de obras na Secretaria de Cámara ou nos 

Arciprestados.

Os obxectivos censores, que poderíamos resumir en relixión, política e bos 

costumes, xunto coa xa sinalada utilidade, aparecen reiteradamente nos textos do 

período, pero a forma en que o control ideolóxico debe acadar tales obxectivos forma 

parte dos debates sobre a censura no último tercio do século XVIII. As verbas de Juan 

Curiel na Instrucción de 1756 referidas ás capacidades dos censores non serán dende 

logo compartidas anos máis tarde:

... no deberán excusarse [os censores] del examen de obras y tratados, 

por mas extraños y ajenos que sean de su profesión, respecto a que su 

única y más importante ocupación ha de ser el cuidado de la Religión, 

las buenas costumbres y las regalías de su Majestad, lo que es fácil de 

discernir en todo género de materias815

 Moi distinta é a posición do Consello na Cédula de creación do Xuíz de 

Imprentas en 1805816, onde despois de establecer como obxectivo da reforma 

simplificar y uniformar el gobierno de un ramo tan importante, e naturalmente 

endurecer as medidas censoras ata o punto de facer responsables legais ós censores de 

autorizar opinións contrarias á relixión,  regalías, boas costumbres..., non se esquece de 

sinalar que estes deben nomearse entre:

814 Real Cédula [1824].
815 Cit. por Rumeu de Armas, Antonio [1940], p. 46.



483

...sugetos de acreditada ciencia, zelo y probidad.... y que reunan entre 

todos los conocimientos de todas las facultades...

debendo os nomeados considerar:

...con reflexion, si la obra será útil al Público, ó si puede perjudicar 

por sus errores en materias científicas, ó por los vicios de su estilo y 

lenguaje.

Na contestación da Real Academia da Historia á Idea en 1770, citada 

anteriormente,  considerase que a normalización do exercicio censor -un dos obxectivos 

do despotismo ilustrado- poderase conseguir se son as Academias y demas Cuerpos 

Literarios  quen se ocupen da censura previa ou da das obras procedentes do 

estranxeiro. O propio Campomanes no seu informe817 sinala:

Los Cuerpos Literarios serán siempre los más a propósito y en 

quienes mayor templanza y juicio para no dejar correr obras 

perjudiciales ni proscribirlas útiles con generalidades inexactas.

Esta reivindicación do control ideolóxico para as elites intelectuais, leva engadido 

por parte da Academia un firme ataque ó Santo Oficio ó recomendar ó Consello que no 

se prohiba en odio de los Autores, e que se eviten as prohibicións que se baseen en 

causas extrínsecas independientes de la doctrina de la obra, ou o que é o mesmo a 

Academia móstrase claramente contraria ó establecemento de Autores de primeira clase, 

tal e como se establecían nos Índices Inquisitoriais. 

Móstranse neste texto serias diverxencias co sistema censor vixente. Neste debate 

sobre quen e como se debe exercer a censura implicaranse as elites ilustradas a fins do 

século XVIII, unhas elites que, comprometidas na reforma social, pero aliadas co poder 

absoluto como garante desa reforma, fundamentalmente se posicionarán fronte á Igrexa: 

816 Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, Título XVI, p. 145-148.
817 Transcrito en Domergue, Luciente [1996], pp. 324-325.
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“It is precisely in the eighteenth century that it becomes clear that the monopoly of the 

Church in matters of public morality is an impediment to the needs of enhanced social 

control of the state”818. 

Dende este compromiso das elites co poder podemos entender a aceptación case 

unánime da censura no século XVIII, que se completa coa defensa dos privilexios desas 

elites. Seguindo no documento citado  da Academia da Historia, esta recomenda ó 

Consello de Castela que certas obras poidan correr nas súas versións orixinais, pois as 

súas críticas a España, se son certas serán xa coñecidas por quen pode ler esas versións; 

senón o son, obxecto de irrisión. Pero se se traducen debe encargar a súa refutación a 

sujeto capaz de desempeñar tan honroso encargo.  

Non era menor a colaboración buscada por José I cando nas instruccións ós 

Comisarios rexios sinalaba:

...Nos remitirán los periódicos o papeles públicos, si se imprimiesen 

en las capitales o pueblos de su visita, y si no los hubiese y juzgasen 

oportuno el que se impriman, buscarán sujetos idóneos y 

bienintencionados que los escriban con arreglo al espíritu de la Gaceta 

de la corte, e ilustrando a los pueblos sobre sus verdaderos intereses819

En 1811 José Canga Argüelles recomendará á Rexencia que, con certas ganancias 

e condecoracións, deberían enfrontarse ós abusos da liberdade de imprenta:

El medio más eficaz sería contrarrestar con la imprenta los abusos de 

la imprenta, valiéndose de un sujeto de talento y de luces, y sobre todo 

de gracia, para emplear la sátira contra los agresores. Este medio es 

muy usado entre los Gobiernos que permiten la libertad de imprenta... 820

818 Valero, José A. [1999], p.206.
819 Artola, Miguel [1989], Apéndice, p. 237.
820 Rumeu de Armas, Antonio [1940], p. 154-155.
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O elixido sería o bibliotecario Bartolomé José Gallardo, aínda que todo parece

indicar que se limitou a aceptar  o encargo de inserir nun periódico que ía a publicar as 

novas que a Rexencia lle subministrase. 

Tamén nos debates sobre a penalización da impresión ou importancia de obras 

contrarias ó dogma mantidos no Trienio no marco da discusión do proxecto do Código 

Penal, o deputado Puigblanch opinaba que

...debía concederse á las Universidades licencia para tener libros 

prohibidos con el fin de refutar sus doctrinas821.

Así pois, dende os distintos posicionamentos políticos presentábase para as elites

intelectuais un papel de control da información a penas distinto e que entendemos 

responde o que Christophe Charle ve como unha das dúas peculiaridades do 

comportamento social dos intelectuais nesta época: “...la creencia de que, en el ámbito 

de la política, las minorías activas son capaces de arrastrar a los demás grupos sociales 

por la fuerza del ejemplo y de la palabra hablada y escrita”822. Así no lo mostraron xa 

algúns liberais nas Cortes de Cádiz ó defender a liberdade de imprenta como salvagarda 

da soberanía. As palabras do poeta Quintana son claras:

Nadie ignora cuánto obra la opinión en las crisis políticas y cuánto 

influyen en ella los hombres de letras. El retiro, el silencio les es 

imposible entonces...ellos son los que en estos casos abren la senda o la 

allanan a los estadistas y militares823

Pero o certo é que a maioría desas elites intelectuais alinearase a favor da orde 

establecida. A participación  das Universidades, especialmente a través das Facultades 

de Teoloxía824,   non foi tampouco descoñecida no exercicio da censura, e xa dende o 

821 Gaceta de Madrid, 13 de enero de 1822, p. 78.
822 Charle, Christophe [2000], p. 17.
823 Cit. por Martínez Quinteiro, Mº Esther [1977], p. 42.
824 Pardo, Tomás [1991], p. 43.
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século XVI na preparación dos propios Índices de libros prohibidos, como mostra o 

edicto que precede ó Índice de 1583:

El qual dicho nueuo Catálogo está ordenado é impresso, con mucho 

acuerdo y deliberacion de las Vniversidades destos Reynos, y de otras 

muchas personas doctas, que para este effecto se consultaron825

Será en 1770 cando se crea nas Universidades a figura do censor rexio, con 

motivo dunhas proposicións contra as regalías defendidas na Universidade de 

Valladolid, con obxecto de que exerza a censura das conclusións antes da súa impresión 

e defensa, cuxa licencia de impresión ata este momento correspondía ó Rector. As 

funcións dos censores rexios establécense en 1784 para que velen polas regalías da 

Coroa, leis do Reino, vixíen as doctrinas xesuíticas do tiranicidio, e incluso atendan ó 

estilo e calidade da linguaxe826. A figura do censor rexio manterase aínda na época do 

Xulgado privativo de Imprentas, aínda que unha Real Orde de 1808 obrigaba a pasar as 

conclusións ó Subdelegado de Imprentas existente en cada provincia para poder 

imprimilas.

Pero a Universidade de Santiago non debeu ser especialmente celosa  no papel do 

censor rexio827, pois en 1816 os Visitadores enviados por Fernando VII sinalarán:

En cuanto a las conclusiones que se han defendido en esta 

Universidad...ningunas han sido rebisadas, aprobadas ni firmadas por el 

censor Regio que debe haber en todas las Universidades...sino solo por 

825 Cit. por J.M.E. de la P. [1872], p. 257.  Sobre a participación das Universidades na redacción dos 
Índices do séculos XVI e XVII, cfr. PINTO, Virgilio [1983].
826 Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, Tít. V, pp. 30-31.
827 A falta de Libros de Claustro da Universidade de Santiago entre 1769 e 1787 impídenos coñecer como 
as disposicións se puxeron en marcha. Soamente no período de estancia dos franceses en Santiago, 
atopamos escritos dirixidos a tal cargo universitario, en tales meses como xa sinalamos o afrancesado 
Bazán de Mendoza.
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el Rector Decano de cada una de las Facultades respectibas y Doctores 

rebisores828

Efectivamente a partir de 1797, aprobada a regulamentación sobre os actos 

académicos, constitúese con este fin unha mesa censoria, da que forman parte decanos e 

algúns doutores, entre eles os futuros afrancesados Bazán, Fraguío, González Varela, 

Maquieira... Entre estes doutores revisores estaba en 1804 José Francisco Pedrosa 

Montenegro y Aguiar, o entón bibliotecario maior da Universidade, quen na súa 

relación de méritos indica que es Censor y Revisor de las conclusiones de Leyes y 

Cánones829. Algunhas das conclusións foron efectivamente polémicas e denunciadas por 

membros do Claustro, tal como ocorreu en 1797 coas de física experimental do ilustrado 

e futuro afrancesado José de la Vega, ás que se ataca polos tomistas de inxurias á 

Universidade830, ou as de cánones de Silvestre Castiñeiras en 1798, que xunto á 

acusación de ler libros prohibidos custaranlle en 1801 un expediente inquisitorial.

Ás Universidades non deixará de serlles advertida á necesidade de vixiar a 

ortodoxia, e aparecen expresamente sinaladas tanto na lexislación real, como nos 

mandatos inquisitoriais. Se son advertidas en 1801 sobre a necesidade de non admitir 

proposicións xansenistas831, o Suplemento do Índice inquisitorial de 1805  sinalará a 

Academias, Sociedades e outros Corpos literarios que as súas licencias para ler e reter 

obras prohibidas non indican que os seus membros podan ler tales libros lícita é 

impunemente. 

Hai pois unha especial atención á circulación das ideas entre as elites, principais 

receptoras do impreso nunha sociedade con altos índices de analfabetismo. O control 

828 AHN, Consejos, Leg. 5476.
829 AHN, Consejos, Leg. 5476.
830 Cabeza de León, Salvador [1945-1947],T. I, pp. 364-365. Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: 
Tempos de reformas: A Universidade na centuria da Ilustración, en Barreiro, Xosé R. [1998-2002], T. I, 
p. 408.
831 R.O. de 9 de xaneiro de 1801. AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190, peza 57.
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ideolóxico no Antigo Réxime diríxese  especialmente cara á cultura  de elite, coma ten 

sinalado Georges Minois ó analizar a censura en Francia: “Ce sont les oeuvres destinées 

aux notables et aux intellectuels qui sont surveillées... Les productions destinées à la 

masse du petit peuple urbain et rural sont bien entendu supervisées, et l’Église se plaint 

des superstitions qu’elles contiennent. Mais elles n’ont pas à être véritablement  

censurées, car elles ne véhiculent pas de pensées dangereuses pour le pouvoir”832. 

Pero despois da experiencia das Cortes de Cádiz e do pulo da edición por parte 

dos liberais de materiais impresos claramente propagandísticos, aparecen novas 

preocupacións respecto ó público receptor. Así en 1819 os Inquisidores de Santiago833

sinalan que a abundancia de impresos pestilentes  derivan da revolución francesa e da 

liberdade de imprenta, e tales impresos

... han ocasionado muchos daños á la religión y causado malas 

costumbres en toda clase de gentes, particularmente en los semidoctos y 

pueblo

Ó mesmo tempo que son as lecturas das elites as que fundamentalmente son 

obxecto de control, son esas mesmas elites os axentes da censura, aínda cando por 

certos sectores se defenda unha censura secular, normalizada, poderíamos dicir 

ilustrada. En moitas ocasións os censores son membros do clero, pero ó mesmo tempo 

dos claustros universitarios. Carecemos dun coñecemento pormenorizado da 

participación dos membros da Universidade de Santiago na censura gobernamental e/ou 

inquisitorial, logo eclesiástica, pero non é difícil adiviñar que existiu. Aquí e alá na 

documentación xorden nomes: O que fora rector da Universidade Joaquín Antonio 

Sánchez Ferragudo era en 1767 Xuíz Subdelegado de Imprentas e Librerías do Reino de 

832 Minois, Georges [1995], pp. 279-280.
833 Carta dos Inquisidores de Santiago ó Arcebispo, 11 de maio de 1819. AHDS, Fondo xeral, Instrucción 
Pública, Leg. 473.
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Galicia834; xa nos referimos a Andrés Maquieira; encontrarémonos máis adiante con 

Joseph Carral e Vicente Vázquez. Cando a Universidade informa dos seus membros 

afrancesados, entre os cargos contra González Varela pódese ler: El Dr. Mosquera 

censuró alguno de sus elementos impresos, à lo que se atribuyò su arresto en el 

ponton835. Trátase de Teodoro Mosquera, membro da mesa censoria das conclusións e 

que durante anos formará parte da Xunta da Biblioteca. Anos máis tarde o catedrático 

Diego Mosquera, gobernador do Arcebispado e futuro rector da Universidade, é o 

censor en 1824 dos libros de Domingo Cortés, dos periódicos Gorrión e El Mensajero, 

membro da Comisión de purificación en 1825, visitador da librería de Rey Romero en 

1838. Francisco Cabrera, rector do Colexio de Fonseca, intervén na censura dos libros 

mercados polo bibliotecario da Universidade en París en 1824; en 1826, de non mediar 

a prohibición do Arcebispo, sería tamén censor dos escritos do cóengo de Ourense Juan 

Manuel Bedoya. José Antonio Ribadeneira, rector da Universidade, como gobernador 

eclesiástico é un dos asinantes do Edicto de libros prohibidos da Igrexa compostelán de 

27 de marzo de 1824.  Domingo Sánchez, xuíz eclesiástico e del Gremio y Claustro de 

la Real Universidad, inspecciona en 1828 as tendas de Pedro Salderini e Angel Aguirre 

incautando diversas estampas. 

Dende 1808 a división política entre absolutistas e liberais fixérase tamén patente 

na Universidade. A represión dos afrancesados mostra claramente o control ideolóxico 

tinguido de feroz intolerancia que se establece dende sectores do Claustro. Fuxidos cos 

franceses ou pechados na cadea, os afrancesados son inmediatamente apartados da 

institución, tal e como lles ocorre ós bibliotecarios primeiro e segundo. 

Pero incluso con aqueles que coma  Felipe Sobrino Taboada se retractan, a 

Universidade resístese a acatar a sentencia absolutoria e fai xestións ante a Sala que o 

834 Como tal asina licencias de imprensión, como as incluídas nalgunhas obras do Cura de Fruíme.
835 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 189.
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xulga836. Felipe Sobrino, represaliado despois da súa expulsión da cidade, escribiría 

unha retractación que lle permite saír da cadea e recuperar os seus bens. Especialmente 

virulentas contra el son as representacións dos catedráticos Xoaquín Bernardo Flores e 

Angel Xosé Patiño, ambas facendo fincapé na condena que a Inquisición fixo do folleto 

de Bazán. Se o primeiro quere que se recorra ata los pies del trono  con obxecto de que 

Sobrino non se reintegre á súa cátedra, o segundo non admite sequera tribunal algún con 

jurisdicción y facultades de remitirlo ni indultarlo, a non ser o Rei837. 

A colaboración da Universidade na práctica da censura intentará ser mantida en 

1812 polo Arcebispo de Santiago, en plena efervescencia dos debates sobre a liberdade 

de imprenta  e o seu decreto, que se xuntaban cos debates sobre a abolición da 

Inquisición. No claustro de 10 de decembro de 1812838 vese o oficio de Rafael de 

Múzquiz enviando o folleto publicado na Coruña El pueblo gallego no hizo gestion 

alguna para pedir la Inquisición, para que reconociendole examinandole y calificandole 

con su acostumbrada notoria discrepcion, y pulso, se sirvan poner á continuacion su 

correspondiente censura. O P. Albariño, ó que se unirán Juan Camiña e Fontán, pide 

que a Universidade conteste cortesmente ó Arcebispo  excusándose de dar dictamen 

sobre el particular. Pero non foi esta a posición maioritaria do Claustro que nomea unha 

comisión censoria composta por tres teólogos e tres canonistas. 

El Ciudadano por la Constitución faise eco desta polémica, publicando o 22 de 

decembro unha carta dun anónimo el Observador  na que se cuestiona a participación  

da Universidade de Santiago na censura do folleto. As preguntas do autor da carta son 

claras e versan sobre a interpretación  do artigo VI (escritos en materias de relixión) e o 

artigo XIII (Xuntas de censura) do decreto de liberdade de imprenta. O periódico liberal 

836 Carta do Dr. Flores ó Cardeal [¿José Angel Patiño?] de 9 de abril de 1810. AHUS, Universidade, Serie 
Histórica, Leg. 190.
837 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
838 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
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contestará ás preguntas os días 24 e 25, acusando á Universidade de extralimitarse  nas 

súas funcións. Determinados sectores do liberalismo romperon xa co sistema censor, 

dende logo non o Claustro universitario.

A restauración de Fernando VII levará as conseguintes celebracións en Santiago. 

Entre elas as da Universidade: José de Castro no seu discurso encontrara suficientes 

motivos para louvar as medidas do Rei na súa volta. A abolición da liberdade de 

imprenta será unha delas:

  Si en el año de ocho manifestó su justicia..., en el de catorce no la 

muestra menos, coartando y reduciendo á sus justos límites la libertad de 

imprenta, asegurando así la tranquilidad del Estado y la fama de sus 

vasallos. ¡Ah libertad de imprenta, á cuantas familias has arruinado, y á 

cuantos hombres inocentes y de honor has desconceptuado! ¡Borrado 

sea de la memoria y espacio de los tiempos el dia en que naciste! 

¡Bendito mil veces, y mil veces mil bendito el cortante sable que degolló 

tu cervíz altiva!839

 Pero a reacción fernandina, coa dureza acostumada, incluirá á Universidade de 

Santiago entre os lugares sospeitosos para o que ordena unha Visita Real á Universidade 

de Santiago en 1815 empregando métodos para buscar a delación que non teñen nada 

que envexar ós inquisitoriais. Ó chegar os Visitadores en maio de 1816, comeza a 

indagación sobre os textos empregados na docencia. No escrito do visitador Teobaldo ó 

Rector de 14 de maio de 1816840 pide que un ou dous doutores de cada Facultade 

informen por escrito de varios puntos, especialmente do referido ós autores que se 

consideran máis útiles nas distintas Facultades para o ensino.

839 Universidade de Santiago [1814], p. 41.
840 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 116. A contestación a este requerimento está no Leg. 200.
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A Exposición do Claustro Universitario reservado ós Visitadores en 1816841, 

achacando as sospeitas vertidas sobre a Universidade ó degenerado gallego  Freire 

Castrillón, non deixa de reseñar os distintos procesos ós seus membros mais díscolos 

(expulsión de afrancesados, privación de voto a Camiña), ademais de subliñar que o 

Claustro non felicitou ás Cortes, nin lles deu as gracias polos seus decretos de soberanía 

nacional, liberdade de imprenta nin da abolición do Santo Oficio, ós que prestou só 

obediencia pasiva, e felicitou por suposto a volta de Fernando VII. Todo isto dito en 

defensa do seu honor.

A finais de 1820 xurde un novo conflicto na Universidade en relación a liberdade 

de imprenta, con motivo dunhas conclusións de Felipe Sobrino,  nas que de novo se 

cuestiona o papel da Universidade na censura de conclusións e o do Bispo cando estas 

afecten a cuestións dogmáticas. Coñecemos pouca documentación deste conflicto842, 

pero debeu tratarse dun problema de competencias sobre a licencia para imprimir unhas 

conclusións, pois finalmente as Cortes

...se han servido declarar que no están comprendidas en el artº 2º de 

la ley de libertad de imprenta las conclusiones que versen sobre la 

sagrada escritura, y sobre los dogmas de nuestra religion, cuando se 

imprima de orden de las Universidades con la censura previa de los 

Doctores que designan los estatutos de dichas corporaciones.

Restaurado o absolutismo, Felipe Sobrino foi suspendido de novo da súa cátedra, 

e o claustro de 24 de setembro de 1823 inclúe na orde do día un punto para ver a 

resolución do seu expediente polas conclusións que defendeu o 15 de Novembro de 

1821, e nomear substituto na súa cátedra mediante su suspensión843. O edicto do 

Arcebispado de 27 de marzo de 1824 recollía entre as prohibicións da Congregación do 

841 Galicia Diplomática, T. III, nº 18 e 19.
842 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 375, Fols. 66 e 72.
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Índice Romano: Propositiones histórico Canónica, quas vindicavit D. Joannes Rico & 

in die 15 Novembris, 1821. Preside D. Pilippo Sobrino Taboada.

Xa en agosto de 1823 a Universidade comeza a realizar os trámites con vistas a 

separar ós catedráticos do Trienio844, disculpándose ante a Rexencia de non ter 

aplicadas as ordes con anterioridade a causa de non telas recibido. Ó mes seguinte a 

orde do día para a celebración de claustro inclúe o punto seguinte:

...para ver un ejemplar impreso de la suplica que la Universidad de 

Huesca ha dirigido a S.A.S. sobre restablecimiento del Santo Tribunal de 

la Inquisición, y acordar si se hará igual solicitud.

Os métodos de delación empregados na visita de 1815 entrarán de novo en vigor 

coas Xuntas de Purificación establecidas para depurar ós funcionarios públicos que 

tiveran colaborado co réxime constitucional durante o Trienio. A establecida en 

Santiago en 1825 para exame dos membros da Universidade e outros corpos literarios 

de Galicia implica de novo á Universidade no control ideolóxico a través da presencia 

na Xunta do Rector da Universidade e do doutor Diego Mosquera, aínda que este 

intentara librarse sen éxito de tan incomodo papel. Será o rector a quen se lle demande e 

quen presente unha lista de membros da Universidade que deban pasar tal proceso. A 

Xunta demandará información das persoas que considere convenientes, e tales informes 

estarán protexidos polo anonimato, tal e como o foran as denuncias no Santo Oficio:

...en la inteligencia de que el informe permanecerá archivado ínterin 

se concluye la purificación del expresado sujeto; y finalizada se quemará 

para que jamás quede noticia de la persona que lo evacuó

843 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 134.
844 Fronte a rapidez con que a Universidade se adapta ós períodos absolutistas, hai que destacar a 
dignidade contida na renuncia do que fora Rector ata a chegada do liberalismo do Trienio, o absolutista 
Fermín Martín Blanco, quen cando se intenta repoñelo no Rectorado, explica que nin se foi anteriormente 
polo cambio político, nin volvera por el, xa que os motivo que o tiña alonxado subsiste, o Plano de 
estudios. (Cfr. AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 134).
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Pero implicará con máis énfase ás Universidades no Plano de Estudios de 1824845. 

O título XXX do Plano establece a creación dun Tribunal de censura y correccion, 

formado polo Rector e catro Doutores, que ademais de velar pola boa conducta política 

e relixiosa da comunidade Universitaria, terá entre as súas funcións a de control de 

libros,  librerías  e bibliotecas. Respecto ós dous primeiros o Plano establece:

Art. 294. Vigilarà esmeradamente para que no se lean ni circulen 

entre los individuos de la Universidad libros prohibidos ó de malas 

doctrinas, y manifiestamente corruptores, aunque no conste la 

prohibición. Indagarà y admitirá denuncias sobre la introduccion, 

circulacion y venta; y cuando aprehendiere alguno, despues de castigar 

ó á juicio prudente ó con arreglo a las leyes á los culpados 

pertenecientes á su fuero, dará aviso a la autoridad competente con el 

cuerpo del delito si lo hubiere, para que con arreglo à las mismas 

proceda à lo que haya lugar en justicia contra los introductores, 

vendedores ó expendedores de malos libros.

...

Art. 296. Redoblará el Tribunal su vigilancia secreta sobre las 

librerias ó tiendas de libreros que esten indiciados de ejercer ó haber 

ejercido el vedado comercio de malos libros.

Pese a estes esforzos en defensa da ortodoxia, a presencia das obras prohibidas 

está comprobada nas librerías e nas bibliotecas particulares, estao tamén nas bibliotecas 

institucionais. Con licencia inquisitorial ou sen ela, as barreiras non foron quen de parar 

a difusión da heterodoxia. En Galicia os libros prohibidos chegaron á Universidade, ós 

mosteiros, ás bibliotecas da Compañía, ó Seminario de Monforte de Lemos, ó Real 

Consulado da Coruña. Están tamén nas bibliotecas dos voceiros da ortodoxia que cando 

845 Real Decreto [1824].
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advirten do perigo destas obras parecen facelo, ó menos en certos casos, con 

coñecemento de causa. 

Dende logo deberon chegar tamén a outras bibliotecas particulares, que han ser en 

parte a orixe dos abondosos fondos que a Inquisición posuía en Santiago en 1813, aínda 

que as visitas da Inquisición ás bibliotecas institucionais tamén nos constan. Destas 

últimas temos indicios, ademais da realizada á Biblioteca da Universidade sendo 

bibliotecario José Pedrosa, na que non consta que se retirase ningunha obra, a que debeu 

realizarse á Biblioteca do Mosteiro de San Martiño, xa que nun catálogo desta de 1705 

despois da entrada Fero in Genes et in Pslm. figura a anotación Se sacaron por la 

Inquisición. En 1721 a biblioteca do mosteiro obtería a licencia inquisitorial que lle 

permitía posuír  libros prohibidos.
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A Biblioteca baixo control

Personas que la viesen y mirasen

A discutida cuestión dos libros prohibidos e as actuacións da Inquisición non 

foron alleas á Biblioteca do Colexio de Fonseca da Universidade compostelán, coma 

pode verse en diversos acordos tomados en Claustro nos séculos XVI e XVII, como os 

seguintes: 

En claustro de 17 de diciembre de 1587, propuso el Rector que “se 

visitase la libreria... para ver si abia algunos libros vedados, y que se 

nonbrase para ello personas que la viesen y mirasen”846. 

E poucos anos despois:

En claustro de 15 de octubre de 1613 “se trato de que se hespurgue la 

libreria del claustro, y que el Retor de la Vniversidad la encomiende al 

librero trayga un hespurgatorio, y despues de traido se pida licencia a 

los SS. Ynquisidores den licencia para ello, y al primero Claustro se 

tratará de lo que en ello se debe hacer...”847

No último tercio do século XVIII, na nova biblioteca da Universidade, nacida dos 

fondos da Compañía, tampouco van faltar novas sobre o control dos libros prohibidos. 

Despois da resolución de Campomanes que obrigaba ó envío dos fondos das 

Bibliotecas da Compañía que non foran de sana doutrina, en 1772 unha Real Provisión 

insistía neste tema expresando todo un programa de censura para o período, xa que nela 

se indicaba que ó recoller os libros da Compañía debíase atender 

846 López, Atanasio [1947], T. I, pp. 116-117.
847 López, Atanasio [1947], T. I, p. 116.
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...al reconocimiento de aquellos libros que contengan máximas y 

doctrinas perjudiciales a el Dogma, Religión, buenas costumbres, y 

regalias de S. M. los quales han de quedar separados en las mismas 

Bibliotecas... Los libros de la Escuela llamda Jesuita en quanto a la 

Enseñanza se han de reservar asi mismo en las propias Librerias a donde 

se remitan 848

Como se plasman na Universidade estas disposicións é algo que descoñecemos, 

xa que non parecen existir nin Índices de prohibidos nin adopción de medidas concretas, 

o que se explica polo feito de estar a Biblioteca pendente das obras que levaran á súa 

instalación no primeiro andar do novo edificio que a Universidade ergue sobre o antigo 

da Compañía e pechada ó público ó menos durante o rectorado de Juan Serrano, o que 

para Francisco del Valle-Inclán constituía o establecemento da prohibición absoluta dos 

seus libros: 

...pero los canónigos D. Juan Serrano y D. José Balsinde sin duda 

deben creer no necesita de libros el orbe literario a vista de la indolencia 

con que tienen prohibido su uso hay tanto tiempo849

Pero a preocupación polos fondos prohibidos non esta ausente dende os primeiros 

momentos da constitución da Biblioteca. A fins de 1774 a Universidade escribe a 

Francisco del Valle-Inclán850, entón en Madrid, para que reflexione sobre algúns puntos 

referidos ás ordenanzas da nova biblioteca, e que previamente tocaran en sorte a 

determinados profesores, coma xa dixemos. O segundo de tales puntos adxudicado a 

Francisco Vizoso indicaba En que cajones deven destar los Libros prohibidos, quien 

debe tener la llave, y que Doctores deven pedir la facultad de leerlos.

848 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 9.
849 Cit. por Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas: A Universidade na centuria 
da Ilustración, en Barreiro, Xosé R. [1998-2002], T. I, p. 535.
850 AHN, Consejos, Leg. 5470.
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O acercarse  á apertura  da Biblioteca ó público, aparecen de novo referencias ás 

prohibicións.  Nas recomendacións que a Xunta da Biblioteca realiza para a redacción 

das Constitucións en 1792851 podemos ler: 

Dicho principal solamente ha de tener las llaves de los Libros 

prohibidos, sin entregarlos ni permitir que los lea, quien no les haga 

constar que tiene facultad para ello; y solicitara la Universidad que se 

conceda licencia a los Catedráticos y Doctores que señale. 

 As Constitucións da Biblioteca incluían tamén instruccións sobre o tratamento 

dos libros prohibidos:

Los Manuscritos, Libros, y Obras prohibidas estarán colocados en 

Estantes separados, y baxo una sola llave, que tendrá el Bibliotecario 

mayor; para el qual, y para los Catedraticos de Prima de Teologia, y 

Canones, solicitarà el Claustro licencia para poder leer Libros 

prohibidos

No manifestará el Bibliotecario los Libros prohibidos al que no 

exhiba la correspondiente licencia852

Pasarán varios anos antes de que tal licencia se faga efectiva, pero non sen 

referencias ós Prohibidos. O 9 de maio de 1795 a Xunta manda ó bibliotecario Pedrosa 

que pida a licencia para ler libros prohibidos os catedráticos de Prima, o que lle reitera o 

19 de outubro de 1798. Desta vez parece cumprir o bibliotecario o mandato, pois na 

sesión de 20 de decembro dese ano vese a licencia outorgada polo Inquisidor para os 

Catedráticos de Prima de Teoloxía e Cánones e o Bibliotecario que son o fueren de la 

misma.

851 Lasso de la Vega, M., Marques de Saltillo [1943], p. 99.
852 Universidade de Santiago [1795],  p. 15.
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Dende logo que non sempre se mostrou a Suprema xenerosa outorgando licencias 

para ler os textos proscritos, nin cos particulares nin coas institucións. Non lla concede 

ó boticario liberal Suárez Freire, agás para os libros da súa especialidade, previa 

presentación da lista, pero tampouco ó Real Consulado de A Coruña. 

Porque as licencias non permitían por suposto acceder a tódalas obras prohibidas. 

Nos Índices inquisitoriais encóntranse prohibicións do tipo ...sin  que valga licencia 

alguna á Particular ni Comunidad... O cura Posse nas súas Memorias reséñanos as 

excepcións que en tal licencia se lle indicaban: Pedro Suave, Nicolás Maquiavelo, los 

obscenos, los exceptuados aún para los que tienen licencia...853, pero como conta o 

propio Posse a licencia franqueaba o acceso ós libros nas librerías sen que nelas ninguén 

se fixase nas excepcións que contiñan. As licencias non deixaran de ser motivo de mofa 

anos máis tarde entre os liberais de El Ciudadano por la Constitución :

...El Procurador general no cesa de hablar de obras prohibidas aun 

para los que tienen licencia; dando muestras á cada página de haberlas 

leido todas. Lo mismo sucede á los demas co-serviles... Si no las leen y 

las citan, son unos visionarios y falsarios y embusteros. Si las leen, 

incurren indefectiblemente en la excomunion...854

Pero as decisións tomadas nas Cortes foron menos rupturistas que as expresadas 

no periódico liberal da Coruña. Se xa vimos que as licencias eran obxecto de debate na 

discusión do Código Penal, ó remate quedaran establecidas no Plan xeral de Bibliotecas

redactado pola Comisión de Instrucción pública das Cortes855, que sinalaba no artigo 35:

En el reglamento que se forme para las Bibliotecas, se contendrá un 

Articulo prohibiendo dar á leer ningún libro legitimamente prohibido á 

los que no tubieren la competente licencia

853 Posse, Juan Antonio [1984], p. 81.
854 El Ciudadano por la Constitución, nº 96 (20 dec. 1820), p. 210.
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A Xunta da Biblioteca universitaria non se limitou a seguir as formalidades 

sinaladas pola licencia inquisitorial, que por outra parte tardou tempo en cumprir na súa 

literalidade,  senón que segue ocupándose das medidas de control da lectura nestes anos, 

e cada vez con máis frecuencia. A formación da colección foi especialmente atendida 

pola Xunta, revisando continuamente as listas de obras que os bibliotecarios lle 

presentan para adquirir, cambiar ou beneficiar. En xulio de 1796 ante a lista de Diarios 

que o bibliotecario presenta para subscribir, pídeselle que presente un exemplar de cada 

un. Se ben é certo que normalmente non parece haber problemas coa selección de libros 

presentada, ou ó menos os libros das xuntanzas non reflicten disensións, na celebrada en 

decembro de 1796 aprobase a lista presentada à excepcion de un libro que se excluió . 

En xaneiro de 1801 a Xunta mostra desexos dun maior control pois agora con obxecto 

de proceder con mas pleno conocimiento pide que se lle pase a lista ós membros, 

supoñemos a que se refire con antelación á xuntanza pois nela sempre foi presentada, a 

fin de que la examinen y digan su sentir.  Pero non soamente se revisan as propostas do 

bibliotecario: na xuntanza de 30 de outubro de 1804, o catedrático de Teoloxía Angel 

Joseph Patiño propón a adquisición dun periódico titulado Archivo Literario de 

Europa...por ser obra de su clase de las mejores que en el día salen. A Xunta acorda 

que Teodoro Mosquera se informe del mérito de la obra.

Na sesión celebrada o 1 de xaneiro de 1801 foille presentado á Xunta un Índice de 

libros prohibidos, xunto ó de manuscritos, e na sesión se leyo y rubricó la lista de los 

libros prohibidos que presento el Sr. Bibliotecario856.  Trátase do primeiro Índice de 

libros prohibidos coñecido na Universidade de Santiago. En sesión de 30 de outubro de 

1804 apróbase o segundo.

855 Transc. Por García Ejarque, Luis [1987].
856 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Libro A 57, fol. 340.
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Restablecida a normalidade unha vez superados os problemas que pasa a 

Biblioteca a consecuencia da estancia dos franceses, nomeado xa un novo bibliotecario 

maior interino, a Xunta en abril de 1810 fai a visita establecida nas Constitucións da 

Biblioteca. Pasada a inspección dos andeis xerais, na Sala de Prohibidos a visita foi algo 

máis que protocolaria, xa que advirte con desagrado sumo...y aun con indignacion  que 

o tomo segundo da Encyclopédie ten arrancadas da páxina 644 ata a 651, polo que pide 

ó bibliotecario que faga un exame detenido y prolijo del estado y numero de estos libros 

e presente o resultado á Xunta. E tampouco deixa de advertir que faltaban unhas 

manecillas do estante primeiro e de la falleva del Estante sexto de los Prohividos , que 

manda arranxar. E nos anos seguintes  seguen a  tomar decisións sobre o amaño desta 

sala: que se instale unha mampara na porta dos prohibidos que da ó claustro, que se 

estere la sala reservada, gastos dos andeis para os libros prohibidos...

Pero non serán estas as únicas persoas con capacidade de inspección sobre as 

obras prohibidas. Na década de 1790 persoas alleas á Xunta e á propia Biblioteca 

realizaron expurgos sobre os seus fondos, e xa nos referimos a que foi revisada ó menos 

unha vez pola Inquisición. Andando os anos, cando Patiño adquire en 1824 un conxunto 

de obras prohibidas en París, a súa introducción na Biblioteca faise baixo determinadas 

condicións sinaladas polo Xuíz de Imprentas, entre elas que a súa colocación en cuarto 

separado sexa comprobada polo Rexente da Audiencia, ou persoa na que delegue, quen 

tamén seguirá inspeccionando esta colocación de forma periódica posteriormente. Claro 

que as condicións non debían preocupar ó bibliotecario, pois cando solicita que os libros 

sospeitosos non teñan que pasar os trámites de censura, trata de impoñer os seus 

criterios e coma a Biblioteca xa ten no seu poder os libros exprésase con contundencia 

no seu escrito ó Rexente da Audiencia: 
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...puedo protestar a V.S. que teniendo la Biblioteca estos libros, me 

será muy indiferente, que se declaren todos, todos sin excepción, como 

prohibidos in totum y para todos857

Expurgar las no admitir las de todo vedadas

Ó lado da Xunta da Biblioteca son os primeiros bibliotecarios os máis explícitos

na súa relación cos libros prohibidos. Xa en 1774, cando o bibliotecario Francisco del 

Valle-Inclán realiza as instruccións para o establecemento da Biblioteca Pública desta 

Universidade, reivindica as competencias referidas ós libros prohibidos para o 

bibliotecario  maior 

...en quien precisamente debe preceder a su nombramiento y posesión 

y facultad absoluta de leer, tildar y expurgar iguales libros, cuidará de 

reconocerlos y expurgarlos antes que se expongan al público con arreglo 

al Indice expurgatorio, Decretos Reales y ultimas Ordenes al asumpto 

expedidas.

Insiste Valle nesta cuestión nos méritos aducidos para o seu nomeamento de 

Bibliotecario ...y la facultad absoluta de leer y expurgar los libros prohibidos... 858. Na 

reclamación ó Consello de Castela sobre o nomeamento de bibliotecario maior que 

Valle-Inclán fai en marzo de 1792, realiza unha reivindicación da súa capacidade para 

ocupar a praza e nela volve a argumentar salientando a súa capacidade censora: 

Este primer establecimiento necesita por algunos años de un sujeto de 

bastante instrucción, y aunque los individuos de aquel Claustro no 

carecen ciertamente de ella, no hay uno siquiera que este habilitado para 

leer, retener y custodiar los muchos libros prohibidos, pero muy 

857 AHN, Consejos, Leg. 5569, nº 83.
858 Lasso de la Vega, M. [1943],  pp. 49 e 51.
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importantes que alli existen, cuyo catalogo manifiesta dicha 

Biblioteca.859

Insistirá Valle-Inclán ata o mesmo momento da súa xubilación en non ocultar a 

súa relación co sistema censor, xa que na relación de méritos que presenta á 

Universidade para solicitala inclúe as actividades realizadas a petición da Inquisición, 

como consultor  e avogado860.

Se o facerse cargo das obras o bibliotecario José Francisco Pedrosa Montenegro y 

Aguiar encontrou os traballos de expurgo respecto ó Índice de 1790 xa realizados, non 

por eso deixará de reivindicar as súas funcións censoras, ou ó menos de empregar a súa 

reivindicación en defensa da súa profesionalidade. En 1806 ante un conflicto xurdido 

coa Inquisición do que falaremos posteriormente pide ó Consello da Suprema que se lle 

devolvan as chaves do cuarto dos prohibidos, entre outras razóns para ...que se deje a 

salvo su honor como bibliotecario, pues sabe guardar muy bien aquel aposento...861. 

Chaves que veremos aparecen reivindicadas polos bibliotecarios unha e outra vez na 

documentación. 

Estes textos demostran con total claridade que a cuarta función sinalada para os 

bibliotecarios por Suárez de Figueroa en 1605 expurgar las no admitir las del todo 

vedadas, e que Fernando J. Bouza Álvarez862 considera propia dos bibliotecarios nos 

séculos XVI e XVII, pode estenderse claramente ata finais do Antigo Réxime. Esta 

reivindicación do bibliotecario coma censor non é oposta ó caracter ilustrado dos 

primeiros bibliotecarios composteláns, pois censura e ilustración non corren  por 

camiños opostos, coma xa sinalamos.

859 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 103
860 Lasso de la Vega, M. [1943], p. 121.
861 Galicia Diplomática, T. II,  p. 108.
862 Bouza Álvarez, Fernando J. [1992], p. 125.
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A ocupación francesa e as súas consecuencias farán aparecer na documentación 

novas referencias ós libros prohibidos. Ó revisar os nomes dos principais afrancesados 

na cidade de Santiago,  a súa maioría ligados á Universidade, atopámonos con 

personaxes que en diversas ocasións tiveron contactos coa biblioteca compostelán. O 

máis sobresaínte sen dúbida é Pedro Pablo Bazán de Mendoza, que  frecuentaba o 

cuarto dos prohibidos. Tamén están entre eles Felipe Sobrino Taboada e os propios 

bibliotecarios  Pedrosa e Bedoya. Son os mesmos a veces acusados de estar no cuarto 

dos prohibidos, algúns dos que entregaron as súas obras para esta colección, os que as 

leron e discutiron. 

Expulsados da Universidade foron Vicente Joseph de Neira e Joseph González 

Varela, que foran membros da Xunta da Biblioteca, e un bo número de profesores 

procesados, aínda que logo absoltos, entre eles o tamén membro da Xunta Bartolomé 

Ruiz. Nun escrito sen data dunha comisión da Universidade na que se informa da 

colaboración de distintos membros do Claustro cos franceses, acúsase os afrancesados 

de facer conciliabulos clandestinos, propoñendo varias testemuñas destas tertulias, para 

rematar sinalando ...y sobre todo debra declarar el mismo portero de la Biblioteca.

A expulsión dos franceses tivo importantes repercusións na Biblioteca 

Universitaria. Coma sinalou Mª Luisa Cuesta863 o feito de que dous dos seus 

bibliotecarios foran afrancesados contribuíu a preservar as coleccións, non correndo a 

mesma sorte os fondos do Arquivo. Pero esta militancia ocasionoulles ser obxecto da 

represión posterior á saída dos franceses. Na Representación que la Real Universidad 

de Santiago dirigió a S.M. manifestándole las providencias que ha tomado con los 

miembros de la misma que se habian monstrado àdictos al partido frances, en la 

invasion hecha por estos en dicha ciudad 864 , sinalase que o Claustro universitario, o 

863 Cuesta, Mª Luisa [1929-1930].
864 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro de Claustros 1806-1809, A 137. Ó final do mesmo figura 
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mesmo que poucos meses antes xurara fidelidade a José Bonaparte, acorda nomear a 

tres dos seus membros, entre os que figura o futuro bibliotecario da Universidade 

Joaquín Patiño, para revisar e eliminar as disposicións do goberno intruso. Relaciónanse

as medidas tomadas polo Claustro para restituír a legalidade, e as medidas tomadas 

contra os que considera detestables satelites de la perfidia, y tyrania francesa, entre as 

que podemos ler:

Queda... el oficial de la Biblioteca Dn. Bernardo Bedoya Ayudante de 

esta plaza, luego que entraron los franceses en la ciudad, y su miserable 

Agente, desempleado... Se tomo tambien la de separar de la Biblioteca y 

publica Enseñanza al Dr. Pedrosa actualmente encarcelado. 

Os fiscais do Consello de Castela pediran que No debe haber ni contemplación ni 

disimulo, tanto respecto a las personas sospechosas como respecto a los bienes de los 

que se han fugado865. E dende logo ningunha contemplación houbo co bibliotecario 

Pedrosa. Os cargos contra el por parte dunha Xunta de comisión da Universidade 

resúmense así:

Del hipocrita Maquiavelismo de Pedrosa hasta abusar de los santos 

sacramentos depondrá el Dr. Lareo. Su casamiento escandaloso prueba 

su inmoralidad descarada. A la entrada de los Franceses en esta ciudad 

anduvo en solicitud de los Mapas del Reino, para adularlos con 

ellos...Logró por su estrechez con Bazan el empleo de Magistrado de 

policia, en el qual desempeño comisiones criminales, arrestando a 

Clerigos y Frayles y aun à uno de aquellos en la Santa Yglesia Catedral 

estando vestido de sobrepelliz, saqueo algunos templos mas o menos, 

segun el mayor o menor poder de los prelados y curas. Se fugó la 

solto este documento.
865 Cit. por Artola, Miguel [1989], pp. 215-216.
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primera vez con los Franceses, y traidores, y bolvió triunfante con ellos, 

amenazando, que correrian arroyos de sangre por esta Ciudad luego que 

aquellos volviesen de la puente de San Payo866

Cando o 26 de outubro de 1809 o xuíz da Real Audiencia Francisco Ferro 

Caabeiro pide os soldos que se lle adebedaban a Pedrosa, a Universidade contesta que 

máis ben el é debedor, pois faltaban algunhas pezas do Museo e libros da Biblioteca867. 

Posiblemente  trátase dalgúns títulos que Pedrosa prestara ós franceses e os seus 

colaboradores: o tomo de Xurisprudencia da Enciclopedia a Bazán de Mendoza, e  12 

títulos de temática militar ó oficial Soupigne pour le service de lL’etat mayor ejertte de 

2e Corps de la grande armee... (sic)868 . A Sala do Crime da Audiencia desterra a 

Pedrosa durante catro anos a Canarias, onde ó pouco tempo morrerá.

Cos efectos retidos e embargados na Cátedra de Pedrosa páganse débedas da 

Biblioteca, como as do libreiro Pedro Rey Romero. En 1810, uns meses antes da morte 

do bibliotecario, o claustro decide pedir a suspensión da real orde na que se lle mandaba 

que se pagasen a Pedrosa e ó seu fillo a metade da renda de que dispoñía como 

catedrático e bibliotecario.

Non foi moi distinta a sorte do bibliotecario 3º Bedoya, fugado cos franceses, e en 

palabras da Universidade

Era el Fiscal de los patriotas, à quienes exigia declaraciones, y 

confesiones, y al cartero Silva conduxo al suplicio, y siendo oficial 

retirado Español, traia escarapela Francesa.

A incautación dos seus bens, coma os dos outros afrancesados, aplicouse 

rigorosamente. Entre as penas impostas a estes afrancesados está a queima pública das 

866 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Leg. 189.
867 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
868 AHN, Consejos, Leg. 5476.
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súas proclamas, bandos e edictos869. Morto o bibliotecario Bedoya, en 1815 a súa filla 

reclama á Universidade os soldos que se lle adebedaban, pero esta aplica as medidas  

fernandinas contra os afrancesados, logo tamén contra os liberais, que se desenvolveran 

ata 1820 con vigor, negándolle pois os haberes e recordándolle  que en sentencia do 

Tribunal de Seguridade pública da Audiencia de Galicia de 1810 se tiña declarado ó seu 

pai reo de alta traycion y confiscado todos sus bienes870

Algúns destes bens poderían ter chegado á Biblioteca Universitaria, pois o 25 de 

Maio de 1810871 os administradores dos bens de Bazán de Mendoza, Fraguío, Santas 

Marías y otros que desde la misma ciudad faltando a la obligación de buenos Españoles 

marcharon con los franceses  presenta unha solicitude  para poder vender estes bens e 

trasladar os libros en mucha parte deteriorados  á biblioteca da Universidade, en donde 

pueden cuando no se despachen, cuidarse como corresponde. Sen embargo non 

encontramos novas de que se teñan trasladado, nin rastros da súa existencia hoxe na 

Universidade. A dilixencia incluída neste documento indica que poden proceder á 

venda, constando esta para algúns fondos da biblioteca de Fraguio.

As distintas saídas políticas á crise do Antigo Réxime levan ó tertuliano Joaquín 

Patiño ó liberalismo. Non aforrará  Patiño críticas ó seu predecesor Pedrosa cando 

chegue en 1810 á dirección da Biblioteca, pouco despois de que en xulio de 1809 o 

atopemos nomeado polo Claustro, xunto con Agustín de Vales e o P. Albariño, para 

borrar as marcas francesas na Universidade. As súas relacións cos libros prohibidos 

ocasionaran máis dun problema ó bibliotecario liberal.

869 ARG, Sala do Crime, Leg. 65, nº 15.
870 AHUS, Libro 29 de Claustros, cit. por  Cuesta, Mª Luisa [1929-1930], p.27.
871 ARG. Sala do Crime, Leg. 54, nº 4.



509

  Ó extinguirse a Inquisición, a ocupación dos seus bens en Santiago872 iníciase a 

finais de abril de 1813, pois aínda que ós comisionados, Pedro Bañuelas e Francisco 

Vázquez Aguiar, lles parecería máis prudente executala unha vez lido o Manifesto das 

Cortes nas igrexas da cidade873, dado que tal cousa non se producía, deciden executala 

pois non facelo quando menos podría parecer una cooperación á la falta de la lectura 

del Manifiesto, e máis cando se temen que a proximidade da procesión de San Pedro 

Mártir, á que asiste el Cuerpo de la Inquisición formado,  poida complicar a situación. 

Realízase pois o inventario dos bens do Tribunal en Santiago, e ubícase o patrimonio 

inquisitorial en distintos edificios da administración local e en igrexas da cidade para 

garantir a súa seguridade. Pero preséntase o problema das causas de fe, papeis do 

Secreto e libros prohibidos que están no mesmo cuarto, para as que os comisionados se 

dirixen ó Arcebispo.

En narración do propio Patiño, enterado desta distribución, o 3 de maio diríxese 

ós Comisionados da ocupación dos bens da Inquisición, solicitando o depósito dos 

libros prohibidos y otros que no lo son  existentes no Tribunal de Santiago, solicitude á 

que se lle indica que compre agardar á resposta do Arcebispo, pero dous días máis tarde, 

en vista de que o Arcebispado non contesta, os comisionados piden a Patiño que inicie o 

inventario dos libros. O mesmo día que Patiño recibe a contestación dos comisionados, 

o 6 de maio, despois dunha negociación dos comisionados cun dos ex-inquisidores, 

iniciase o inventario por parte dos catro secretarios do Secreto, que o día seguinte 

deixan de realizalo, pero que finalizará o día 12. Patiño describe con barroco 

apaixonamento, como acostuma, a biblioteca inquisitorial:

872 Tódalas citas referentes a esta ocupación de bens corresponden ó Inventario da mesma existente en 
ACE, Hacienda, Leg. 10.
873 A negativa da Igrexa compostelana á ler o decreto de abolición da Inquisición pódese seguir a través 
da correspondencia entre o goberno e Arcebispado e Cabido: AHDS, Fondo xeral, Leg. 1242.
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... desorden, confusión y abandono en que se encontraban los

polvorosos, enmohecidos y destrozados libros, enterrados, no es 

hiperbole ni exageracion, señor, enterrados i empotrados en cinco 

nichos que formaban las cuatro paredes de aquella sepulcral biblioteca, 

a cuia vista la razon y hasta los sentidos se indignaban...

 Pero no momento en que Patiño, rematado o inventario, pregunta pola data do 

traslado, o ex-fiscal do tribunal oponse a tal traslado xa que considera que forman parte 

das causas de fe e como tal deben entregarse o Arcebispo. Os ex-inquisidores recordan 

ben agora de quen son as facultades nas materias de fe. O bibliotecario indígnase coa 

resposta e pese a non ser comisionado

...creio empero poder manifestar del modo mas conveniente que era 

torpe i maliciosamente ilusorio, quimerico, capcioso, equivocado, 

erroneo, falso, sedicioso, atentatorio i depresivo de la autoridad 

soberana, el concepto en que apoiarse quería la oposición y protesta del 

deposito...

Patiño nega que formen parte das causas, nin que teñan máis que ver con estas que 

os que posúen as bibliotecas e os particulares facultados para tenerlos, e pola contra 

afirma que se trata de bens da facenda nacional, como os restantes da Inquisición, baixo 

calquera forma que se miren

...excepto el de dejar de ser libros prohibidos, y el de ser sana i libre

propiedad de los que sus dueños fueran, como lo son en efecto algunos 

de los que la ignorancia y la sed inquisidora arrancara y sepultara...

Dous días despois os mesmos comisionados remiten a Patiño un escrito dos 

Inquisidores, onde, despois de salientar a colaboración mostrada por eles na ocupación 

dos bens inquisitoriais, mostran a súa negativa  ó traslado, xa que as competencias dos 
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comisionados non se estenden  a asuntos que directa o indirectamente tienen enlace con 

la religion  como son estes libros, que siendo como son un veneno, insisten están 

ligados a procesos dos que non deben separarse. A negativa a que se ocupen os papeis 

do Secreto parece manterse, xa que en maio Francisco Vázquez Aguiar propón ás 

Cortes queimalos e a finais de xuño  insiste  na oposición dos ex-inquisidores á 

ocupación das causas de fe. Finalmente tales causas rematarían en dúas fogueiras 

realizadas no mes de setembro na horta das casas da Inquisición.

En canto ós libros, os comisionados deciden levar adiante o depósito no cuarto de 

prohibidos da Biblioteca da Universidade, ata que o goberno decida o seu destino. O día 

15 de maio en dous carros e seis baúis faise o traslado ó cuarto de prohibidos 

universitario, pero Patiño non parece quedar tranquilo, menos cando o Intendente non 

parece gustarlle o traslado, e diríxese ó goberno pedindo a propiedade dos libros, segun  

el nuevo sistema bibliógrafico inquisitorial de la clase de venenosos, e mentres non se 

tome a decisión:

La Biblioteca, al abrigo y proteccion de las leies, esta resuelta a 

sostener contra qualquier procedimiento, no siendo el de la violencia, la 

alta inviolabilidad y sagrado de un deposito publico i nacional...

A Noticia y estado de los libros...de la extinguida Inquisición  que acompaña ó 

escrito de Patiño da conta da colección que o tribunal da Inquisición de Santiago tiña 

formado, e novas de singular valor sobre a circulación destes libros en Galicia. Son 

máis de 1.600 volumes, en español, portugués, latín, italiano, francés, inglés e alemán, 

cantidade moi apreciable se temos en conta que as testemuñas indican terse perdido 

unha parte considerable da biblioteca inquisitorial durante o goberno francés de 1809. 

Algúns destes libros teñen un número considerable de exemplares nos fondos 

inquisitoriais, tales coma a Ciencia de la legislación  de Filangieri, posiblemente o título 
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prohibido que con máis frecuencia aparece na documentación galega nos últimos anos 

do século XVIII e principios do XIX, o Cours d’études de Condillac, os Elementos de la 

historia de Millot, o Eusebio de Montegon ou o Fray Gerundio de Isla. Dende logo 

ningún tan abondoso na biblioteca inquisitorial como a traducción da obra de Berruyer 

Historia del pueblo de Dios, da que Patiño indica que hai en español Mas de 500 vol. 

sin cubierta casi todos, deshojados muchos, y en todos no hai un eg. completo , ademais

de 20 en francés.

Chama a atención nesta relación elaborada por Patiño a enorme cantidade de 

exemplares en que o bibliotecario fai anotacións referentes a que as obras están 

destrozadas, e máis aínda a cantidade delas que carecen de cuberta e de portada, ás 

veces tamén das follas finais. Se ben é certo que as medidas proteccionistas ó mercado 

do libro prohibiron a introducción de libros encadernados en España, e que as follas 

iniciais e finais son as primeiras que se deterioran nos libros, o estado destes reseñado 

por Patiño podería indicar unha de dúas razóns, ou as dúas a un tempo: ben unha parte 

moi salientable destes libros procedían das aduanas, ou cabería pensar que os seus 

posuidores quixeron facer desaparecer os elementos que permiten unha máis fácil 

identificación das obras. E do que non cabe dúbida é da extraordinaria formación de 

Patiño que en moi poucos días é quen de realizar o catálogo.

Unha vez restablecida a Inquisición en 1814 os libros son reclamados á 

Universidade, e presentouse o problema de separar estes dos prohibidos xa existentes 

con anterioridade874. Cando o Claustro de 25 de Agosto de 1814 ve o oficio de Pedro 

Bañuelas, agora nomeado comisionado para restituír os bens ó Santo Oficio, e en 

concreto os libros prohibidos, a Universidade dirá que 

874 Cabeza de León, Salvador [1945-1947], T. I, vol. II, p. 347.
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...el Claustro nada supo del asumpto ... hasta que con motivo del 

expediente formado se averiguó que habían entrado en el aposento de los 

prohibidos de la Universidad algunos libros de la Inquisición. 

A Universidade en justo obsequio al Sto. Tribunal de la fée  franquearalle  a porta 

do cuarto dos prohibidos á persoa que nomee o Santo Oficio para vir a recoller os libros.

A volta de Fernando VII os liberais composteláns serán obxecto de represión, 

popular, gobernamental e académica. Algúns ven asaltadas as súas casas como o 

impresor Manuel Antonio Rey; outros, coma Patiño ou Juan Caamiña, auséntanse da 

cidade. No Claustro de 25 de Maio de 1814, ó mes seguinte de que Fernando VII 

declarase nulos os acordos das Cortes de Cádiz, a Universidade abre unha causa contra 

o bibliotecario Joaquín María Patiño, Juan Camiña, que se rectratará pouco despois, e 

Domingo Fontán pola denuncia presentada por Francisco Cabrera, Rector do Colexio de 

Fonseca, e Manuel Corral, acusándoselles de que han sido del número de los corifeos 

del partido liberal (ò que es lo mismo de los traidores al Rey), que de entrada lle 

custarán a Patiño a suspensión do exercicio da Biblioteca, Presidencia de Academia e 

asistencia a Claustro. As declaracións dos denunciantes e as testemuñas875, centradas 

especialmente en Patiño, fan as seguintes acusacións contra el: o seu incumprimento de 

levar roupa talar e dicir misa, a de estar continuamente metido no cuarto dos libros 

prohibidos, recomendar a súa lectura e ter recollidos os da Inquisición, así coma de 

facer proposicións que dende logo atentaban ó dogma, a relixión, boas costumes e 

regalías de S.M. 

Nas acusacións das testemuñas contra Patiño -profesores, bibliotecarios menores e 

porteiros da Biblioteca e da Universidade- considéranse proposicións poco decorosas 

acerca da Inquisición, dos bispos, as ordes relixiosas e o Rei, como as seguintes:
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¿Los Obispos no quieren obedecer?. Si mandase un Argüelles, solo yo 

mismo, me burlaría de sus mandatos, y me ciscaría en sus ordenes; pero 

no manda Argüelles, manda la Nacion que vale más que todo el clero de 

España, de Francia y no sabe que el de otras Naciones, que dijo dicho 

Dr. Patiño...

...y mi opinión en cuanto á la Soberanía, aunque no tengo necesidad 

de manifestarla, es que la tal soberanía reside en la Nación, y no en el 

Rey, ni en ninguna otra persona...

 Acusado de estar subscrito á Xunta revolucionaria do Café da Esperanza de A 

Coruña, onde además de las sesiones públicas, se hacían Clubs secretos y sospechosos, 

as proposicións afectan tamén ó dogma e á ciencia:

A la Sagrada Teología, Sagrados Cánones, leyes, y á toda ciencia que 

no fuesen Matemáticas pues solo estas en su opinión decia eran ciencia, 

llamaba ciencias por mal nombre, ciencias por usurpación...

As testemuñas acusan a Patiño de facer recomendacións de lecturas prohibidas:

...que ahora ya se podia leer a Lok y no se acuerda el que depone que 

otra obra, pues no tiene presente el nombre, que aunque algunos los 

tuviesen por materialistas, ya no habia quien los prohibiese, que ya se 

habian quitado las trabas...

Dijo en otra ocasión que leyesen el Lok que era buen autor y 

recomendó mucho otro de Filosofía de cuyo título no hace memoria el 

que depone, el que dijo asi mismo que estaba prohibido, y no sabia 

porque, pero que tenia confianza que las Córtes no le negarían la 

licencia que les pedía de que permitiesen el que la juventud lo leyese, 

pues seria de mucha utilidad, y que esperaba conseguirlo de dichas 

875 Galicia Diplomática, T. IV.
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Córtes, pues ya les había mandado una lista de varios libros que estaban 

prohibidos, y el deseaba le concediesen la citada licencia para que 

pudiesen leerlos...

Ata a pertenza de Patiño á Real Sociedade Económica de Santiago é vista como 

sospeitosa pola testemuña Manuel Freire Castrillón:

...fue uno de los que se arrogaron la restauración de la Sociedad 

Económica, y aunque este establecimiento no sea contrario à las leyes, 

se dice que se discutian materias prohibidas, y es bien creible de los 

miembros que allí se juntaban, algunos de los cuales están presos y otros 

fugados, y no menos por el cuidado que tuvieron en ocultar sus papeles.

No Claustro de Agosto de 1814 vese a felicitación do Rei polo expediente a 

Patiño e Camiña para quen este pide que queden privados para siempre de voz activa y 

pasiva en la Universidad. A Universidade pasa o expediente a Gracia e Xustiza, que 

xulgará a comisión especial de Xustiza da Coruña. Así os visitadores reais podían pouco 

despois afirmar:

Que la Universidad...ha sido celosisima en reprimir las ideas 

liberales, y en comprimir con toda su autoridad à los individuos del 

Claustro que se habian señalado por ellas; y asi es que formó causa à 

los Doctores Camiña, Patiño y Fontan...aunque Patiño se justificó 

despues en tribunal de justicia y ha sido reintegrado en la Biblioteca876.

Efectivamente a Comisión especial de Xustiza o 3 de xuño de 1815 absolve a 

Fontán e a Patiño877, aínda que a este último 

...se le advierte que en lo sucesivo no dé margen a sospechar de su 

conducta, evitando en los autos académicos toda espresión malsonante ó 

876 AHN, Consejos, Leg. 5476.
877 ARG, Causas, Leg. 99, nº 3.
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que admita doble sentido, o que no sea adaptada a la capacidad de la 

juventud...878

Pero non parecen rematar aquí os problemas do liberal Patiño. Poucos días 

despois, o 19 de xuño redactará  un escrito ó Rector para queixarse da decisión do 

claustro do día 2 do mesmo mes referida  ó peche do gabinete da Biblioteca, onde se 

encontraban os libros prohibidos, con dúas chaves, unha en poder do Rector, outra do 

bibliotecario. Insistirá Patiño no texto das Constitucións da Biblioteca, e en todo caso 

pide o traslado dos prohibidos a outra estancia que non lle impida o acceso ó seu lugar 

de traballo. Unha e outra vez, as chaves que custodian ós libros prohibidos son motivo 

de discordia.

Escenarios do prohibido

Coma vimos, en 1798 o Arcebispo de Burgos, Inquisidor xeral, outorgaba licencia 

para que o bibliotecario maior e catedráticos de Prima de Cánones e Teoloxía da 

Universidade poidan ler libros prohibidos e que a Universidade poda adquirilos e retelos 

con tal que se tengan con la máxima custodia , sempre que estean en peza separada do 

resto da Librería quedando as chaves a cargo do bibliotecario para que ninguén poida 

lelos sin licencia cuyo cumplimiento dejamos a cargo de su conciencia 879.  Conciencia 

que como vemos ocasionou certos problemas ós bibliotecarios Pedrosa e Patiño. A 

mesma Xunta da Biblioteca de 20 de Decembro dese mesmo ano acorda que se fixe una 

copia certificada  de ella en la misma Biblioteca , no lugar que o bibliotecario  estime 

máis conveniente880.

A orde de dispoñer de peza separada para os Libros prohibidos figura xa na 

disposición de Campomanes referida ós fondos da Compañía, aínda que posteriormente 

878 Galicia Diplomática, T. III, nº 19 (13-V-1888), p. 203.
879 Transcr.  por Cuesta, Mª Luisa [1929-1930].
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as Constitucións da Biblioteca soamente obrigaban a que estivesen en andeis separados. 

Non era posible cumprir a disposición do Inquisidor, pola evidente razón de que non 

existirá na Biblioteca tal peza separada ata pasado algún tempo.

Unha primeira ubicación parece ter sido un dos caixóns das mesas do bibliotecario 

onde en 1794 aparecen separados uns poucos libros en francés por tenerse estimado 

menos propios para andar en las manos de la juventud 881. Pero fóra deste pequeno 

número de obras, o certo é que nese ano moitas das obras prohibidas aínda debían estar 

colocadas nos andeis dentro da súa correspondente clase. Algunhas sen embargo, 

encontrábanse nos últimos armarios ocupados do piso inferior da Sala, sen que aparezan 

reseñadas no catálogo topográfico de 1794, posiblemente pola obriga que establecían as 

recomendacións da Xunta e as recen aprobadas Constitucións da Biblioteca de facer 

índice separado das obras prohibidas. Pero un catálogo alfabético anterior882 indica a 

ubicación nos armarios 57 e 58 para algunhas obras de teoloxía protestante, algunhas 

edicións da Biblia ou para a Encyclopédie, despois incluídas nos Índices de Prohibidos.

A apertura da Biblioteca ó público en outubro de 1794 debeu levar a medidas 

máis estrictas, pois consta que en 1801 os libros prohibidos estaban separados dentro do 

Salón da Biblioteca, considerablemente engrosado o seu número con outras obras 

retiradas dos fondos xerais. Os autores proscritos foron parar agora ós últimos armarios 

da Biblioteca, situados na parte superior da galería, en concreto a partir  do armario 118 

e ata o 120, se ben os que anteriormente estiveran co resto da Biblioteca conservaron 

escrita a súa primitiva  signatura dentro da facultade ou clase do sistema de clasificación 

da Biblioteca.  

Pasarán algúns anos do século XIX ata que parecen cumprirse as disposicións do 

Inquisidor, xa que pese a que o segundo Índice de Libros Prohibidos, redactado por 

880 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57.
881 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 273.
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Pedrosa en cumprimento das disposicións das Constitucións da Biblioteca, sinala que 

estes se encontran no cuarto nuevo, ten que tratarse dunha anotación posterior. Na 

Xunta da Biblioteca de 3 de Novembro de 1804 Pedrosa advirte que a licencia de ler 

libros prohibidos é coa condición de que se coloquen separados e baixo unha soa chave 

en poder do bibliotecario. A Xunta acorda se habilitase el cuarto dedicado para este 

efecto construyendo los estantes y mas necesario883. E todo parece indicar que os libros 

se trasladan ó gabinete do bibliotecario.

Nese cuarto se instalarán pois con posterioridade a 1804, e alí están en 1808, xa 

que Charles Richard Vaughan no seu Viaje por España di ó falar da Biblioteca 

Universitaria de Santiago: 

Los libros prohibidos por la inquisición estaban bajo llave y 

metidos en una caja en un departamento contiguo, donde había también 

un gabinete de minerales.

Existe no Arquivo Histórico Nacional un dossier titulado “Sobre la forma en que 

se encuentran i deben guardarse los libros prohibidos en la Universidad de Santiago, 

cuio bibliotecario jefe es el Doctor D. José Francisco Pedrosa”, e do que resumimos a 

información proporcionada por Lucienne Domergue884. En 1806 o profesor de Dereito 

canónico Felipe Sobrino Taboada diríxese ó Tribunal de Santiago denunciando a 

facilidade de acceso ós libros prohibidos, a magnificencia das instalacións en que se 

encontran, e as conspiracións existentes na sala Prohibitorum libraria, do cal culpa ó 

bibliotecario. Da enquisa do secretario Basilio Losada dedúcese que alí se reúnen entre 

outros Bazán, Patiño e Antonio Gil, que non soamente pechan as portas, senón que 

tapan as pechaduras, aínda que se veu que unha vez tiñan sobre a mesa as obras de 

Bayle. Dende logo non eran soamente estes os visitantes dos prohibidos: os inquisidores 

882 BX, Ms. 584.
883 AHUS, Universidade, Serie Histórica., Libro A 57.
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de Santiago acusan tamén en 1806 a González Varela de estar no cuarto pues a pretexto 

de sustituir al doctor Pedrosa,...frecuenta la pieza donde se guardan dichos libros885. 

Para evitar este uso o Tribunal recorda a necesidade de poñer dúas pechaduras, 

quedando unha das chaves en poder do rector, outra en mans do bibliotecario. 

A esta mesma denuncia debe corresponder a información proporcionada pola 

Galicia Diplomática886, cando refire que o inquisidor maior de Santiago presentouse na 

Universidade, recolleu a chave da Biblioteca dos libros reservados887 e fixo borrar a 

inscrición Prohibitorum Libraria, o que ocasionou unha queixa do bibliotecario Pedrosa 

facendo valer os dereitos da Universidade para ter e adquirir libros prohibidos. Dende 

logo que a chave non foi devolta, xa que anos despois no expediente aberto a Patiño, do 

que falamos anteriormente, reséñase que existe unha nova pechadura, descoñecendo a 

testemuña se esta medida foi tomada por Pedrosa ou por Patiño.

Durante a invasión francesa os prohibidos parecen saír con liberalidade do seu 

acubillo, xa que unha vez que Pedrosa ten que abandonar a Biblioteca polos seus 

compromisos cos afrancesados e poucos días antes de que se lle separara da Biblioteca e 

o ensino, o 5 de Agosto de 1809 a Xunta da Biblioteca é convocada para tratar dos 

libros que se extraviaron, 

...tratar de su recobro, y de los medios conducentes a evitar los 

desordenes que en tiempo del Dr. Pedrosa han sufrido especialmente 

desde que tomó en si la Magistratura Francesa..., e tamén para tomar las 

debidas precauciones sobre la custodia y resguardo de los Libros 

Prohibidos con arreglo a los decretos de los Concilios y del Santo 

884 Domergue, Lucienne [1987].
885 Galicia Diplomática, T. II, p. 107.
886 Galicia Diplomática, T. II, p. 107-108.
887A inspección de bibliotecas, tanto públicas coma privadas, foi actividade realizada polo Santo Oficio 
dende o século XVI. Cfr. Lea, Henry C. [1983], vol. III, p. 309-314. Sobre algunhas destas inspeccións en 
Galicia, v. Barreiro Fernández, Xosé R. : O control ideolóxico na Galicia da Ilustración, en Barreiro 
Barreiro, Xosé Luís, Rodríguez Camarero, Luís, González Fernández, Martín, coords. [1999], pp. 150-
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Tribunal de la Inquisición, por quanto se ha observado, que la Pieza que 

los contiene estubo siempre franca para las Tertulias de barios sujetos 

que en el día estan reconocidos por algo mas que sospechosos.

A Xunta de Agosto de 1809 chama pois ó bibliotecario segundo Nogueira quen 

informa que o tomo décimo da Enciclopedia que trata de Xurisprudencia fora enviado 

por el, porque llo mandara Pedrosa, á Dirección da Policía, ocupada por Bazán, que a 

Década Filosófica, que prohibidos algúns dos seus números en 1804 non aparece 

reseñada nos Índices de libros prohibidos redactados por Pedrosa, fora prestada por este 

a un cidadán, pero que xa estaba no seu sitio, e que outros, entre eles algúns outros 

tomos da Encylopédie, permanecían na casa do libreiro Rey que os tiña para encadernar, 

pero non os devolvía pola cantidade que lle debía Pedrosa. A Xunta acorda escribir ó 

Conde de Maceda, que ten os papeis recollidos na Dirección  da Policía, para que 

devolva o tomo da Enciclopedia, escribir tamén a Rey para que entregue os libros que 

ten, e pasar oficio os Sres. Inquisidores porque tendo noticia de que algúns dos libros 

que faltan pasaran a poder do Sr. Bazán, se sirvan devolvelos á Universidade.

Pero ademais advirten a Nogueira que non debe deixar entrar no cuarto dos 

prohibidos a ninguén que non teña licencia e a manifeste, e que estes libros ata que se 

fabriquen Armarios o Lacenas para ellos, debe colocalos cos rótulos para dentro para 

que non se poidan ler. 

Pese a esta instalación en estancia aparte, non deixaron de ocasionarse transvases 

ós fondos xerais, pois aparecen no segundo Índice de prohibidos da Biblioteca 

redactado por Pedrosa, do que falaremos posteriormente, anotacións da man de Patiño, 

primeiro indicando No se halló, despois encontréle entre los públicos. 

E neste mesmo apousento seguirán en 1810 á chegada de Joaquín Patiño á 

dirección da Biblioteca. Dende logo que ó facerse cargo deles este último bibliotecario 

151. 
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gustoulle pouco coma os encontrou, pese ó luxo que poucos anos antes detectaba no 

cuarto o denunciante Felipe Sobrino: 

...y a granel, metidos y como estrujados en tres de los diez (por cierto 

mui irregulares y mal construidos, pero mui pintados) armarios  o 

estantes del gabinete 888. 

Os libros non deixarán este apousento reservado tampouco durante este período, 

do que Patiño non parece tampouco laiarse, pese ás reiteradas queixas que si fixo ó 

referirse ós do tribunal da Inquisición compostelán. Cuartos reservados que non 

deixaran de ser defendidos por algún deputado nas Cortes de Cádiz, como o toledano 

García González889, quen pide que:

En todas las bibliotecas, así provinciais como nacional, habrá una 

estancia o pieza separada donde se custodien los libros prohibidos; y 

estos no se franquearán por los bibliotecarios, si no á aquellas personas 

que les hicieren constar la correspondiente licencia...

Pero na Biblioteca pública da Universidade aínda haberá un terceiro acubillo das 

obras prohibidas cando en 1818 se volvan a trasladar   para cumprir a Real Orde de 14 

de Setembro:

...previniendo desde luego al Rector y Claustro, que con pretexto de 

asistir el Bibliotecario en la pieza de los libros prohibidos, no se tengan 

ni se consientan en ella concurrencias ni conversaciones, ni menos se 

franquee para leerlos a ninguna persona sin que se presente la licencia 

necesaria...890

888 BX, Ms. 588.
889 García Ejarque, Luís [1987], p. 208.
890 AHUS, Universidade, Libros de Claustro 140.
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Na Xunta da Biblioteca de decembro dese ano o bibliotecario maior da conta de 

que trasladara os libros prohibidos á peza da Escalera falsa, e recoñecida a súa nova 

ubicación pola Xunta

...aprobaron su traslacion, y que se hagan unos Estantes 

provisionales para colocar dichos libros, conservando dicho Sr. 

bibliotecario en su poder las llabes de la expresada Pieza, encargandose 

el Sr. Rector de pasar oficio al Tribunal de Inquisicion de esta 

traslación891

As tertulias xa denunciadas en 1806 continúan co bibliotecario Patiño, segundo

indican as testemuñas do seu expediente,  aínda que agora os asistentes serán o conde de 

Taboada, o seu irmán José Gil, D. Miguel Roco, vicepresidente da Real Sociedade 

Económica, o avogado Caabeiro, Andrés Maquieira, Juan Camiña e Domingo Fontán, 

Martín Ordaz, o impresor Manuel Rey. Non deixan de ser curiosas as reiteradas 

acusacións en 1815 á estancia de Patiño no cuarto dos prohibidos, se temos en conta que 

o cuarto onde se encontraban neste momento fora construído para gabinete do 

bibliotecario maior, e que as propias Constitucións da Biblioteca atribuían a este toda a 

responsabilidade sobre as obras prohibidas.

Existen pois indicios suficientes para pensar que a circulación  e a lectura dos 

libros prohibidos non era allea á Biblioteca compostelá, como tampouco o era a 

circulación destas obras en bibliotecas particulares892. Na Biblioteca universitaria de 

Santiago a república heterodoxa contaba cuns fondos considerables para o período: máis 

de 600 volumes ó redor de 1804, máis de 2.000 no curto período en que Patiño logra 

891 AHUS, Universidade, Serie Histórica.,  Libro 168.
892 Véxase por ex.: Sarrailh, Jean [1974], p. 313. Sobre a circulación e denuncias de libros prohibidos, hai 
abondosos expedientes citados na serie “Archivo de la Inquisición de Galicia”, publicados no T.II de 
Galicia diplomática
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facerse cos fondos do tribunal da Inquisición de Santiago, algo máis de 1.000 ó ingresar 

os fondos de San Martiño. 

Pero ademais tampouco debían ser raras as lecturas comentadas: as acusacións 

sobre as tertulias no cuarto dos prohibidos que vimos de referir  así o demostran. O 

propio Patiño no seu informe ós Visitadores rexios en 1816893 ó referir o estado en que 

encontrou a Biblioteca en 1810, resaltando dende logo os positivos cambios que 

supuxera o seu nomeamento, sinala:

Parecía la Biblioteca un locutorio comun y una sala de general y 

publica tertulia. Mas dejo de serlo ya desde aquel dia.

 O uso do cuarto dos Prohibidos para as tertulias ampliaba o número limitado de 

persoas que de acordo á licencia inquisitorial podían acceder ós libros prohibidos, e as 

bibliotecas forman parte así dos espacios en que se vai formando a opinión pública: 

salóns, academias, sociedades, e tamén librerías. Ó redor do libro desenvolvese un 

debate tertuliano do que non se esquecía tampouco a censura: 

... se encargue á todas las Justicias de estos Reynos, que recojan de 

los libreros los libros prohibidos que tengan en su poder; no 

permitiendo en las tiendas disputas ni conversaciones que toquen a 

subvertir nuestra Constitución política...894

A filosofía da sospeita

Os Índices de libros prohibidos na Biblioteca universitaria de Santiago hoxe 

coñecidos reseñan obras en grande parte incluídas nos Índices da Inquisición do 

período, comprendendo aqueles abarcados nas Reglas, mandatos y advertencias 

generales que aparecen na cabeceira  dos sucesivos Índices inquisitoriais. 

893 AHN, Consejos, Leg. 5476.
894RO 20 de xaneiro de 1798, en Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, Tít. XVIII, p. 162.
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Este conxunto de normas xerais, como xa sinalamos, obrigaría en ocasións á 

dúbida, xa que ós citados expresamente pola Inquisición, veñen a xuntarse na relación 

de Pedrosa os sospeitosos, e no de Patiño están os prohibidos y mas que en clase de 

tales estaban.  As prácticas, e recórdese o sucedido en Santiago coas obras de Duguet, 

reforzaban a filosofía da sospeita. E se das obras de Dupin o Índice inquisitorial indica 

que as obras deste autor que non se nomean procuraranse examinar para o seu uso, os 

Índices de Pedrosa sinalan todas sus obras en francés .

 Así pois, as Regras  e disposicións debían introducir  considerables marxes de 

interpretación, e os propios Índices inquisitoriais problemas de localización das obras, 

pese ós esforzos de normalización  catalográfica  existentes no Índice de 1790. A 

filosofía da sospeita aparece claramente explicitada no exemplar da Biblioteca de De 

Monetarum augmento...  que leva esta indicación: Este libro no consta prohibido pero 

en duda de si el tratado de un Anónimo que está a la pag. 220 y sigue hasta la pág. 385 

lo esta se puso entre los prohibidos. A realidade é que este tratado si tiña que ser 

expurgado de acordo ó Índice de 1790, no que se indica que o autor é Carolus Molineo, 

autor de primeira  clase, pero do que algunhas obras permitíanse expurgadas.  

Pero ademais dende o primeiro Índice de Pedrosa aparecen algúns textos que non 

figuraban expresamente no último Índice da Inquisición española: tal era o caso da obra 

de Papebroch Propylaeum  ad Acta Sanctorum Maii , que, se ben estaba incluído no 

Índice inquisitorial de 1747, non figuraba no Índice de 1790, aínda que si as Actas de 

Abril e Maio expurgadas, e como tais debían estar nos andeis xerais da Biblioteca, pois 

os exemplares hoxe existentes están expurgados e teñen signaturas antigas da 

Biblioteca. En igual circunstancia parece estar a Histoire de l’Église ...de Basnage de 

Bauval que aparece no primeiro Índice universitario, pero non fomos quen de localizalo 

nos Índices inquisitoriais ata o de 1844, coa indicación de estar prohibido por Roma.
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O Índice dos libros do Bispo de Blois realizado polo bibliotecario Pedrosa, ó que 

volveremos máis adiante, aporta xunto co coñecemento da colección, interesante 

información cara ó control das obras, sexa en relación coa paulatina incorporación das 

mesmas, sexa sobre as prácticas que denominamos de sospeita. A relación, ademais dos 

datos bibliográficos inclúe as signaturas de colocación dos libros na Biblioteca 

universitaria, agás nalgunhas obras, xeralmente estas sinaladas cunha pequena cruz ou 

un punto antes da entrada catalográfica. Pois ben aquelas obras sinaladas cunha cruz 

formarán parte do primeiro Índice de prohibidos da Universidade, as iniciadas por punto 

sen embargo non aparecen en dito Índice. Isto parece indicar que Pedrosa primeiro 

cataloga o fondo e dálle signaturas nos andeis, agás a aquelas obras que considera 

sospeitosas que quedarán apartadas e sinaladas cun punto. Posiblemente despois 

comproba o Índice e os edictos da Inquisición e marca cunha cruz as obras que é preciso 

pasar ós andeis de prohibidos, aínda que tamén pasarán alí algunhas que non figuraban 

nel como L’Origine des Cardinaux du Saint Siege...(1670), as Meditations (1771) de 

James Hervey, ou as Reflexions curieuses...de Spinoza. Sen dúbida son os que Pedrosa 

denominaba sospeitosos. O Diccionario de Prosper Marchand, incluído no primeiro 

Índice universitario, prohibido por edicto inquisitorial de 1791 e que non se incorpora 

ós Índices da Inquisición ata o Suplemento de 1805 mostra que os edictos eran 

coñecidos polo bibliotecario. De feito dous edictos da Suprema, un de 1766 e outro de 

1805, impresos polo Tribunal de Santiago figuran hoxe entre os fondos históricos da 

Biblioteca.

Unha vez comprobadas as prohibicións, algunhas das obras vistas polo 

bibliotecario como sospeitosas deberon pasar ós andeis xerais, aínda que quedaran 

sinaladas co punto e sen engadir a signatura á lista dos libros do Bispo, pois  non se 

encontran no Índice inquisitorial nin nos primeiros Índices de prohibidos da Biblioteca, 
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e están hoxe na Biblioteca Xeral coas súas correspondentes signaturas antigas. Pero non 

parece ir moi desencamiñado Pedrosa nas súas sospeitas: así a obra de Le Ridant 

Examen de deux questions importantes sur le mariage (1753) sinalada co punto 

incorporarase posteriormente ó segundo Índice de Prohibidos universitario, dado que a 

Inquisición a prohibiu en 1804. 

Poucas das non sinaladas, non sospeitosas, aínda que algunhas voluminosas, 

ingresarían despois nos Índices. No primeiro soamente a obra de Adrien Reland La 

religion des mohometans (1721). Os 80 volumes das Bibliothèques  de Jean Le Clerc, 

ou a edición en 4 volumes das obras de Clement Marot, das que Pedrosa non parece ter 

tido sospeita xa que non se acompañan de ningún símbolo e si da súa correspondente 

signatura, ingresan no segundo Índice universitario. Eran obras que por outra parte 

tampouco figuraban no Índice inquisitorial de 1790. Si figuraba como autor de primeira 

clase Nostradamus, aínda que non especificamente a obra procedente dos libros do 

Bispo de Blois, que non se incorporará ata o segundo Índice universitario. 

O territorio da ortodoxia non se cinguía tampouco na Biblioteca universitaria ó 

claramente sinalado. Avanzando na filosofía da sospeita a Xunta da Biblioteca de 

decembro de 1802 proporciónanos unha información que nos amplía máis alá do Índice 

de libros prohibidos as lecturas censuradas: ...y en punto a lo propuesto por el Dr. 

Bibliotecario  acordaron que continue con la providencia que antes de ahora se ha 

tomado en orden a no manifestar los libros de Novelas a los Profesores [alumnos] en 

los dias lectivos895. Tiña pois a Universidade un especial coidado co xénero novelesco, 

que viña a delimitar o territorio da ortodoxia non só impedindo certos títulos do xénero 

reservados nos andeis prohibidos (Eusebio, Argenis), senón marcando uns tempos de 

lectura.

895 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 350.
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Esta desconfianza da Xunta da Biblioteca non é moi distinta da amosada por 

Montesquieu nas Lettres Persanes  cara este xénero literario que entende que a miúdo é 

demasiado frívolo, e polo tanto pouco útil : Ya vé lo que son nuestras novelas. Estas 

aventuras sosas y repetitivas nos aburren y sus extravagantes maravillas nos 

indignan896 , preocupacións que terán o seu eco nas Memorias literarias de Paris de 

Ignacio Luzán. E dende logo non era outro o pensamento do primeiro Xuíz de 

Imprentas Juan Antonio Melón cando en 1805 dirixe a Carlos IV unha representación 

solicitándolle unha orde para que non permita a impresión de novelas, o que non lle 

sería concedido897. 

Pero a norma da Biblioteca universitaria non resultou ser de fácil aplicación, pois 

en febreiro de 1806 a Xunta en vista do abuso  que se facía desta orde:

... se acordó que por aora se diesen indistintamente todos los libros 

que estubiesen expuestos al Publico en cargando al señor bibliotecario 

que obserbe las consecuencias que puede traer esto para con los 

Profesores que empiecen a cursar en la Universidad

En 1816 o Gobernador militar de Santiago no seu informe ós Visitadores da 

Universidade queixarase da liberalidade de Patiño con estas lecturas, pois ten entendido

que o bibliotecario

... tambien permite toda suerte de Lecturas, y por tanto hay bastante 

concurrencia à leer novelas fribolas y nocibas. ¡Doctores semejantes no 

pueden inspirar respeto a la Jubentud!

De novo as elites móstranse como paladíns da “defensa moral” da sociedade. Non 

doutra forma pode interpretarse que, negándose a Academia da Historia á censura das 

novelas por non ser da súa competencia, as obras literarias foran enviadas ós Bispos, 

896 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat [1997], p. 302.
897 Rumeu de Armas, Antonio [1940],  pp. 117-118.
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encargados de velar pola moralidade pública. A frecuente denominación das novelas 

como historias  por parte dos seus mesmos autores indicaba a súa asociación coa 

historia, aínda que esta sexa unha historia imaxinada ou finxida, e aínda que o seu 

obxecto fundamental sexa o individuo e non a sociedade. “Este subjetivismo 

individualista de la novela pone de manifiesto los cambios en cuestiones de moral, 

valores, relaciones sociales y también la conciencia de que el mundo no está acabado, 

sino en cambio y movimiento”898.

Melón na representación dirixida ó Rei, como moitos outros censores do período, 

expresábase con claridade sobre os motivos que lle levaran a negar generalmente  as 

licencias para imprimilas:

... y que no sólo le hace perder inútilmente el tiempo [á xuventude], 

sino que excita y exalta sus pasiones, poniéndola en un mundo 

imaginario y causando los mayores estragos, singularmente en las 

mujeres jovenes. Este gusto o inclinación depravada a semejantes obras 

de imaginación, se ha hecho tan general, que todos los hombres de juicio 

de las naciones extranjeras se quejan del grave perjuicio que causan en 

las costumbres públicas y desean que se ponga freno a este torrente de 

libros corruptores y cuando menos inútiles899

A prevención fronte as novelas mantense grande parte do século XIX: segundo

Rumeu de Armas nos últimos anos da restauración fernandina o Consello de Castela 

contesta con frecuencia á petición de licencias para imprimilas Por ahora no ha lugar ; 

se en 1834 se suprimiu a censura previa da producción literaria, a lei de 2 de abril de 

1852 establecía censura previa para as novelas impresas separadamente, en especial 

para as publicadas en folletíns, establecendo a figura do censor literario.

898 Álvarez Barrientos, Joaquín [1991], p. 385
899 Cit. por Rumeu de Armas, Antonio [1940], p. 117.
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Hai unha recorrencia continua nos textos da censura á novela como xénero 

preferido dos mozos e as mulleres, na medida en que o xénero marcaba tamén a minoría

de idade, a eles quere protexer especialmente a censura: na Biblioteca universitaria de 

Santiago será este o criterio para separar as primeiras obras reservadas en 1794, na de 

Salamanca terá ocorrido o mesmo anos antes. Para esta minoría de idade establecese 

unha especial vixilancia sobre as obras que encerran a nova moral emerxente. Con 

claridade, e en defensa das “boas” novelas, exprésase a principios dos anos 30 o 

Prospecto a unha colección de novelas que publica en Valencia Mariano Cabrizo, e que 

acompaña a unha solicitude de licencia900, na que se pode ler:

Mas así como el hombre físico no puede digerir en su niñez los 

alimentos propios de la edad viril, de la misma manera el hombre moral 

no llegaría jamás a desarrollarse si se entregara en la adolescencia a los 

estudios que deben ocuparle en la edad provecta.

De aquí la utilidad de las novelas bien escritas: ellas son el encanto y 

recreo de la sociedad culta y en donde, a vueltas del honesto placer, 

beben los jovenes la instrucción proporcionada a su edad y los 

documentos de una moral pura, que, sin duda, repelerían fastidiados si 

se les presentaran en curso de Filosofía o Historia

As novelas, así pois, eran como o teatro xéneros sospeitosos. Na cidade de 

Santiago   non se permitiron dende 1778 ata 1800 as actividades das compañías de 

teatro durante o curso académico901, o que se lle comunicará ó Rector e Claustro por 

carta-orde de 23 de maio902. O ilustrado Pedro Antonio Sánchez en 1806 na Memoria 

sobre la policia y regimen de los abastos de la ciudad de Santiago...remarcará a acción 

do teatro como “escola de costumes”, e despois de sinalar cantos perigos poden facer 

900 González Palencia, Angel [1934-1936], vol. II, p. 336.
901 Pérez Constanti, Pablo [1925-1927], vol. III, p. 221-222.
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del escola de corrupción, non deixará de advertir que pode selo de civilizacion, de 

instruccion y de buena moral. Dentro da boa moral parece aquí entrar tamén, coma para 

a Xunta da Biblioteca, a “productividade”:

Los espectáculos son principalmente destinados para la nobleza y 

otras gentes, cuyas ocupaciones les dexan muchas horas vacías. Los 

menestrales podrán asistir á ellos solo en los días que no son de 

trabajo903

Rexistros censorios

As primeiras noticias indicando prohibicións concretas de libros na nova 

Biblioteca Universitaria de Santiago hoxe coñecidas aparecen con posterioridade á 

Revolución francesa. O Índice xeral de tódolos libros existentes en 1794, primeiro 

catálogo topográfico coñecido da Biblioteca904, inclúe ó final unha relación de catro 

libros, en total 9 volumes aínda non denominados prohibidos, pero si reservados porque 

coma sinalamos non se consideraban propios para a libre  circulación. Trátase de 2 

obras de Bonnet, Palingenesie Philosophique (Lion, 1770) e Contemplation de la 

Nature (Amsterdam, 1766), da obra de Listonai Voyage Philosophique (Amsterdam, 

1761) e da indicada coma anónima Philosophie de la Nature (Amsterdam, 1770) de 

Deslisle de Sales. 

Non deixa de chamar a atención este primeiro rexistro censorio e a súa brevidade, 

explicable por estar a Biblioteca en período de organización e non aberta ó público, pois 

do que non cabe dúbida é de que moitas obras prohibidas figuraban nos andeis xerais da 

Biblioteca, e tamén o instrumento fundamental para localizalas, o Índice ultimo

902 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 190, peza 41.
903 Sánchez Vaamonde, Pedro Antonio [1806], p. 147.
904 Existe un catálogo alfabético anterior con anotacións marxinais nalgúns libros de “prohibido”, pero 
son engadidos posteriores ó manuscrito.
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inquisitorial, que vimos Pedrosa manexaba con habilidade ó redactar a lista das obras de 

libros do Bispo Blois poucos anos despois.  O feito de que algunhas obras prohibidas se 

encontrasen tamén en  armarios separados, como xa sinalamos, indica que estes catro 

títulos estaban sometidos a especial vixilancia.   

Pero a apertura da Biblioteca parece acelerar o cumprimento, ó menos parcial, das 

disposicións incluídas nas Constitucións da Biblioteca:

Se harán tambien Indices separados de Autores, y por orden de 

materias de los Libros, y Papeles prohibidos, citandose en breve su 

expurgatorio, ò prohibicion905

Dous Índices apareceran redactados polo bibliotecario José Pedrosa. Deles o 

primeiro  iniciado é sen dúbida o que se conserva no Arquivo Histórico Universitario906, 

xa que nel os fondos aínda se encontran na Sala da Biblioteca. Leva por título Lista de 

los Libros prohibidos que la Biblioteca de la Universidad de Santiago tiene en la 

actualidad como asimismo de los que se agregaron a ellos como sospechosos : por 

cuyo motivo se sacaron de los estantes de uso común.

Descoñecemos o ano en que se iniciou este Índice, aínda que con toda 

probabilidade con posterioridade a 1796, ano en que se decide a compra da Biblioteca 

do Bispo de Blois, orixe de moitos dos exemplares incluídos no Índice; a súa redacción 

debeuse realizar ó redor de 1800, pois o Eugenio  de Montengón incluído nel non foi 

prohibido ata abril de 1799. Remata sinalando Esta lista se extiende hasta el 16 de 

Enero de 1801, e posiblemente a súa redacción data dese mesmo mes, xa que o 

bibliotecario parece redactar os seus Índices para presentalos á Xunta da Biblioteca, e 

nese día reseñase nas actas da Xunta a aprobación dun Índice de libros prohibidos907. 

Péchase pois este catálogo moi poucos días despois de que a real orde de Carlos IV de 

905 Universidade de Santiago [1795], p. 18.
906AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
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decembro de 1800 se publicase o 9 de xaneiro de 1801, recoñecendo a bula papal 

Auctorem fidei  de 1794 que condenaba o Sínodo de Pistoia, recoñecemento que ten 

sido considerado coma o ataque oficial de Carlos IV ás “creencias más estimadas del 

partido jansenista”908. Ambas, Real orde e Bula foron comunicadas a tódalas 

Universidades para que disponga lo correspondiente a su cumplimiento en la parte que 

le toca909. A data de peche deste Índice non deixa pois de ter interese se consideramos a 

forte presencia de obras acusadas de xansenistas nos Índices composteláns.

 Contén este Índice 152 entradas, correspondendo a 490 volumes, sen contar 

duplicados e triplicados. O número de títulos reseñados correspondente a estas entradas 

redúcese a 145, xa que aparecen varias veces e en distintas linguas títulos coma a 

Historia del pueblo de Dios de Berruyer ou De iure belli et pacis de Grotius. Pero a 

realidade é que os títulos baixo sospeita eran máis, pois estes se resumen no Índice 

baixo formas xenéricas como sus obras ou todas sus obras en frances (casos de Bayle e 

Dupin), ou na mesma obra se encontran títulos distintos, coma é o caso  dos diversos 

textos da Apoloxía do Abade de Prades, ou a edición baixo o título Mémoires pour 

servir aux Essais de Montaigne, que inclúe Le Paralelle de Epitecte et de Montaigne 

par le celebre Mr. Pasqual, ou outras edicións facticias coma a do Interdicto de 

Venecia.

O segundo Índice910 iníciase baixo o título Indice Alfabético-Sylabico de los libros 

prohibidos que tiene la Biblioteca Pública de la Real Universidad de Santiago; como 

asi mismo de otros que como sospechosos se han juntado a ellos. Pese a que na súa tapa 

indica o ano 1800 e a súa ubicación no cuarto nuevo, a realidade é que esta indicación 

entra en contradicción co feito de que en 1804 aínda Pedrosa reclama á Xunta da 

907AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 340.
908 Herr, Richard [1975], p. 360.
909 AHUS, Universidade, Serie Histórica 190, peza 57.
910 BX, Ms. 320.
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Biblioteca un espacio separado para cumprir as ordes da licencia do Inquisidor, o que 

indica que esta encadernación e a súa rotulación é posterior ó inicio do manuscrito. A 

primeira sinatura indicada nos libros, e tachada con posterioridade, corresponde ós 

mesmos andeis da Sala de lectura que o Índice anterior, sobre o que engade novos 

títulos. Todo indica pois que o seu inicio sexa posterior a 1801, data de peche do Índice 

anterior, e posiblemente é redactado en 1804 xa que debe tratarse  do presentado por 

Pedrosa á Xunta da Biblioteca de 30 de outubro dese ano911. Pedrosa parece sempre 

redactar os Índices cando ten que presentalos á Xunta, e sen embargo dilatar a anotación 

neles dos libros prohibidos ingresados nos andeis.  Corresponde á descrición do Índice 

de Prohibidos presentado por Pedrosa ó visitador Oliva en 1807912.  

O manuscrito ten numerosos espacios en branco para engadidos. Figuran nel, 

ademais das signaturas dos últimos armarios da Biblioteca,  outras signaturas que deben 

corresponder ós armarios do gabinete do bibliotecario. Seguían aínda entrando obras nel 

despois de 1805, pois esa data co nome do anterior posuidor figura na obra de Bitaube, 

aínda que non debeu manterse moito tempo a súa actualización: a Décade 

Philosophique que sabemos propuxo mercar Pedrosa en 1806, e que se bota en falta 

cando este é expulsado da Universidade en 1809, estaba no cuarto dos prohibidos cando 

Patiño inicia o seu Índice, pero non aparece no último de Pedrosa.

Os libros deste segundo Índice, seguise ou non actualizándose,  entraron coma 

moi tarde en 1809, xa que é todo de man do bibliotecario Pedrosa que será separado do 

servicio da Biblioteca moi pouco tempo despois da expulsión dos franceses de Santiago. 

Ten anotacións marxinais posteriores da man do seguinte bibliotecario  maior Joaquín 

Patiño. No seu estado final contén 180 entradas, sen contar as referencias, 

911 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57.
912 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 335.
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correspondendo a 170 títulos, coas mesmas salvedades que se indicaron  no Índice 

anterior,  e 618 volumes.

Engade con respecto ó primeiro a obra De frequenti communione liber  de 

Arnauld, e as obras de Boudier de Villermet, Barclay, Demeunier, Joly, Bitaube, 

Brucker, Burlamaqui, Iglesias de la Casa, Le Clerc, Marqueti, Maquiavelo, 

Nostredamus, Le Ridant, Gibert, Marot, Milton e outras obras críticas sobre os xesuítas. 

Indubidablemente algunha foi prohibida con posterioridade á data de redacción do 

primeiro Índice, como é o caso da obra de Demeunier L’Esprit des usages et des 

costumes des differents peuples, da de Boudier de Villemet El Amigo de las Mujeres, 

ambas prohibidas en 1801, ou da obra de Le Ridant sobre o matrimonio,  prohibida en 

1804.  É tamén posible que algunhas entraran  na Biblioteca con posterioridade á 

redacción do primeiro Índice, como o caso da obra de Marqueti editada en 1801 ou a de 

Bitaube que en 1805 aínda pertencía  o profesor Felipe Sobrino Taboada coma indica o 

propio exemplar. 

Pero non é o caso de todas: as tres Bibliotecas de Le Clerc ou as obras de Joly, 

Marot e Nostradamus tiñan ingresado xa na Biblioteca en 1798 xunto con outras do 

Bispo de Blois que se encontran no primeiro Índice, o Fray Gerundio do P. Isla está 

reseñado xa no primeiro  catálogo alfabético da Biblioteca, Le paradis perdu  de Milton  

fora  adquirida en 1796 e  exemplares de Argenis  de Barclay, de obras de Fleury e 

Febronius foran permutadas e vendidas por duplicadas nese mesmo ano913. Moitas 

destas obras estaban xa incluídas no Índice da Inquisición de 1790, o que indica que a 

Universidade establece un maior celo á hora de controlar os fondos prohibidos nestes 

primeiros anos do século XIX, cando en palabras de Richard Herr “la doctrina 

ultramontana  súbitamente triunfara  en España”914.

913 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 5.
914 Herr, Richard [1975], p. 360.
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O terceiro Índice915 iniciado en decembro de 1813 con letra e sinatura de Joaquín 

Patiño leva por título Noticia o Catálogo de las obras o libros prohibidos y mas que en 

clase de tales estaban y se conserban en el gabinete de la Biblioteca publica de la Rl. 

Universidad Literaria  de la Ciudad de Santiago. Hai que resaltar que este Índice de 

acordo á súa data comezase a redactar unha vez xa proclamada a liberdade de imprenta 

e abolida a Inquisición polas Cortes de Cádiz. O bibliotecario Patiño na súa 

introducción non deixa de sinalar a existencia do anterior,  pero coma noutras ocasións 

o traballo do seu antecesor non lle satisfará, o que lle serve para xustificar unha nova 

redacción, que explica tamén por ... otras para mi no indiferentes consideraciones, o 

que cabe interpretar como o seu interese polo contido desta colección. 

En xeral este Índice contén a descrición bibliográfica  habitual no período (autor, 

título, lugar e ano de edición, número de volumes, tamaño e signatura), aínda que Patiño 

engadirá outras anotacións que frecuentemente fixan a autoría e demostran a erudición 

do bibliotecario coma pode verse na edición da Celestina ou das obras de Dupin, dando 

frecuentes autorías no caso de obras publicadas coma anónimas. E engadirá tamén 

Patiño o que hoxe denominamos catalogación analítica, realizando referencias de textos 

prohibidos ós libros en que se atopan cando estes conteñen varios textos. Ten 

anotacións doutra man posterior, e libros publicados en 1851, outros ingresados en 1858 

e 1860916, o que indica que se pechou moi tardiamente. Ten no seu estado final 781 

volumes.

Ningunha obra parece ter saído do Índice, fora daquelas que se perderan. E 

simplemente o Índice de Patiño non repite aqueles títulos en que da súa man tiña 

anotado no Índice anterior de Pedrosa No se hallo : as obras de Hobbes, Mosehim, 

Scappula. Sen embargo tampouco incluíu a obra de Listonai, da que previamente fixera  

915 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
916 AHUS, Universidade Serie Histórica, Leg. 657.
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a mesma indicación, pero logo encontrele entre los públicos, e que pasados os anos 

seguiría prohibida, figurando no Índice general de los libros prohibidos de 1844, pero 

que no volveu entrar nos prohibidos universitarios.

A penas Patiño engade obras na primeira redacción do seu Índice respecto ó 

segundo de Pedrosa: só La Décade Philosophique, litteraire  et politique, indicando que 

só os 4 primeiros volumes estaban no gabinete de prohibidos, e os outros 13 no Salón, e 

Journal du regne de Henri IV de Pierre Etoile. O bibliotecario parece limitarse a realizar 

un catálogo dos fondos existentes no gabinete. Pero, pasados os anos, engadiralle un 

Suplemento especial con obras prohibidas polo Consello de Castela, que ten que ser 

posterior a 1826, data de recepción dos libros na Universidade. Tal suplemento separado 

era unha das condicións impostas polo Xuíz de Imprentas para a importación das 

obras917.  

Dende logo que o Índice foi obxecto de moitos novos engadidos: as obras de 

Locke, Rousseau, Holbach, Pereira de Figueiredo, Llorente, Jovellanos e un longo 

etcetera. A maioría entraron moi posteriormente á primitiva redacción deste Índice, 

segundo se pode ver na documentación dos ingresos de obras na Biblioteca: o último 

libro que coñecemos anotado no Índice ingresou en 1865. Curiosamente nunca chegaron 

a anotarse no Índice os fondos prohibidos procedentes da Biblioteca do mosteiro de San 

Martiño Pinario918, sexa porque os bibliotecarios non confiaron na permanencia que 

estes fondos ían ter na Universidade, sexa pola falta de interese que o ingreso desta 

Biblioteca tivo para eles, como sinalará máis tarde o bibliotecario Ovilo y Otero, que 

consideraba que, formada por obras duplicadas ou sen correspondencia co curriculum 

universitario, viñan a producir problemas de almacenamento.

917 AHN, Consejos, Leg. 5569, nº 83.
918 A Biblioteca do mosteiro de San Martiño Pinario tiña 385 volumens prohibidos de acordo ó Inventario 
realizado en 1843 cando as obras pasan á Universidade (Cfr. AHUS, Universidade, Serie Histórica,  Leg. 
535).
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Sen embargo na  redacción dos Índices os bibliotecarios composteláns non fixeron 

moito caso á norma incluída nas Constitucións da Biblioteca para a súa redacción que 

sinalaba que se redactaría citándose en breve su expurgatorio, ò prohibición, 

información que non aparece en ningún deles, aínda que Patiño no terceiro Índice 

indicará que deixa espacios en branco donde a tiempo oportuno se pondrà la censura 

respectiba de cada una. Non pareceu ter o noso bibliotecario o tempo oportuno. Estes 

espacios, que para Patiño parecen ter esa única finalidade, fronte ó segundo Índice de 

Pedrosa onde se indica que son para obras engadidas, servirían para seguir proscribindo 

fondos ata moi avanzado o século XIX.

 O xansenismo, e a súa compoñente antixesuítica, e a nova filosofía son as 

correntes fundamentalmente representadas neles, movementos renovadores da Igrexa e 

da sociedade estigmatizados na Biblioteca da Universidade de Santiago durante boa 

parte do século XIX. Pero o sambenito aplicado ós libros non impedirá a difusión das 

ideas, pois algúns membros da Universidade seguirán acercándose a eles, e serán os 

mestres, máis que os libros, os responsables do seu espallamento, como maxistralmente 

tiña explicado John Milton dous séculos antes na súa defensa da liberdade de 

imprenta919:

...y la doctrina dañada no con libros se difunde, salvo la que la guía 

de un maestro contuviere (y a la que éste podrá dedicarse sin escribir, y 

así, allende todo requerimiento de licencia), no alcanzo a descoger cómo 

esa cauta empresa de las licencias pueda ser exceptuada del número de 

los vanos e imposibles intentos
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A manipulación das lecturas

Coma ten sinalado Chartier os libros, ademais dos contidos que son propios á súa 

creación, posúen outros que non derivan soamente dos autores, senón da propia 

tipografía  e das distintas lecturas que partindo destes factores aportan os lectores. 

Teñen ademais outros sinais que mostran outras lecturas e intervencións. Xunto con 

esas poutas de lectura realizadas polos lectores en forma de man que sinala ou de 

marginalia, subliñados, etc., de singular importancia  para o estudio da recepción dos 

textos, hai tamén neles mostras da preocupación que o poder ten desenvolto a partir da 

creación da imprenta sobre estes obxectos de comunicación. Mostras que se manifestan 

nos fondos da Biblioteca universitaria de Santiago nos tachóns dos textos, nas páxinas 

cortadas ou arrancadas, nas anotacións nas primeiras páxinas sobre os expurgos que os 

exemplares foron recibindo ó longo da súa vida, e a medida que transcorren  os anos 

cada vez máis en anotacións na portada ou follas de garda baixo as fórmulas Prohibido 

por la Inquisición  ou máis brevemente Prohibido, Autoris damnati  ou outras formas 

menos frecuentes coma no se puede leer. 

O expurgo coma forma censora distinta da prohibición absoluta comeza 

relativamente tarde e desaparece axiña. Nace coma unha forma de liberar ós libros da 

prohibición, e aparece tardiamente nas disposicións inquisitoriais. Os Índices 

inquisitoriais daban un prazo determinado para a expurgación, que non só se incluía nos 

seus preliminares, senón que xunto co nome das persoas autorizadas para facela, eran 

publicitadas nun sermón nas misas de cidades e vilas920. En Santiago a lectura dos 

edictos de prohibición de libros realízase con todo cerimonial por un secretario desde el 

Púlpito del Evangelio  na capela maior do Apóstolo da catedral921, e os edictos, ó menos 

919 Milton, John [1941], p. 39.
920 Pinto, Virgilio [1983], p. 180.
921 [Carta dos Sres. Inquisidores á Xunta Superior de Galicia, 10 de setembro de 1812], transc. en 
Martínez Morás, Fernando  [1955], pp. 347-348.
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algúns, imprimíanse tamén en Santiago, en ocasións encabezados polo propio Tribunal 

de Galicia (Nos los Inquisidores Apostolicos... por Autoridad Apostolica, Real y 

Ordinaria en este Reyno de Galicia...). Con posterioridade os Bispos ou os 

gobernadores eclesiásticos, na ausencia dos primeiros, publicaran edictos baixo as 

mesmas formas e fórmulas inquisitoriais, como xa sinalamos.

As bibliotecas debían ser revisadas unha e outra vez de acordo ás novas censuras. 

De aí as anotacións de expurgación conforme ós sucesivos Índices que conservan hoxe 

na portada moitos dos libros das bibliotecas: un exemplar das Paráfrasis de Erasmo de 

1544 que o cardeal Hoyo doou á Compañía de Santiago, e hoxe na Biblioteca 

universitaria, reseña expurgos conforme ós Índices de 1585, 1632, 1640 e 1707. 

Dende logo as Constitucións da Biblioteca universitaria de Santiago non son tan 

explícitas respecto ó expurgo coma as do primeiro borrador das Constitucións da 

Biblioteca da Universidade de Salamanca de 1775922, onde pode lerse ata a inocente 

forma en que debe facerse o expurgo dos textos: 

La expurgacion se harà sin borrar cosa alguna en los libros, que se 

expurgen: bastarà poner unas comillas a cada reglon de los que se 

expurgan ò tildan, segun el indize del expurgatorio, y â los lectores se les 

prevendrà no pueden leer lo que estè con dicha señal, si no tienen 

Licencia; y sobre ello velaràn mucho los Subalternos.

Non coñecemos con seguridade as prácticas expurgatorias levadas adiante nestes 

primeiros anos de existencia da Biblioteca, nin se Valle-Inclán, máis alá da reiterada 

reivindicación sobre a súa capacidade para facelos,  chegou a aplicar tales expurgos. 

Non atopamos o nome do bibliotecario en ningunha dilixencia de expurgo anotada na 

portada ou preliminares dos exemplares da Biblioteca. Pero si coñecemos a existencia 

922 As Constitucións da Biblioteca Universitaria de Salamanca están transcritas por Becedas González, 
Margarita [1994].
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de expurgos en fondos existentes hoxe na Biblioteca, nalgúns casos mercados por Valle-

Inclán, e con notas de ter sido expurgados conforme ós Expurgatorio de 1747 e 1790, o 

que indica que libros mercados por eses anos foron expurgados. Trátase sempre de 

fondos que non chegaron a formar parte dos índices de prohibidos da Biblioteca 

universitaria. 

As sinaturas destas notas de expurgación parecen corresponder a membros da 

Universidade, en cumprimento da disposición do Índice último en cuxas Regras se 

indicaba que tales obras podían ser expurgadas polos ministros do Santo Oficio, con 

sinatura das persoas a quen llo encargara o Tribunal, ou polos seus donos, pero habían 

ser en dous meses presentadas á Inquisición.

A expurgación de libros é coñecida de vello na Universidade. A través dos libros 

de Claustro sabemos que a expurgación dos libros da Biblioteca da Universidade 

instalada no Colexio de Fonseca era realizada no século XVI por membros do Claustro, 

e que este traballo era pagado pola Universidade, aínda que as veces para evitar gastos 

algúns doutores se ofrecesen a facelo gratuitamente. Así en 1588 di o licenciado Prado

...que el abia besitado parte de la libreria...., e allaba muchos libros 

bedados y otros que espurgar cuyos nombres alli declaro por un papel, e 

que era neçesario que se espurgasen e se nombrasen personas para ello 

para lo qual eran neçesarios de salario...923

No último tercio do século XVIII tamén parecen ser membros do Claustro quen 

realizan os expurgos. Cualificadores e consultores con frecuencia formaban parte dos 

claustros universitarios. Exemplo desta práctica é o volume primeiro do exemplar hoxe 

existente da obra de Scappula Lexicon graeco-latinum... (1652) en cuxa portada consta 

a expurgación de acordo ó Índice de 1790 asinada polo Dr. Patiño, apelido que pola 

década dos 90 levaban algúns membros do Claustro universitario, aínda que tamén ó 
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menos dous membros do Tribunal da Inquisición en Santiago, Luís Joseph Patiño, 

Depositario de Pretendentes do Santo Oficio, e Luís Joaquín Patiño, escusador do 

Depositario de Pretendentes924. O nome de Luís Patiño aparece tamén nunha relación de 

membros do tribunal de Santiago en 1813, pero sen a indicación do título de doutor, o 

que si indica para outras persoas que formaban parte do tribunal. Isto inclínanos a 

pensar que non é o asinante dos expurgos universitarios, e que máis ben debe tratarse de 

Angel Joseph Patiño, cóengo, catedrático de teoloxía da Universidade e tío do 

bibliotecario liberal. Aparecen tamén notas de expurgación asinadas polo Dr. Vicente 

Vázquez, calificador y revisor,  profesor da Universidade, quen revisou por exemplo os 

seis volumes da edición de 1657 da Biblia de Walton, cuxo volume segundo indica da 

súa man Recentissimo Expurgatorio A. MDCCXC respondet.

Outras expurgacións existentes nos fondos actuais da Biblioteca procedentes das 

Bibliotecas da Compañía corresponden ó xesuíta Joseph Carral, estas realizadas con 

seguridade antes do ingreso dos libros na Universidade. A fórmula ex commisione Sti. 

Oficci  aparécenos sempre en obras da Compañía, o que fai sospeitar que a Inquisición 

encargaba a algúns dos xesuítas do expurgo das súas bibliotecas. Práctica testemuñada

tamén no século XVII no mosteiro de San Martiño, como pode verse en sinaturas da 

expurgación, tales como Fr. Pedro Mendo. Obras procedentes de bibliotecas privadas 

hoxe na Universidade foron obxecto así mesmo destas marcas, como as realizadas en 

Nuevo aspecto de theologia... de Antonio José Rodríguez, cuxa sinatura é neste caso 

dun membro do Tribunal: Dr. Varquero Calificador.

Participasen ou non os bibliotecarios da Universidade nestes expurgos, dos que 

non encontramos ningún asinado por eles, e os presentasen ou non á Inquisición, o que 

está claro é que a Valle-Inclán non lle molestaba este exercicio que consideraba propio 

923 Rodríguez Suárez, María del Pilar [1996], p.142.
924 AHUS, Bens de Admon. do Clero, Leg. 1030.
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das súas funcións. En calquera caso a supresión de toda referencia á realización de 

expurgos por parte dos bibliotecarios nas Constitucións da Biblioteca, parece confirmar 

que tal función non foi lle foi adxudicada. As referencias feitas polo bibliotecario o 

grande número de libros prohibidos, contrastan co número dos reservados en 1794 e 

incluso cos incluídos no primeiro Índice de prohibidos coñecido da Biblioteca. Pero 

ademais un borrador das Constitucións da Biblioteca925 presentado ó Consello de 

Castela  reivindicaba tamén para o bibliotecario maior a facultade de ler e expurgar os 

libros que baya adquiriendo la Bibliotheca,... pues la de los Existentes se está ya 

executando por calificador del Sto. Oficio.  Todo indica pois que nestes anos de 

constitución da Biblioteca se levou adiante unha práctica sistemática de expurgos, o que 

permitía ós libros mutilados estar nos andeis xerais a disposición dos lectores, xunto con 

aqueles que xa viñan expurgados das bibliotecas de procedencia, fosen estas de 

particulares ou institucionais. 

Unha práctica que parece desaparecer no cambio de século, pois non se encontra a 

ela ningunha referencia, e os índices de prohibidos da Universidade hoxe coñecidos 

inclúen algunhas obras sen expurgos como os Poemas de Grotius, ingresada despois de 

1796, que se permitían con expurgación. Consta ademais en algunha obra que non se 

trataba de confusión algunha por parte dos bibliotecarios, posto que na súa folla de 

garda figuraba está por expurgar. Son agora obras, ou no mellor dos casos, volumes

enteiros os reservados á lectura pública. Este cambio maniféstase na Biblioteca 

compostelán, pois as abondosas referencias de Valle-Inclán respecto ó expurgo 

desaparecen, aparecendo sen embargo a partir de 1791 a prohibición de entregalos e 

permitir  que se lean a quen non teña licencia, e posteriormente nas Constitucións a 

necesidade de redacción dos índices. Así  non encontramos nestes obras nas que 

examinados os exemplares hoxe existentes, leven estes a indicación  prohibido, opus 

925 AHN, Consejos, Leg. 5470.
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comprensum in Indice... , e pese á abundancia de expurgos nos fondos actuais da 

Biblioteca, os libros incluídos estean expurgados, a non ser a obra de Jacobus Weckerus 

De secretis libri 17 , procedente da biblioteca de Carballo de Castro.  E o exemplar da 

edición de  Los siete principes  de los ángeles...(1707) de Andrés Serrano, procedente 

da Compañía de Santiago, leva a indicación de estar expurgado asinada polo xesuíta 

Joseph Carral, ten mínimos expurgos no gravado inicial e estaba prohibido na súa 

totalidade dende 1747.

Máis claro que estes posibles cambios nas prácticas censoras parece que aqueles 

fondos que tiñan sido expurgados con anterioridade, foran procedentes de bibliotecas 

particulares  ou das da Compañía, foran expurgados na Universidade, non chegaron a 

formar parte dos fondos proscritos no cuarto prohibido, permanecendo nos andeis

correspondentes. Algúns, como aínda hoxe podemos comprobar, foron obxecto de 

considerables mutilacións, consistentes en tachóns, corte de páxinas, etc., o que 

andando o tempo evitaría  a súa inclusión na biblioteca prohibida. 

Menos frecuente parece ter sido a práctica de substitución de textos do autor por 

textos do censor, tan frecuentemente prescrita nos Índices inquisitoriais. Bo e abraiante 

exemplo destas substitucións son os textos alternativos ós de José Rodríguez no seu 

Nuevo Aspecto de Theología  Médico- Moral  incluídos no Índice inquisitorial de 1790, 

onde as sutilezas chegan ó punto de  ...Y donde dice, deberán, borrese, y pongase, 

podrán acaso926.

Particulares e Comunidades

Achegarse á historia da biblioteca prohibida da Universidade de Santiago conleva 

tamén interrogarse  sobre a procedencia destas obras, de onde veñen, quen decide a súa 

compra, en que momento chegan. Non sempre é posible contestalas para cada título.  
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Pero a procedencia de moitos destes libros pode hoxe ser reconstruída gracias ó exame 

dos exemplares, en ocasións con ex-libris manuscritos e impresos, a documentación de 

adquisicións da Biblioteca no período, ás Memorias de Bienhechores927, e 

especialmente gracias a unha lista928 dos libros adquiridos ó Bispo de Blois.

Pedrosa na súa Memoria dos Sres. Bienhechores comeza facendo mención ós 

fondos procedentes dos xesuítas, e á doazón que deles fixo Carlos III, pero a relación  

dos mesmos descoñecese hoxe, a non ser, como sinalamos, a de Monterrey. Pero da súa 

procedencia son claramente 8 dos títulos incluídos entre os prohibidos ou sospeitosos. 

Do Colexio de Santiago  proceden 4 deles, de Pontevedra a edición da Celestina. Do 

Colexio de Monterrey ademais da edición do Dictionarium  de Carolo Stephano, unha 

edición en español da Historia del pueblo de Dios  de Berruyer, e as obras de Marco 

Girolamo Vida. Podería ter tamén esta procedencia algunha outra, pois no inventario 

dos fondos deste Colexio929 que pasan á Universidade de Santiago figura Arettino Un 

tomo en octavo. Dalgúns outros poderíase sospeitar esta procedencia, xa que levan 

marcas de Colexios xesuíticos de Francia ou italianos: é o caso por exemplo dalgún 

folleto da colección do Interdicto de Venecia. Pero non o é, pola contra, o da obra de 

Michele von Oppenbusch que pese a indicar o Colexio de París procede da Biblioteca 

do Bispo de Blois, o que corresponde á práctica frecuente nas bibliotecas deste período 

de vender exemplares duplicados das súas coleccións. Non foi outra, coma vimos, a da 

Universidade de Santiago con moitos libros procedentes das bibliotecas da Compañía de 

Galicia.

A verdade é un número moi reducido o de obras que podemos afirmar sen dúbida 

que proceden dos Colexios da Compañía de Galicia, se temos en conta que a resolución 

926 Índice [1790], p. 302.
927 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22; BX, Ms. 264.
928 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
929 AHPOU, Clero, Caix. 9.950.
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de Campomanes de 1769 vista no Claustro de 28 de Decembro dese ano indicaba que 

dos libros da Compañía se separen y entreguen a V.S. los libros que no sean de sana 

Doctrina. As doutrinas xesuíticas non eran xa obxecto de preocupación ó redor de 1800, 

e os libros destas bibliotecas foran xa obxecto de expurgos tan considerables que non 

esixían maiores medidas de precaución.

Dende logo que outras obras tiñan sido recibidas por compra da propia Biblioteca. 

Na factura que os libreiros Sancha e Alverá realizan das compras feitas por Valle-Inclán

en Madrid en 1774 e 1776, identificamos desta orixe exemplares das obras de Natal 

Alexandre, Dupin, Van Espen, Puffendorf, Grotius, Heinecio, Stephanus, e a colección 

Critici Sacri e a Encyclopédie. 

Non menos temos novas da existencia destas obras nas librerías compostelás, 

onde posiblemente adquirirían os profesores da Universidade algunhas das obras 

proscritas que rematarían nos andeis universitarios. En 1795 abríuselle un expediente 

inquisitorial ó libreiro de Santiago José Francisco de Casal, por non presentar a lista de 

libros á Inquisición e vender a obra de Filangieri. Provedor da Universidade era tamén o 

libreiro Francisco Varela de la Vega930, encausado en 1809 por afrancesado. Máis 

coñecidas son as librerías de Rey Romero e Texada. Dende logo que os realistas tiñan 

tamén os seus propios lugares de venta: o Diccionario razonado  de Manuel Freire 

Castrillón, segundo anuncio de El Sensato, vendíase en la Botica del Real Monasterio 

de San Martín.

Entre os provedores da Universidade estaba a librería de Pedro Rey Romero931, 

denunciado á Inquisición polo cóengo Pedro Antonio Sánchez, revisor de esta clase de 

géneros prohibidos932 Sabemos que Rey Romero era provedor da Biblioteca 

Universitaria xa que o seu nome aparece na información que o bibliotecario Nogueira 

930 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 519.
931 Domergue, Luciente [1987], pp. 441-442.
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proporcionaba á Xunta da Biblioteca en 1805, e as súas reclamacións nas sesións do 

Claustro Universitario933. A súa morte continuaría coa librería o seu irmán Francisco 

Rey Romero, o libreiro  inmortalizado por Borrow, e que gracias o seu ex-libris no 

exemplar hoxe existente na Biblioteca universitaria de Santiago sabemos vendía o 

Tratado de las pruebas judiciales  de Bentham que remataría formando parte das obras 

prohibidas na Universidade, tendo tamén problemas co Arcebispado en 1838 por vender 

a Biblia do P. Scio.  Se cremos as declaracións da súa muller cando os Gobernadores 

eclesiásticos visitan a súa librería, a obra de Scio circulou abondo en Galicia, pois 

confesa ter vendidos 99 exemplares da edición da obra soamente editada un ano antes.

A esta e a outras librerías compostelás rexentadas por liberais, tales coma a de 

Texada, debíase referir Francisco Rey Romero cando Borrow pon na súa boca estas 

verbas:

“Los libreros españoles -decía- somos todos liberales; no somos 

amigos del sistema frailuno ni podríamos serlo. Los frailes favorecen las 

tinieblas, y nosotros vivimos de esparcir la luz...”934

Tamén sabemos que a Biblioteca adquiría obras na Coruña, aínda que 

descoñecemos os provedores. Alí foron ademais adquiridas por particulares algunhas 

das existentes hoxe na Universidade, coma a edición de 1836 de La nueva Eloisa  de 

Rousseau que se vendía na librería de Pérez como consta no seu ex-libris. A edición 

italiana de 1782-85 existente hoxe na Biblioteca universitaria da Ciencia de la 

legislación  de Filangieri, que debeu ingresar tardiamente na Universidade, pois nos 

Índices só se indica a edición española, ten un  explicativo ex-libris sobre a amplitude 

dos servicios desta librería, auténtico gabinete de lectura:

932 Galicia Diplomática, T. II,  p. 107.
933 AHUS, Universidade, Serie Histórica, L. de Claustro,  A. 137, 15 de Abril de 1809.
934 Borrow, George [1967], p. 311.
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Esta y otras obras de todas clases antiguas y modernas se hallan de 

venta en la Coruña, librería de Pérez, calle Real número 84 al mismo 

precio que en Madrid

En dicha librería se dan libros para leer en las casas á razon de 12 rs. 

al mes; y tambien hay un gran salon donde pueden léerse todos los 

periódicos de Madrid, y algunos franceses por la módica retribucion de 

8 rs. mensuales.

A Universidade adquire tamén as súas coleccións en librerías francesas, aínda que 

en determinados momentos se interrompan as adquisicións por problemas financeiros 

como ocorre en 1797. E anos máis tarde será Patiño quen adquira en París ó libreiro 

Barrois l’Aîne un numeroso conxunto de obras, entre elas as obras de Duguet,  o teatro 

de Schiller, as traxedias de Alfieri, a Nouvelle Sapho ou histoire de la secte Anandrine, 

e outras obras prohibidas. Desta compra proceden tódalas incluídas no Suplemento 

engadido por Patiño ó Índice redactado por el mesmo.

A Biblioteca mercaba tamén as súas coleccións a particulares, e destas compras 

chegarán algunhas obras prohibidas. As obras de Baillet e Milton aparecen entre as 

compradas en almoedas e de varios particulares en 1796. 

Sen dúbida que unha das adquisicións máis importantes nos últimos anos do 

século XVIII é a dos libros do Bispo de Blois. Alexandre François Lauzières de 

Thémines forma parte dos cregos franceses exiliados que veñen a Galicia despois da 

Revolución francesa, ó negárense a xurar a constitución civil do clero. Chega a Galicia 

en 1792, residindo en Pontevedra e na Limia, mudándose en 1808 a Londres e 

formando parte do cisma anticoncordatario coñecido coma a Petite Église. Posuidor 

dunha importante biblioteca, hoxe dispersa, en parte na Biblioteca Municipal de Blois, 

reuniu nela autores gregos e latinos ó pé das obras de Grotius, Puffendorf, Montesquieu, 
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Voltaire e Rousseau935.  Todo parece indicar que viaxou cunha parte da mesma, que non 

deixaba de comprender moitas obras prohibidas pola Inquisición española, se temos que 

xulgar polos fondos chegados á Universidade de Santiago e pola correspondencia que 

sostén co Bispo de Ourense936, Pedro Quevedo y Quintano. 

É patente na citada correspondencia que intentou financiar a súa estancia en 

España coa venda destas obras, posto que con anterioridade xa tiña vendido outras 

coleccións con obxecto de financiar a compra de libros937, repetindo unha e outra vez 

que venía a Galicia con ánimo de pedir benevolencia á todos y limosna á ninguno. A 

súa curiosidade e cultura non era descoñecida polo Bispo de Ourense, quen recibiu en 

distintas ocasións ó Bispo de Blois. A Galicia Diplomática faise eco dun memorial de 

18 de xullo de 1802 onde o Bispo de Ourense se dirixe ó Inquisidor xeral advertíndolle  

que coma o bispo francés 

...ha de querer libros y pedirlos y aun traerlos, suplica se le permita 

dejarselos, y aún facilitarle los que pida durante su permanencia, aunque 

sean prohibidos938 .

Todo parece indicar que unha parte dos seus libros foi adquirida con 

posterioridade a súa saída de Francia, pois o Bispo de Ourense pide en 1793 licencia ó 

Inquisidor xeral para adquirir unha porción de libros que lle chegaron a Thémines dunha 

librería que tomo despues de aver perdido la suya. Dado que ven de morrer o Inquisidor 

xeral, a licencia é concedida polo Consello de Castela. Esta solicitude de licencia está 

acompañada pola lista dos libros, que en parte son os mesmos que logo adquirirá a 

Universidade.

935 Larre, Virginia [1988].
936 Bedoya, Juan Manuel [1835], pp. 242-250.
937 Larre, Virginia [1988],  pp. 53-96.
938 Galicia Diplomática, T. II, p. 101.
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A adquisición deste conxunto de obras ocasionou varios trámites á esta, posto que 

houbo diverxencia no prezo que esta estaba disposta a mercalas e o Bispo a vendelas.  

Sabemos que con anterioridade a abril de 1796 xa se comisionara a Pedrosa sobre os 

libros que tiña en venda o Bispo de Blois. En xulio dese mesmo ano na sesión da Xunta 

da Biblioteca vese a lista de Blois coa taxa feita por Sacha, sen dúbida o libreiro 

Antonio de Sancha, provedor da Universidade, decidíndose comunicarlle a taxación

deste, con obxecto de averiguar se quere dejarlos en él, o comunicar a la Universidad el 

último en que los ponga939. En Novembro vese na Xunta a carta do Bispo en desacordo 

coa taxación e acordouse no haber lugar a dicha compra, e un ano despois nunha 

xuntanza da Xunta  de 26 de setembro de 1797:

...atendiendo a que la compra es ventajosa, y los libros utiles para la 

Biblioteca en el precio a que se redujo, y en que conviene su Ilma. se 

acordo que se verifique... en los diez y seis mil ^r en que se hallan 

apreciados940

Na relación  redactada por Pedrosa desta biblioteca inclúense 308 entradas de 

libros ingresados por esta vía, das que algunhas estarán xa incluídas no primeiro Índice 

de libros prohibidos, e outras ingresarán ó redactar o segundo.

Así pois os fondos de Blois incorporaranse en dúas fases á biblioteca prohibida. 

48 das entradas da relación destes libros formaran parte do segundo Índice, máis do 

23% das entradas catalográficas de libros prohibidos nos primeiros anos do século XIX 

terán chegado á Universidade desta procedencia, aínda que de vez en cando figuran  con 

marcas de anteriores posuidores, ós que posiblemente os tiña adquirido o Bispo, pois é 

coñecido o seu afán coleccionista941. Do Bispo de Blois proceden as obras incluídas nos 

tres Índices da Biblioteca universitaria de Bayle, a continuación ó seu Diccionario de 

939 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57, fol. 330.
940 AHUS, Universidade Serie Histórica, Libro A 57, fol. 335.
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Chauffepie e os comentarios de Joly, as obras de Beccaria, Beze, Buchanan, Le Clerc, 

Colerus, Dalrimple, Emilius Petit, algúns exemplares de obras de Giannone, Alexandre 

Gordon, a edición de 1712 De jure belli et pacis  e a de Poemata omnia (1670) de 

Grotius, Helvetius, Hervey, Pierre Jurieu, Hobbes, Boverland, as Lettres persanes 

(1761) de Montesquieu, as obras de Prosper Marchand, J. P. Gibert, Le Ridant, 

Marmontel, Marot incorporado no segundo Índice, Montaigne, Mosheim, Nostradamus 

incorporado no segundo, Oppenbusch, Abade de Prades, Isaac La Peyrere, Bonaventura 

Racine, Spinoza, Thomas Browne, Reland, Sleidan, Richard Twiss, Julio Cesar Vanini, 

a edición de 1783 de La Henriade de Voltaire, etc. Esta relación de autores mostra por 

si soa a importancia da biblioteca do Bispo.

A Décade Philosophique, recomendada polo matemático e futuro deputado liberal 

José Rodríguez ó bibliotecario Pedrosa, foi adquirida en 1806, xunto con outras obras,

por cambio da edición de Cicerón ad usum Delphini, procedente da doazón do profesor 

Melchor Bassadre. Outras deberon chegar en grande número de exemplares, pois a obra 

de John Barclay, Argenis, aparece vendida e permutada en listas para beneficiar de 

1796, como xa sinalamos.

De singular valor no período son as doazóns que chegan continuamente á 

Biblioteca, e das que son especialmente coñecidas as de Felipe de Castro, Carballo de 

Castro e Ventura Figueroa. Pero moitas outras bibliotecas converxeron na Universidade 

de Santiago, moitas delas por disposicións testamentarias dos seus profesores. E 

ademais determinados libros prohibidos entraron individualmente ou nun pequeno 

conxunto de obras, sempre prohibidas, o que non pode senón interpretarse como unha 

forma de librarse do corpo do delicto. Hai que recordar que a Inquisición tiña prohibido 

explicitamente dende 1805 que tales libros puideran ser herdados, baixo pena de 

excomuñón maior ós herdeiros e testamentarios, aínda no caso de que estes tivesen 

941 Larre, Virginia [1988].
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licencia para lelos.  Juan Antonio Posse nas súas Memorias non deixa de facer 

referencia a que a licencia que a Inquisición lle outorgara para ler obras prohibidas 

indicaba que estas á súa morte debían ser remitidas ó Tribunal942.

 O médico José Ignacio Carballo Núñez de Castro, gran partidario del sistema del 

agua, traductor de varias obras francesas da súa especialidade, na época en que tales 

traduccións permiten a posta ó día da medicina española, doa por disposición 

testamentaria a súa biblioteca á Universidade de Santiago en 1789, aínda que consta que 

a Universidade seleccionou determinados fondos dela e polo tanto é posible que non 

chegase enteira. A relación que coñecemos943 está formada por 344 entradas de 

catálogo, nas que predominan as obras médicas, pero con presencia de obras teolóxicas, 

históricas e literarias. Algunhas sairán con destino ós prohibidos: De statu ecclesiae

(1768) de Febronio, de Listonai Voyage philosophique (1761), Dialoghi politici  (1666) 

de Leti, Opuscula  (1565) de Grataroli. 

Il Cardinalismo di Santa Chiesa figura na doazón de Ventura Figueroa944. Na 

Memoria dos Bienhechores de Pedrosa leva a anotación de prohibido a Biblia que doou

Ramón Moas y Barreiro, catedrático de Filosofía Moral da Universidade, e que non é 

outra senón a do protestante Cipriano Valera. A edición de Bitaubé de Joseph  foi doada 

polo Dr. Felipe Sobrino Taboada despois de 1805, xa que o seu nome e esta data figura 

no exemplar hoxe conservado e tamén na Memoria de Bienhechores de Pedrosa. Deste 

mesmo doante figura a Consolation de ma captivité de Roucher de 1797. E a edición do 

Discours sur l’histoire ecclesiastique de Fleury de 1772 aparece na mesma fonte coma 

doada por Joseph Fco. Pedrosa Montenegro y Aguiar, é dicir polo propio bibliotecario 

maior. Estas doazóns de obras soltas lévannos á sospeita de que algúns posuidores de 

libros prohibidos ven a Biblioteca coma unha forma de protexer a súa comprometedora  

942 Posse, Juan Antonio [1984],  p. 81.
943 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 658.
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posesión das mesmas, o que parece confirmar o feito de que aínda moi posteriormente 

en 1847 o doante de La Nueva Heloisa se agoche na Memoria de los Bienhechores

baixo a anónima fórmula de Un incognito.

En 1858 nunhas listas de adquisicións que o bibliotecario Ovilo y Otero reúne, 

anteriores á súa chegada á Biblioteca, indícanse baixo o epígrafe Libros prohividos 

edicións de libros, todos eles  incluídos por outra man ó final do Índice iniciado por 

Patiño. Son as obras de Pascal (Lettres provinciales), Antonio Pereira (Tentativa 

Theologica e Appendix...) e Holbach (Principios de Moral universal...), pero tamén 

edicións doutros títulos xa existentes nos Índices anteriores de Fleury, o Fray Gerundio

de Isla, as Cartas Persas de Montesquieu, etc. Por primeira vez aparece o nome de 

Erasmo cunha edición francesa de L’Éloge de la Folie  (1745) nas listas de prohibidos. 

As obras de Llorente parecen entrar tamén por primeira vez na Biblioteca (Historia 

crítica de la Inquisición en España, e Colección diplomática de varios papeles antiguos 

y modernos sobre dispensas matrimoniales ).

Chama a atención a primeira vista que se volvan a adquirir tan tardiamente 

edicións nalgún caso do século XVII e que por outra parte xa existían na Biblioteca. 

Pero trátase dunha adquisición por doazón, coma pode verse se se cotexa a Memoria de 

los Sres. Bienhechores  iniciada por Patiño, e que no ano 1857 reseña a entrada destes 

libros, procedentes dunha biblioteca privada. A indicación nesta Memoria de Fco. 

Rguez como doante, fainos sospeitar que se trata de obras da biblioteca de Francisco 

Javier Rodríguez,   morto en 1854, tres anos antes da anotación na Memoria, presbítero 

que fora bibliotecario menor da Universidade e autor do que é considerado o primeiro 

diccionario da nosa lingua, o Diccionario Gallego-Castellano, que coas modificacións 

de Antonio de la Iglesia publicaríase en 1863. En todo caso indicar que a Memoria dos 

944 BX, Ms. 584.
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Bienhechores só reseña estes libros prohibidos, que parecen ser os únicos da biblioteca 

de Francisco Javier Rodriguez que chegan á Universidade. 

Francisco Javier Rodríguez era sobriño do matemático e deputado liberal José 

Rodriguez González, quen se preocupa pola súa educación e lle envía libros945. Aínda 

que a lista de libros enviados en 1821 que coñecemos se limita practicamente a indicar 

os títulos, pódense perfectamente identificar a Biblia do P. Scio de San Miguel, Las 

costumbres de los israelitas y de los cristianos de Fleury, La perfecta casada de Fray 

Luís de León, El espiritu de la Iglesia en la administración del sacramento de la 

Penitencia, do agostiño Vicente Elourdi, o Espectáculo de la Naturaleza  de Pluche, 

obras enmarcadas nas correntes ilustradas e rigoristas do século XVIII e principios do 

XIX, xunto cunha gramática e un diccionario de francés.

Non sería este o último bibliotecario da Universidade en doar obras prohibidas. 

En 1854 a Memoria de los Sres. Bienhechores  reseña unha doazón de Vicente Castro 

Lamas, catedrático de dereito español e sucesor de Patiño na dirección da Biblioteca. 

Castro morreu o 27 de abril de 1854, e aínda que descoñecemos a data exacta de entrada 

dos libros na biblioteca, o feito de que nese ano aparezan doadas por el seis obras, todas 

incluídas nos Índices inquisitoriais, fainos pensar que estamos de novo nunha doazón 

post-mortem, na que soamente as obras prohibidas desa biblioteca entran na 

Universidade. Todas elas serán engadidas ó Índice de Patiño: un exemplar da obra de 

Bartolomé de las Casas, as obras de Jovellanos, a obra de Bentham, a Ciencia de la 

legislación  de Filangieri e o seu comentario de Benjamin Constant, e Examen de los 

delitos de infidelidad a la Patria.

Tamén se rexistrará no último Índice unha edición das obras de Filangieri, doadas 

en 1859 polo profesor Francisco Murube y Galán, autor dun Tratado de prisiones, un 

informe sobre as cárceres en Francia e Inglaterra encargado polo goberno. Murube foi 
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profesor de Dereito Penal e Mercantil na Universidade de Santiago entre 1858 e 1860, 

en que se traslada a Sevilla. En 1865 o rector da Universidade doa Dictionnaire 

historique des cultes religieux (1770), que aínda é anotado no índice universitario. Será 

a última doazón que coñezamos que ingresa nel.

As de Murube son as últimas edicións de Filangieri que entran no Índice de 

prohibidos da Universidade, pero non as últimas doadas: os herdeiros do catedrático 

Ramón Ramiro Rueda Neira, morto en 1904, doan ó menos un volume da Ciencia da 

legislación  da edición realizada no Trienio. Agora xa non entra no Índice que o 

bibliotecario Patiño iniciara en 1813 como testemuña dunha época, pero que rematará 

sendo instrumento de control ideolóxico moitos máis anos. Todo parece indicar que os 

Índices de Libros prohibidos da Universidade de Santiago remataron a súa historia.

945 Cotarelo Valledor, Armando [1941], p. 78.
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Quien no moliniza janseniza. Lecturas 

prohibidas na Biblioteca pública da Universidade

... tenía dentro de su reino un número infinito de 

enemigos invisibles que le rodeaban. También se 

oye decir que les ha estado buscando durante más 

de treinta años y que... no ha podido dar ni con uno 

solo. Viven con él, están en la corte, en su capital, 

en su ejército, en los tribunales y, sin embargo, se 

dice que morirá con la pena de no haberlos 

descubierto946.

Montesquieu: Cartas persas

Estas verbas de Montesquieu referíndose ós xansenistas no reinado de Luís XIV, 

reflicten ben ó noso entender unha parte agachada dos debates ideolóxicos que se 

deberon producir na intelectualidade galega cando se remata o século XVIII, e dos que 

non será o menor expoñente a obra de Manuel Freire Castrillón. Se ben é certo que 

carecemos hoxe por hoxe do coñecemento da influencia das teses xansenistas nas elites

galegas, non o é menos o reto que supoñen estes inimigos invisibles , pois como sinala 

Ernest Lluch os xansenistas, paraxansenistas ou filoxansenistas se se prefire, “...deprés 

de 1643 havien de ser molts cauts, i sovint ho oblidem, quan parlaven més enllà de 

possibles cercles íntims, i quan escrivien havien dánar amb peus de plom”947.

 E aínda que certamente é difícil encontrar en Galicia testemuñas deses 

xansenistas inimigos invisibles, algúns agochábanse nas bibliotecas, onde se reunían 

946 Montesquieu, Charles-Louis de Secondat [1977],  p. 100-101.
947 Lluch, Ernest: Una dotzena de qüestions jansenistes, en Puigvert i Solà, Joaquim M., ed. [2000],  p. 
177.
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para sempre os homes da República das Letras. Unha parte salientable destes inimigos 

seguen estando hoxe na Biblioteca Xeral da Universidade de Santiago.

Se se revisan os Índices  de prohibidos da biblioteca da Universidade de Santiago, 

non pode deixar de observarse a forte presencia de obras relixiosas nos mesmos. Ó seu 

lado hai un número considerable de obras directamente relacionadas coa Ilustración 

filosófica e política, que no caso da Universidade aumentan significativamente os títulos 

reseñados como reservados no catálogo de 1794, e non sempre, coma xa dixemos, 

porque ingresaran con posterioridade, senón que algúns foron retirados posteriormente 

dos fondos xa existentes, e outros, como xa sinalamos estaban en andeis que non 

aparecen reflectidos neste catálogo.

Se o segundo grupo de obras, as filosóficas, é certamente agardado no marco do 

cordón sanitario establecido despois da Revolución francesa, a presencia do libro 

relixioso parece ter unha primeira explicación se consideramos a preeminencia na 

edición desta literatura no período, e non só en España, e o peso da Igrexa na sociedade 

do Antigo Réxime e naturalmente nas bibliotecas. Como sinala Bruno Neveu “Bon 

nombre de citoyens de la République des Lettres sont des hommes d’Église séculiers ou 

réguliers, et les sciences sacrées, l’histoire ecclésiastique surtout, occupent une part 

considérable dans les recherches qui se multiplient”948.

Pero unha mirada máis atenta, levaranos a observar que nestes Índices hai unha 

considerable presencia de libros relixiosos que se inscriben nas correntes xansenistas e 

galicanistas ou que foron tildados de xansenistas pola Inquisición. Xansenismo e 

galicanismo cuxos lindeiros son difíciles de establecer no período.

Como ten sido salientado por  Javier Herrero949 no último tercio do século XVIII 

elabórase en España a idea da conxura urdida entre a nova filosofía e a nova teoloxía,  

948 Neveu, Bruno [1994], p. 9.
949 Herrero, Javier [1973], pp. 85-89.
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que será empregada unha e outra vez pola ideoloxía reaccionaria: Xunguir a nova 

teoloxía á filosofía é un importante paso para a edificación futura dos mitos 

antiilustrados. É dende esta perspectiva dende onde pensamos cabe ler a biblioteca 

prohibida, ó marxe da presencia ou non de sectores filoxansenistas en Compostela950. 

As manifestacións da unión de filosofía e teoloxía son ben patentes nas 

representacións realizadas en Santiago para festexar o restablecemento da Inquisición en 

1814. A procesión sae do convento de San Domingos e nela: 

... Un coro de genios vestidos brillantemente, y asimismo con 

espadas desnudas cantaban el triunfo al son de marciales 

instrumentos, y seguían la Virtud y la Verdad, que llevaban tras si 

encadenadas a la jansenística Hipocresía, y á la Detraccion  

filosófica, que con tanto encarnizamiento pelearon contra la 

Inquisición...951

Tampouco esta unión está ausente nas obras impresas na nosa cidade:  

¿ Quien no se llena de horror, sino un Irineo, que a pesar del 

rigorismo moral, que parece deberia separarle de los filósofos, se rie 

ferozmente con ellos en medio de las inauditas calamidades de la 

Patria?952

A construcción desta unión represéntase así mesmo, pero con anterioridade a estas 

manifestacións composteláns, nos Índices de Prohibidos de que estamos a falar, nos que 

950 Sen esquecer o caracter partidista da obra de López Ferreiro, nela sinálase que estas polémicas non se 
transluciron en Santiago No porque para ello dejase de haber elementos, sino porque estas cuestiones no 
habían transcendido a las masas del pueblo. Cfr. López Ferreiro, Antonio [1908], T. XI, p. 110, n. 1. O 
apoio ó Papa fronte ás regalias da súa Maxestade por parte da xerarquía eclesiástica non é descoñecido en 
Galicia no século XVII. Os Arcebispos composteláns Antonio Monroy e Seijas Losada non son alleos ó 
debate teolóxico cos xansenistas e galicanos, se temos en conta as Conclusiones theologicae adversus tres 
priores quae nomine Sorbonicae facultatis..(Neapoli, 1682) do primeiro e a Censura de las seis 
proposiciones que se publican y corren en Francés con nombre de la Sorbona  (BX, Ms. 16, fol. 301-
306) do segundo. De Monroy incluía o Índice inquisitorial de 1790 a obra Apología sobre la autoridad de 
los SS. Padres y DD. de la Iglesia.
951 Galicia Diplomática, T.II, nº 116 (24 Octubre de 1883), p. 122.
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o libro relixioso e filosófico son as fontes que nutren os afáns censores, pois como 

sinala Bartolomé José Gallardo953 as acusacións ós cristianos rigoristas  de xansenistas 

non agochan intereses distintos que os ataques á nova filosofía:

Pero adjetivanlos con el mote de jansenistas por las mismas causas 

que apodan de impios, jacobinos y otras hierbas, á los filósofos que los 

hieren en lo vivo

O xansenismo, oposto as teorías molinistas sobre a gracia, pero tamén ós 

absolutismos da autoridade, renacerá no século XVIII e as dúas primeiras décadas do 

século XIX ata o punto de que ten sido considerado a aplicación do racionalismo 

ilustrado ós problemas eclesiásticos954. Os cambios e as distintas correntes do 

movemento no século XVIII e a súa presencia nos movementos pre-revolucionarios en 

Francia ten sido sinalada por Tavenaux955, advertindo que este  exprésase en modos 

diversos segundo os lugares, tempos e medios. 

Problemas eclesiásticos, máis que teolóxicos, que en boa medida se expresarán a 

través do xansenismo, presentaranse en toda Europa a finais do Antigo Réxime, estando 

a un tempo implicada a redefinición  dos poderes do Reino e a Igrexa e dos poderes 

internos na propia Igrexa. Neste contexto galicanismo e xansenismo teñen dimensións 

distintas ás puramente teolóxicas, pois coma ten sinalado para Francia Anne Kupiec 

“...la cénsure exercée à l’encontre des jansénistes montre aussi que ce qui fut redouté 

par le pouvoir était moins les modes d’exercice de la foi que les coups portés à 

l’absolutisme”956. Neste sentido cremos aclaratorias as palabras de J. A. Maravall ó 

sinalar: “ Ya de suyo el jansenismo vino a ser, en consecuencia, una inicial 

manifestación de liberalismo. Preparó eficazmente para la lucha por la libertad política, 

952  Freire Castrillón, Manuel [1812], p. 55.
953 Gallardo, Bartolomé José [Ed. electrónica].  
954 Herrero, Javier [1973], p.84.
955 Tavenaux, René, ed. lit. [1965]. 
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comenzándola en el terreno quizá más grave y más decisivo. La libertad política 

propiamente tal tenía enfrente dos grandes concentraciones de poder: la Iglesia y la 

Monarquía absoluta. Al producirse el enfrentamiento contra aquella, en lo referente a la 

cuestión del absolutismo de la potestad pontificia, se acudió..., en una primera fase, a 

utilizar el instrumento de un poder estatal fortalecido... en una segunda fase, sobre todo 

en aquellos países en que se logró vencer el peso abrumador de la potestad eclesiástica, 

se pasó a plantear la oposición al absolutismo monárquico”957.

En España o xansenismo tiña sido obxecto dun tratamento especial no Índice da 

Inquisición de 1747 onde se engadiu un suplemento para incluír os libros xansenistas, 

copia da Bibliothèque janseniste do xesuíta P. Colonia, que nalgunha das súas edicións 

posteriores publicarase co título Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le 

jansénisme, título que explica a aparición nos seus contidos de autores protestantes. O 

Diccionario estaba incluído nos fondos que a Biblioteca Universitaria posuía en 1794, e 

en opinión de Saugnieux servía de inspiración ós cualificadores do Santo Oficio que 

non sempre lían os libros que condenaban958. 

Esta inclusión dos fondos reseñados polo P. Colonia no Índice inquisitorial 

provocou considerable axitación, xa que moitas das obras non tiñan sido condenadas

antes nin polo Papado nin pola Inquisición, entendéndose que o Tribunal tomaba unha 

posición partidista a favor dos xesuítas, a máis de terse saltado a cualificación previa 

que o procedemento inquisitorial esixía959. Este Índice inquisitorial marca pois un punto 

de partida na construcción da teoría da conxura, que perdurará ata ben avanzado o 

século XIX como mostra a lectura das críticas de libros incluídas na revista La Censura.

956 Kupiec, Anne [1988],  p. 12.
957 Maravall, José Antonio [1972], p. 234-235.
958 Saugnieux, Joël [1975], p.126.
959 Defourneaux, Marcelin [1973],  pp. 45-48, 75-79.
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Coma é ben coñecido a Revolución francesa sinala un novo punto de inflexión 

nos controis censores. Estes cambios exemplifícanse comparando a lexislación de 1768:

Que las prohibiciones del Santo Oficio se dirijan á los objetos de 

desarraigar los errores y supersticiones contra el dogma, al buen uso de 

la Religion, y á las opiniones laxâs que pervierten la Moral cristiana.960

coa saída en 1791:

Prohibo la introducción y curso en estos mis Reynos y Señoríos de 

qualesquiera papeles sediciosos, y contrarios á la fidelidad y á la 

tranquilidad pública, y al bien y felicidad de mis vasallos961

Así pois, mentres na lexislación de 1768 a protección do dogma e a persecución ó 

laxismo, é dicir ó xesuitismo, son un dos eixes da resolución real, na de 1791 a 

“tranquilidade pública” será o principal ben a protexer. A lexislación de 1791 sobre 

importación de libros estranxeiros e o seu control nas Aduanas apunta con claridade que 

filosofía e teoloxía,  e outras materias sociais, en parte englobadas nas categorías 

filosóficas e xurídicas na época, son os puntos de interese para a censura:

... el representante Real con el de la Inquisición separen desde luego 

las obras corrientes por notoriedad, y aun las desconocidas que sean 

indiferentes, como Historia, Artes, Máquinas, Matemáticas, Astronomía, 

Navegación, Comercio, Geografía, materia Militar, Medicina, Cirugía, 

Física &c, para que corran y pasen á quienes correspondiere, evitando 

dilaciones y disgustos a los interesados...962

960 RR 14 de xuño e Céd. del Consejo de 16 de Xuño de 1768, en Novísima Recopilación [1976], Libro 
VIII, p.154
961 RO 5 xaneiro e céd. do Consejo de 10 de setembro de 1791, en Novísima Recopilación [1976], Libro 
VIII,  T. IV, p. 158
962 RO comunicada ó Consejo de 15 de Octubro de 1791, en Novísima Recopilación [1976], Libro VIII, T 
IV,  p. 161.
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Sectarios de Jansenio

Se galicanismo e xansenismo non foran tido case nunca vistos con bos ollos pola 

Inquisición, e viceversa dende logo, as posicións gobernamentais respecto ó mesmo 

cambiaron substancialmente dende os gobernos de Carlos III ós gobernos de Carlos IV 

posteriores á caída de Urquijo, coma ten sinalado Richard Herr963. O 10 de Decembro 

de 1801 unha Real Orde de Carlos IV virá a rematar co laissez-faire, cando non claras 

simpatías, das forzas gobernamentais respecto ós movementos de reforma eclesiástica 

en España aceptando 6 anos despois as posicións da bula de Pío VI que condenaba o 

Sínodo de Pistoia, e marcando un novo fito na construcción anti-xansenista:

... no he podido menos de mirar con desagrado se abriguen por 

algunos, baxo el pretexto de ilustracion ó erudicion, muchos de aquellos 

sentimientos que solo se dirigen á desviar á los fieles del centro de 

unidad, potestad y jurisdiccion, que todos deben de confesar en la cabeza 

visible de la Iglesia... Y es mi voluntad, que el Tribunal de la Inquisicion 

prohiba y recoja quantos libros y papeles hubiere impresos, y contengan 

especies ó proposiciones que sostengan la doctrina condenada en dicha 

bula... mandándose a las universidades, que en ellas no se defiendan 

proposiciones que puedan poner en duda las condenadas en la citada 

bula964

O xansenismo español ten sido amplamente debatido na historiografía dende o

mesmo século XVIII. As disputas sobre a súa existencia en España non eran xa 

descoñecidas no período, como ten sinalado Tomsich965 nas polémicas entre o Filósofo 

Rancio e o deputado Villanueva, ou coma indica Manuel Freire  Castrillón: 

963 Herr, Richard [1975]. 
964 Novísima Recopilación [1976], Libro I, T. I,  p. 13.
965 Tomsich, Mª Giovanna [1972], p. 167-169.
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¿Con que no hay Jansenismo en España? ¿Quantos años hace, que 

nos metieron los franceses la discordia de la teología de Jansenio?.966

Os ataques dos sectores máis reaccionarios en España ós ilustrados, e 

posteriormente ós liberais, aplicaran con extraordinaria xenerosidade o termo

xansenista, o que non deixará de ser advertido por Bartolomé José Gallardo cando no 

seu Diccionario crítico-burlesco967 resposta a Freire Castrillón indicando : 

Llaman digo, jansenistas no a los sectarios de Jansenio, sino a los 

cristianos rigoristas...

Llega la obcecación de los que el lexicógrafo llama jansenistas hasta 

el punto de honrarse con el título que les chanta: desde que un docto 

cardenal sentó como inconcuso que quien no moliniza janseniza...

Entendido na historiografía  actual coma un movemento reformador que  

evoluciona no século XVIII cara a busca dunha reforma da institución eclesiástica que 

bebendo nas fontes da primitiva Igrexa, e entroncando cos movementos relixiosos do 

século XVI, nos seus intentos de restaurar o poder episcopal fronte á autoridade papal 

acabará tendo importantes relacións co regalismo968, ou negando a existencia dun 

xansenismo teolóxico, social ou cultural969, a realidade é que foi usado pola censura 

inquisitorial coma criterio para prohibir unha considerable parte das obras incluídas nos 

Índices da Biblioteca Universitaria de Santiago. Aínda que nestes Índices non deixan de 

aparecer autores protestantes, algúns estarán en certa medida presentes polas mesmas 

razóns que os xansenistas. Coma xa se ten sinalado970, as relacións do xansenismo por 

un lado coa Contrarreforma e por outro coa Reforma non poden esquecerse aquí, e as 

966 Freire Castrillón, Manuel [1812] , p.55.
967 Gallardo, Bartolomé José  [Ed. electrónica].
968 Tomsich, Mª Giovanna [1972].
969 Barreiro Fernández, Xosé R. : O control ideolóxico na Galicia da Ilustración, en Barreiro Barreiro, 
Xosé Luís, Rodríguez Camarero, Luís, González Fernández, Martín, coords. [1999], p.149.
970 Saugnieux, Joël [1975].
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coincidencias con esta última explican a aparición de protestantes e calvinistas antes 

sinalada no Diccionario do P. Colonia, e a relación establecida entre calvinistas e 

xansenistas na mitoloxía reaccionaria971.

En palabras de Mª Giovanna Tomsich “La lectura de obras galicanas y jansenistas 

moldeó el pensamiento de los españoles que propendían a la reforma  religiosa y este 

interés fue vigorizado por los acontecimientos de Pistoya”972. Estas lecturas xansenistas 

e galicanistas non parecen ser descoñecidas en Galicia, se consideramos indicios das 

mesmas a presencia de obras enmarcadas nestes movementos na biblioteca da 

Universidade, e tamén nalgunhas institucionais como a do Mosteiro de San Martiño 

Pinario, e particulares, aínda que os seus posuidores ás veces parecen telas co fin de 

rebater as novas ideas. Exemplos desta presencia son as bibliotecas do Doutoral da 

Catedral de Lugo Juan Varela,  onde están as Actas e decretos do Concilio Provincial de 

Pistoia, as obras de Pascal, Febronio, Selvagio, Nicole, etc., ou a biblioteca do 

Arcebispo de Santiago Múzquiz973. Ó seu lado existen indicios doutras lecturas 

xansenistas e galicanistas974 que  poden rastrexarse nos documentos inquisitoriais. 

E polo que respecta á Universidade non debe esquecerse que as polémicas para 

cambiar os libros de texto nas Facultades de Artes e Teoloxía de Santiago na década dos 

70, encabezadas polos agostiños Fontenla e Blanco, pero tamén polo cóengo Pedro 

Antonio Sánchez975, non deixan de citar a obra de Berti, agostiño, católico ilustrado 

acusado en múltiples ocasións de xansenista e incluído no Diccionario do P. Colonia, 

que será obxecto de defensa por parte do tamén agostiño Bispo de Lugo Armañá. As 

obras de Berti (De theologicis disciplinis, Dissertationes historicae, Breviario historico) 

971 Herrero, Javier [1973], p. 167-170.
972 Tomsich, Mª Giovanna [1972], p. 192-193.
973 Amado López, José María, José Antonio Vázquez Vilanova [1997].
974 Algunhas noticias sobre lecturas prohibidas en Galicia poden encontrarse na serie Apuntes sobre 
bibliografía y lectura prohibida desde 1800 a 1809, no T. II de Galicia diplomática. 
975 Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas: A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro, Xosé R. [1998-2002], T. I, p. 439-464.
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ingresaran na Biblioteca en 1774 na compra que o bibliotecario Valle-Inclán fixera ós 

libreiros Sancha e Alverá, da que sairán diversos fondos que co tempo irán a engrosar a 

biblioteca prohibida da Universidade.

Entre as obras tildadas de xansenistas nos Índices inquisitoriais atopábase o 

Abregé de l’histoire ecclésiastique  de B. Racine, que aparece na súa primeira  edición 

(1762)976 en tódolos Índices da Universidade compostelá e que foi obxecto de longa 

indecisión na súa prohibición, pese a ser tratado polos seus primeiros cualificadores

coma xansenista furioso. Sometido á Inquisición en 1768 non será prohibido ata 1787, 

despois de múltiples informes censores, que nalgúns casos non deixaban de advertir a 

estima que se lle tiña en Roma977. Trátase sen dúbida dun bo exemplo a un tempo da 

independencia da Inquisición do poder romano, do escasamente eficaz papel 

inquisitorial cara á circulación de obras, e da amplitude con que se aplica o termo

xansenista na censura española.

A Inquisición mirou con receo o estudio da historia da Igrexa, na que sempre 

sospeitará problemas xurisdiccionais. Anos despois o mesmo P. Vélez recoñecerá que 

teñen sido máis os ataques á institución eclesiástica que ó dogma. Verdadeiramente 

estes Índices composteláns nútrense en boa parte de obras que poñían diante dos 

lectores as disputas regalistas entre as monarquías e o Papado, ou entre este e os Bispos. 

Como sinala Emilio La Parra non se trata senón dun conflicto dentro da propia Igrexa 

entre o rei e o papa, nun reino sacralizado cunha monarquía de orixe divino e nun 

papado aínda non infalible978.

Entre as obras relacionadas cos problemas xurisdiccionais entre Igrexa e Estado,   

merecen especial mención os folletos publicados a principios do século XVII que 

976 Os anos de edición que se citan corresponden, salvo outra indicación, os das edicións incluidas nos 
Índices de prohibidos das bibliotecas.
977 Defourneaux, Marcelin [1973], pp. 90-92.
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forman a colección facticia da Biblioteca Xeral actualmente en 16 volumes, aínda que 

nos Índices de prohibidos da Universidade só aparecen 14, sobre o Interdicto de 

Venecia entre o Papa Pablo V e a República de Venecia, e que xa foran prohibidos en 

1606. Esta disputa dará lugar a multitude de folletos en favor do regalismo veneciano ou 

en favor do Papa. Algúns destes folletos forman a colección incluída xa no primeiro 

Índice redactado polo bibliotecario Pedrosa.

Os problemas xurisdiccionais levaron ó Índice da Inquisición a obra do bieito 

galego Juan Bautista Garrido Concordia praelatorum, editada en Madrid en 1745 e da 

que había dous exemplares na Universidade. O P. Garrido, ligado especialmente á 

Congregación benedictina de Valladolid, aínda que entre 1733 e 1737 foi abade do 

mosteiro de Lérez, intentou con esta obra evitar as disputas entre os tribunais civís e 

eclesiásticos, pero a obra foi prohibida pola Inquisición por haber dado ocasión a que 

fueran públicas las discordias, que antes no lo eran.

Ademais da sinalada de Racine, diversas obras de historia eclesiástica correrían  

tamén a sorte de engrosar a biblioteca prohibida da Universidade, entre elas a Historia 

Ecclesiastica Veteris Novique Testamenti  (1714) do apelante Natal Alexandre, as obras 

en francés do galicano Dupin, o Discours sur l’histoire ecclesiastique  do galicano 

Fleury, doada polo bibliotecario Pedrosa, ou a Crítica da mesma de Marqueti, pero 

tamén a Historia del pueblo de Dios  do xesuíta Berruyer. 

Xa Macanaz na súa Defensa crítica de la Inquisición979 advertía dende as 

primeiras liñas do capítulo primeiro contra os muy celebres Autores Católicos, 

aclarando nunha nota 

(a)Vide Fleury, Heinecio, Natal Alexandro, Luis Elias Du-pin, y 

quantos Autores franceses, han escrito la Historia Eclesiastica

978 La Parra, Emilio: Regalisme i monarquia hispànica (1750-1808), en Puigvert i Solà, Joaquim M., ed. 
[2000], p. 136.
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Sen dúbida é Dupin quen ten a maior representación da súa extensa obra nesta 

biblioteca prohibida, volumes duplicados e triplicados coma indica xa o primeiro Índice 

universitario, xuntándose as súas historias eclesiásticas e os seus estudios sobre a Biblia 

á edición de 1707 do Traité de la puissance ecclésiastique et temporelle. O autor, 

incluído no Dictionnaire do P. Colonia, foi denominado por Patiño no Índice de libros 

prohibidos laboriosisimo escritor , do que a Biblioteca universitaria posuía por estes 

primeiros anos do século XIX 131 volumes, dos que 64 foran adquiridos por Valle-

Inclán en 1774. 

 De Pietro Sarpi, baixo o pseudónimo de Soave Polono, encontramos na 

Universidade a Historia del Concilio di Trento (1660), reseñada en distintas edicións no 

Dictionnaire  do P. Colonia. Sarpi tiña sido un dos principais inspiradores da política do 

Senado de Venecia durante o conflicto coa Santa Sé que levara a imposición do 

Interdicto. A traducción ó español desta obra en 1845, aínda que nunha nota se indique 

que chegaron novas de que se suspende a publicación, seguirá sendo obxecto da crítica 

católica na revista La Censura980, que entre outros argumentos empregará os usados por 

Bergier, un dos principais apoloxistas do pensamento reaccionario do século XVIII. 

Sarpi está tamén representado na Universidade coa súa obra De iure asylorum.

Con Sarpi relacionárase o filólogo e teólogo protestante Isaac Casaubon, quen 

tamén se posicionaría a favor do poder temporal no Interdicto de Venecia. Casaubon 

poñerá en cuestión a obra do cardeal Baronio en De rebus sacris et ecclesiasticis 

exercitationes XVI ad Cardinal Baronii prolegomena in Annales... (1615), presente en 

tódolos Índices universitarios. A obra de Baronio, que tan de cerca tocara á tradición 

xacobea, fora atacada por protestantes e católicos, e entra directamente en relación cos 

problemas metodolóxicos da historia, de que falaremos posteriormente.

979 Macanaz, Melchor Rafael de [1788], p. 1-2.
980 La Censura, año I, nº 12 (xuño de 1845), p.91-92.
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O teólogo calvinista, que tantas veces polemizou con Arnauld, Nicole e Bossuet, 

Pierre Jurié aparece na Universidade dende o primeiro Índice coa obra Histoire critique 

des dogmes et des cultes bons et mauvais qui ont été dans l’ Église depuis Adam 

jusqu’au Jesus-Christ  coa súa primeira edición de 1704. Tamén se reseña nos Índices 

universitarios a obra Histoire de l’Eglise... de Basnage de Bauval, autor de quen o P. 

Colonia xustifica a inclusión doutra das súas obras no Dictionnaire porque aínda sendo 

protestante Il suppose, par example que la Doctrine de la grace efficace par elle-même 

de la manière qu’elle est enseignée par les Calvinistes & par les Jansénistes, est un 

article de fois981 .

O xansenismo ten a súa expresión teolóxica nos Índices de prohibidos da 

Universidade nas obras de Arnauld, Nicole, Quesnel, e Pascal, todas elas revitalizadas 

polo movemento de Pistoia. 

Das obras de Arnauld, que Defourneaux982 soamente encontrara nos edictos 

inquisitoriais, teñen os Índices universitarios dúas mostras: De frequenti communione 

liber  (nunca condenado por Roma), que entrou na Biblioteca en 1804983 e La Morale 

pratique des Jesuites. Esta última existía tamén na Biblioteca do Mosteiro de San 

Martiño Pinario, xa que a edición de 1669 citada tanto nos tres Índices de prohibidos, 

como no catálogo anterior incluído no Ms. 584 da Biblioteca Xeral universitaria, non 

existe na actualidade na Biblioteca, pero si están algúns tomos de edición posterior con 

indicación da prohibición asinados polo bibliotecario do Mosteiro Negueruela. 

Do xansenista moderado Pierre Nicole, de quen di o P. Vélez que as súas obras 

teñen tanto éxito que se ven en mans de todos984, figuran nos Índices universitarios as 

Instructions theologiques et morales sur les Sacrements. De Quesnel está na 

981 Colonia, Dominique de [1755], T. V, p. 216-217.
982 Defourneaux, Marcelin [1973],  p. 194.
983 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 534.
984 Cit. por Sarrailh, Jean [1979],  p. 702.
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Universidade Prieres chretiennes en forme de meditations (1719) dende o primeiro 

Índice. 

A primeira obra de Pascal que aparece nestes Índices é Le Paralelle de Epitecte et 

de Montaigne par le celebre Mr. Pasqual, incluído nunha edición baixo o título 

Mémoires pour servir aux Essais de Montaigne (1741), presente dende o primeiro 

Índice de Pedrosa, e que procedía da Biblioteca do Bispo de Blois. Dúas edicións das 

Provinciales de Pascal encóntranse tamén no Índice redactado por Patiño, aínda que as 

obras entraron na Universidade tardiamente, dado que as anotacións son de man distinta 

á do bibliotecario, a edición de 1684 consta doada en 1854, e a outra é de 1828. Pero a 

súa circulación en Galicia na primeira metade do século XVIII está asegurada por este 

exemplar da edición de 1684, existente hoxe na Biblioteca Universitaria de Santiago, e 

con anotación de ser do Bispo de Mondoñedo Antonio Alejandro Sarmiento de 

Sotomayor (1683-1751), así como pola relación dos libros existentes no Tribunal da 

Inquisición de Santiago en 1709, onde se sinalan 5 exemplares impresos e 4 

manuscritos requisados (nestes últimos  a indicación do Índice é confusa, non quedando 

claro se se trata do propio texto de Pascal ou de comentarios sobre el). As obras de 

Pascal están tamén presentes na relación de prohibidos da biblioteca do Real Consulado 

de A Coruña.

Outros autores xansenistas aparecerán tamén nestes Índices. Das obras do Cardeal 

Noailles, doazón á Universidade de Felipe Sobrino Taboada, di o P. Colonia que son 

moi perigosas polas proposicións quesnelianas que conteñen. A obra do dominico 

Jacinto Serry, amigo de Quesnel, publicada baixo o pseudónimo de Agustín Le Blanc, 

Historia congregationum de auxiliis divinae gratiae (1700) que fora condenada pola 

Inquisición en 1701, estaba presente nos andeis universitarios, e existía tamén un 

exemplar da mesma edición na biblioteca da Inquisición de Santiago. A obra é 
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cualificada polo P. Colonia como inxuriosa ó Papa e a Inquisición, e o seu autor  ...y 

autorise ouvertement le Jansenisme & le Calvinisme...985 A obra de Le Blanc era 

obxecto anos máis tarde dos dardos de Manuel Freire Castrillón986.

Chama especialmente a atención o grande número de obras de Duguet, que 

aparecen  no último Índice de prohibidos universitario, onde figuran 9 títulos, entre eles 

Institution d’un prince  e as Règles pour l’intelligence  des Saintes Écritures, dúas das 

máis importantes obras do que ten sido considerado un dos mellores escritores 

relixiosos franceses do século XVIII. Aínda que ingresada tardiamente, xa que é en 

1824 cando Patiño adquire en París 73 volumes deste autor, a obra de Duguet era 

coñecida con anterioridade na cidade. Anos antes en Compostela o bieito Fr. Bernardo 

Seoane fora acusado de traducir as Règles 987, que avanzaban o figurismo de Quesnel na 

interpretación das Escrituras988.

O episcopalismo era unha compoñente esencial do xansenismo dende que 

Quesnel nas Reflexions Morales  adoptara as posicións de Edmond Richer respecto a 

que a Igrexa estaba gobernada polos bispos e sacerdotes inspirados por asembleas

representativas, sínodos e concilios. Estes cambios ideolóxicos contribuirán a estender o 

movemento en Francia989.

Na construcción da teoría da conxura en España non se esqueceu esta compoñente 

se atendemos ás palabras de Andrés Muriel ó falar da acusación  ó cóengo Espiga:

...acusándole de jansenista, denominación que se daba entonces a los 

que querían el restablecimiento de las facultades que los obispos 

tuvieron en los primeros siglos de la Iglesia990

985 Colonia, Dominique de [1755], p. 235.
986 Freire Castrillón, Manuel [1812]. 
987 Galicia diplomática, T. II, p. 100.
988 Maire, Catherine [1998]. 
989 Tavenaux, René,  ed. lit. [1965],  pp. 39- 42.
990 Muriel, Andrés [1959], T.II, p. 150.
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Van Espen, o canonista máis importante no século XVIII, defendido en España 

por Mayans, coas súas teses regalistas, richeristas e galicanas aparecerá tamén na 

biblioteca universitaria prohibido dende o primeiro Índice de Pedrosa cos tomos tres, 

catro e cinco dos seus Scripta omnia, con pe de imprenta en Lovaina en 1753. Os dous 

primeiros volumes desta edición comprendían a obra Ius ecclesiasticum universum, a 

biblia do episcopalismo, que formaban parte das coleccións xerais da Biblioteca. Destes 

tres últimos incluídos no Índice de prohibidos os dous primeiros eran os Comentarius in 

Canones juris veteris et novi   e o último un Supplementum ad varias collectiones 

operum Z. B. V. Espen, publicado polo abade de Bellegarde en 1768991. Esta edición 

ingresou na Universidade en 1774 na compra que Valle-Inclán realizou en Madrid, e a 

súa circulación en Galicia non debeu ser menor se temos en conta os diversos 

exemplares da súa obra hoxe existentes na Biblioteca da Universidade. Van Espen está 

incluído no diccionario do P. Colonia, acusado entre outras cousas de alentar ós 

xansenistas dos Países Baixos á rebelión contra Roma.

O episcopalismo de Van Espen foi ampliado e difundido nas obras do seu alumno  

Febronio, presentes nos Índices de libros prohibidos da Universidade (Traité du 

governement de l’Eglise et de la puissance du Pape , De la primauté du Pape , De statu 

ecclesiae et legitima potestate Romani Pontificis ).

O teólogo episcopalista portugués Antonio Pereira non se incorporará  as 

coleccións universitarias prohibidas máis que tardiamente, xa que as súas obras 

aparecen por primeira vez no Índice de Patiño, pero de anotación posterior. Sen 

embargo a edición de 1768 de Tentativa theologica incorporarase á Biblioteca en 1804. 

Que as súas ideas non eran descoñecidas na nosa cidade móstrao El Sensato:

991 As indicacións dos Índices e a secuencia de signaturas antiguas, só nos dous primeiros volumes, 
lévanos a identificar esta edición coa contida na actual signatura da Biblioteca 17.479-83.
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Está visto que pretenden reproducir las maximas de Pereyra, que con 

tanto ardor quiso deprimir la potestad Pontificia. ¿Ignoran acaso, que 

desde 1682 que tuvieron principio las famosas proposiciones galicanas, 

pulularon continuas y peligrosas disensiones, y el cristianismo en 

Francia se fué minorando con espantosa decadencia?992

Pese a que a obra non trata cuestións relacionadas co episcopalismo, incluímos

tamén neste apartado a obra de Adrien Baillet Des enfants devenus célebres..., pois o 

autor  tiña escrito sobre Edmond Richer. Todas as súas obras estaban baixo sospeita no 

Índice inquisitorial de 1790, o que, despois de sinalalo cun asterisco indicativo de que 

tódalas súas obras están prohibidas, indica que os títulos non incluídos nos lugares 

correspondentes neste Índice se procuraran examinar, para darles el correspondiente 

uso. A obra citada non aparece no Índice inquisitorial de 1790, pero si en tódolos 

Índices da Universidade, nos primeiros coma anónima, no de Patiño xa atribuída o seu 

autor. O P. Colonia refírese as súas Vies des Saints  citando ó Bispo de Gap993: Ce livre, 

outre les sentimens de Jansénius, inspire encore ceux de la prétendu réforme sur en 

grand nombre d’articles, tant de Dogme que de discipline. Non menos fixera o Índice 

inquisitorial de 1747 que incluía a Baillet na lista de autores xansenistas non incluídos

no Catálogo, pero cuxas obras estaban todas prohibidas ata o seu exame e expurgo.

O tan debatido xansenismo español ten para algúns historiadores unha expresión 

fronte a Roma no denominado cisma de Urquijo, quen en 1799 atribúe ó episcopado 

español a autoridade de conceder dispensas matrimoniais, medida que non estaba exenta 

de importantes implicacións económicas994. E así  no segundo Índice de Pedrosa 

incluiranse dous textos que tratan do carácter contractual do matrimonio, as dispensas e 

a súa xurisdicción, así coma do celibato. A obra do canonista Jean Pierre Gibert (1660-

992 El Sensato, nº 20 (2 xaneiro de 1812)
993 Colonia, Dominique [1755], T. IV, p. 211
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1736) Tradition ou histoire de l’Eglise sur le sacrament du mariage na edición de París

de 1725, e a do xurisconsulto Pierre Leridant (1700-1768) Examen de deux questions 

importantes sur le mariage, prohibida en 1804. Coma xa tiña sinalado o Bispo Tavira 

Es digno de reparo que casi todos los libros que le tratan  y están a 

favor de la potestad civil se hallan en el espurgatorio...995 .

Sen dúbida á Inquisición debía molestarlle especialmente a reivindicación do 

episcopalismo, posto que este ó reivindicar as facultades dos Bispos estaba poñendo en 

cuestión a propia existencia do Santo Oficio, xa que nos países onde este tribunal non 

existía eran os Bispos os que entendían nos asuntos dogmáticos. Con esta claridade 

exprésase no debate sobre a abolición da Inquisición un artigo comunicado  ó El 

ciudadano por la Constitución:

... tentaciones me daban, Dios me lo perdone, de encaxarle sobre su 

pellejo todas las  [excomuñóns]  que Leon I, Adriano VI, Clemente VIII y 

Paulo III fulminaron para establecer y consolidar su querida inquisicion, 

quiero decir, para usurpar á los reverendos obispos la jurisdiccion que 

Jesucristo les habia concedido exclusivamente en materias de fé, y que 

ninguno podía quitarles996

Este debate soterrado en relación  á censura entre a Inquisición e os ilustrados ó 

longo do século XVIII no que participan  sectores do clero proclives á reforma  

eclesiástica997, ademais do peso que os xesuítas teñen no Santo Oficio nalgúns 

momentos do período, explicaría  o frecuente recurso ó termo xansenista para tachar ós 

sectores inimigos da Inquisición, e a confluencia nas críticas ó Tribunal con outros 

994 Herrero, Javier [1973], p. 83.
995 Saugnieux, Joël [1985],  p. 193.
996 El Ciudadano por la Constitución, nº 138 (28 agosto 1813), p. 666.
997 Sobre a participación de sectores do clero no movimento antiinquisitorial pode verse: Dufour, Gérard: 
Eclesiásticos adversarios del Santo Oficio al final del Antiguo Régimen, en Prado Moura, Angel de 
[1999], pp. 157-191.
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movementos ilustrados e posteriormente liberais serviría  para construír a ideoloxía  da 

conspiración da nova teoloxía e a nova filosofía.

Unha clara manifestación  pode verse no debate da abolición da Inquisición nas 

Cortes de Cádiz. Nestas a utilización das diverxencias teolóxicas adquire tal importancia 

nos debates que farán dicir  a Ruiz Padrón

El santuario de la legislación se ha convertido insensiblemente en una 

academia de Teología o más bien en un concilio nacional998

Porque os liberais, precisando dos apoios dos sectores reformistas da Igrexa para 

levar adiante as súas reformas, sectores que por outra parte constituían un continxente 

considerable nas filas do liberalismo gaditano, non deixaran de recorrer constantemente 

ós Pais de Igrexa, ós Apóstolos, etc. para defender as súas posicións, coma mostra 

frecuentemente a lectura de El ciudadano por la Constitución. Claramente o manifesta 

Una dondella de La Coruña que remata as súas críticas a Fr. Vicente de Santa María 

así:

No nos tenga por tan ignorantes, que no sepamos predicar a los 

predicadores si es necesario, hiriendo por los mismos filos, y volviendole 

las tornas con sus mismos textos de la escritura999

“La defensa de los derechos episcopales contra las jurisdicciones especiales era 

pieza clave de la política regalista”1000, que se ben busca unha subordinación do eido 

eclesiástico ó civil, encontra un sector do clero proclive a esta subordinación, de longa 

tradición na Igrexa española, sempre e cando se respecten as facultades dos Bispos 

establecidas no Concilio de Trento. Aínda que regalistas e xansenistas teñan distintas 

posicións en relación coa separación do poder civil e eclesiástico, serán compañeiros de 

viaxe no reinado de Carlos III, deixados de lado polo goberno de Godoy, para quen a 

998 Cit. por Pérez-Vilariño, J. [1973], p. 20.
999 El Ciudadano por la Constitución, nº 98 (19 de xuño de 1813), p. 532.
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construcción dunha igrexa nacional non pasaba por unha ruptura coa Santa Sé, volverán 

a estar en primeira liña co liberalismo das Cortes de Cádiz xa que este precisou buscar 

os seus aliados no grupo xansenista1001.

 As obras incluídas nestes Índices universitarios, que poderíamos sinalar agora, 

son ataques ó poder de Roma, con frecuencia obras de historia profana, que se facían 

sospeitosas por razóns similares ás historias eclesiásticas e ás obras sobre cuestións 

xurisdiccionais. 

As obras de Pietro Giannone, autor recomendado por Mayans, saliéntanse pola 

súa crítica ós abusos da Igrexa, defendendo os dereitos do poder civil. Está presente 

dende o primeiro Índice universitario coa Histoire civile du royaume de Naples, en 

edición francesa de 1742 e italiana de 1753. Están tamén no cuarto de prohibidos 

universitario as Anecdotes ecclesiastiques... tirées de l’Histoire de Naples de P. 

Giannone (1753) de Jean Jacob Vernet, o protestante editor de Montesquieu.

Coma calvinista de 1ª clase sinalaba o Índice inquisitorial de 1790 ó historiador 

Gregorio Leti, a quen se lle atribúen tres títulos dende o primeiro Índice de Pedrosa 

(Vita del...Filippo II..., Il Teatro Britannico, Vita ...Imperadore Carlo V ), pero a quen 

Patiño atribúe tamén 2 obras xa incluídas coma anónimas nos índices anteriores: os 

Dialoghi politici  e Cardinalismo di S. Chiesa. Sen dúbida a súa posición fronte a 

intervención de Roma nos asuntos civís levarao a estes Índices, polo que o reseñamos 

neste apartado, no que por iguais razóns, ademais do anticlericalismo, aparecerá a 

traducción española de 1790 da obra de Claude François Millot Elementos de historia 

universal antigua y moderna, e o Epitome del Regno d’Italia sotto y barbari, de E. 

Tesauro onde os ataques a Roma se mesturaban con ataques á monarquía española. Coa 

monarquía española era tamén crítica Dell’historia universale de Sansovino. Estas dúas 

1000La Parra López, Emilio [1985], p. 182.
1001 Cfr. La Parra López, Emilio [Ed. electrónica], e Rodríguez, Carlos M. [Ed. electrónica]
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últimas obras chegaron á Universidade do Colexio da Compañía, a quen llas doara o 

chantre Andrés Gondar.

Nos Índices universitarios aparece tamén a obra de Bartolomé de Las Casas Breve 

relacion de la destruccion de las Indias (1552), prohibida en 1660 e cuxa censura 

sinalaba que dicía cosas muy terribles y fieras de los soldados españoles, que non 

debían publicarse para evitar as críticas dos estranxeiros1002. No cuarto de prohibidos da 

Universidade chegou a haber dous exemplares desta edición, a segunda doada por 

Vicente Castro Lamas, sucesor de Patiño na dirección da Biblioteca, aínda que na 

actualidade non fomos capaces de localizala entre os fondos da biblioteca.

Na biblioteca prohibida aparecerán tamén os debates historiográficos  

característicos dos séculos XVII e XVIII. A recuperación e autentificación das fontes na 

que bolandistas e maurinos se tiñan implicado será obxecto de especial atención polos 

ilustrados españois, e terá grande interese para a Igrexa compostelá dadas as 

implicacións que a discutida chegada de Santiago a España tiña para o Voto de 

Santiago. 

Dende o primeiro Índice de Pedrosa está nos prohibidos universitarios o 

Propylaeum maii de Papebroch da Acta sanctorum  correspondente ó mes de maio, e 

onde se poñía en cuestión as orixes carmelitas no profeta Elías. O volume publicado en 

1685 fora condenado pola Inquisición en 1695. As Acta  de abril e maio incluíanse no 

Índice inquisitorial de 1790 con obxecto de que foran expurgadas de acordo ó 

Expurgatorio de 1747. Neste facíase mención expresa ó Propylaeum. Nos exemplares 

da Universidade non se aplicara o expurgo a este, aínda que si ós restantes volumes, 

1002 Paz y Melia, A. [1947],  nº 424, p. 156.
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razón pola que el só entrou nos Índices de prohibidos. As relacións do bolandista 

Papebroch cos ilustrados españois teñen sido salientadas por Antonio Mestre1003.

Tamén na Universidade e dende o primeiro Índice se encontran os dous volumes 

das Cartas del Sacristan de Pinos Puente, o falsario granadino Medina Conde y Herrera.

E ó fin e ó remate o xogo de alianzas dos liberais e os sectores reformistas da 

Igrexa plasmarase no decreto de abolición da Inquisición das Cortes de Cádiz que 

establecerán a soberanía do poder temporal no marco dun estado confesional, 

reservando a acción dos Bispos a cuestións dogmáticas, e deixando nas mans da 

autoridade civil os restantes delictos ata entón de xurisdicción inquisitorial. E aínda 

máis, nas cuestións dogmáticas o procedemento establecido obriga a someter as causas 

ó Consello de Estado. 

Estes cambios non deixaran de ocasionar protestas dos Bispos, no contexto do 

descontento producido polas medidas desamortizadoras de 1812, que sen dúbida non 

vían nestas reformas o mantemento da súa esfera de poder, o que lles levará a 

reivindicar  o mantemento do Tribunal  durante o debate nas Cortes. Múzquiz en 

Santiago e Quevedo en Ourense signifícanse neste sentido coma representantes que eran 

dos sectores máis reaccionarios da Igrexa.

Moito máis ambigua que a de Múzquiz e Quevedo resulta a posición da Pastoral 

do Bispo de Tui García Benito que se publica en 18131004. A preeminencia da 

xurisdicción civil faille dicir:

¿Que importa que se dexen libres y expeditas las facultades de los 

Obispos para conocer en las causas de fé, si por otra parte se les atan 

las manos para que no puedan imponer castigo alguno hasta la sentencia 

definitiva del último de los Tribunales?

1003 Mestre, Antonio: Historiografía, en Aguilar Piñal, Francisco, ed. [1996],  pp. 815-882.
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¿Que importa que se haya establecido que la prohibición  de los 

libros contrarios a la Religión pertenece a los Obispos, si el juicio de 

estos queda siempre pendiente del dictamen de otros, que ninguna 

autoridad tienen para reformarle?

...tampoco encuentra el Obispo de Tuy razon alguna, ni aun de 

congruencia para que se encargue a los jueces seculares el cuidado de 

recoger los libros prohibidos por los Obispos y sus Vicarios, ó impresos 

sin su licencia, como se les previene...

A Pastoral conclúe pedindo que se restableza por ahora  a Inquisición para evitar 

los horrores de una revolucion política-religiosa, semejante a la de la Francia... Pero 

de non ser isto posible, queden libres y expeditas las facultades de los Obispos... Non 

foi o único Bispo, aínda que sexa unha posición minoritaria, que facía fincapé neste por 

ahora. Igual expresión empregara  o bispo de Mallorca Nadal.

Pois ben, o Tribunal da Inquisición abrirá un expediente de censura a esta Pastoral 

do Bispo de Tui1005, a raíz da delación do deputado Freire Castrillón, converso ó 

absolutismo e cuxa actividade propagandística vai unida a delacións continuas, se 

atendemos ás abondosas causas en que aparece o seu nome como denunciante. García 

Benito tiña sido obxecto xa doutro expediente inquisitorial por unha pastoral de 1803 

denunciando os excesos litúrxicos e ritualistas1006 e non debe esquecerse que foi o único 

Bispo de Galicia que mandou ler nas igrexas o decreto de abolición da Inquisición. As 

censuras de 1814 non deixaran de facer fincapé nos aspectos xurisdiccionais e 

facultades do Papa, os Bispos e o poder civil a que se refire  a Pastoral, nin da presencia 

1004 García Benito, Juan [1813]. 
1005AHN, Sección de Inquisición, Leg. 4469, nº 4. Agradezo ó Prof. Martín González que me facilitase 
copia desta documentación, así como o Índice de libros do Santo Oficio de Santiago en 1709, a lista de 
prohibidos da Biblioteca do Real Consulado de A Coruña e outras valiosas novas e suxerencias.
1006 Barreiro Fernández, Xosé R. : O control ideolóxico na Galicia da Ilustración, en Barreiro Barreiro, 
Xosé Luís, Rodríguez Camarero, Luís, González Fernández, Martín, coords. [1999], p. 150.
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destes movementos na Universidade, a pesares da prudencia e modestia coa que se 

inician considerando a reputación do Bispo 

...si del cotejo y examen de su doctrina resultasen indicios vehementes 

de principios reprobados ó de sobrada propensión a tantas novedades 

peligrosas, que... han sabido introducir con sus escritos en nuestras 

aulas; asi los Protestantes como Heinecio, y otros, como algunos 

Catholicos embozados, Copistas, y Paniaguados de los Novadores, como 

Febronio, Pereira, Van-Espen y otros: cuias relaciones con los Corifeos 

del Jansenismo, no son menos ciertas que su infidelidad en las citas y 

exposición de los hechos...

 O entón bibliotecario  da Universidade Joaquín Patiño non permanecerá alleo ás 

posicións episcopais maioritarias, tan ben representadas na Instrucción Pastoral dos 

bispos exiliados en Mallorca e que para Javier Herrero representa a ruptura da Igrexa 

coas Cortes e a declaración de guerra ó liberalismo. Estas son as afirmacións que as 

testemuñas -entre elas de novo Freire Castrillón-  poñen na súa boca cando na Academia 

de Filosofía o profesor de Dereito Romano Felipe Mazarrasa en 1813 defende a 

conclusión de que La Soberanía reside radical y esencialmente en la Nación :

¿No quieren obedecer los Obispos? desterrarlos, e impiparlos que no 

se necesitan obispos para que subsista la religión en España... La 

lastima es que en un Planeta tan pequeño como es el globo terráqueo ha 

de estar gobernado por veinte o treinta...que el mejor de los Reyes para 

mi es un pícaro1007

1007 Galicia Diplomática, año IV, nº 35 (8 de setembro de 1889), p. 262.



579

A restauración fernandina levará á inspección de determinadas universidades 

sospeitosas de ter apoiado as doutrinas revolucionarias, que se plasmará na Visita de 

1816. Unha real orde de 6 de febreiro de 18151008 sinala: 

...cerciorado el Rey de que alguno de los maestros de los Estudios 

Reales de San Isidro de esta Corte, de las Universidades de Salamanca, 

Oviedo y Santiago, y del Seminario de San Fulgencio de Murcia han 

abrigado, sostenido y propagado opiniones perniciosas a la religión e 

inductibas de suberción a las legítimas potestades, y que el mal ha 

cundido tanto que exige el más pronto remedio, que éste sólo puede 

conseguirse separando de la enseñanza a tales maestros, prohiviendo 

que esta se de por libros u obras que hayan podido ocasionar tan 

perjudiciales errores...

Non podemos esquecer aquí que, ademais da entrada de autores e libros 

xansenistas ou xansenizantes na Universidade española dende as reformas dos anos 

701009, nesta relación figuran lugares onde parece que a presencia dos debates 

xansenistas foi máis considerable: a Universidade de Salamanca, o Seminario de San 

Fulgencio, que fora  reformado en 1774 polo bispo Rubín de Celis, un dos bispos 

españois máis ligados ó movemento xansenista, a Colexiata de San Isidro que, xunto co 

Mosteiro de San Felipe o Real, son considerados dous focos claramente xansenistas en 

Madrid1010.

Lecturas sagradas

Ata 1789 as Regras xerais que precedían ós Índices da Inquisición incluían as 

edicións da Biblia en lingua vulgar, lectura sempre sospeitosa de práctica protestante. 

1008 AHN, Consejos, Leg. 5.453.
1009 A presencia destas obras é tamén considerable nos Índices de prohibidos da Biblioteca da 
Universidade de Salamanca, cfr. Ms. 605, Ms. 617 desta biblioteca.
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Coma sinala Anne Kupiec a censura relixiosa ós escritos da Reforma está ligada á 

relación que esta mantén co “libro sagrado”: “L’autonomie du lecteur fut considérée 

comme susceptible de porter atteinte à l’ensemble du dispositif théologique-politique 

sur lequel s’appuyait la monarchie absolue”1011.

Os ilustrados, moi especialmente Jovellanos, non deixaran de reivindicar a súa 

lectura coma fonte para a recuperación da primitiva  pureza da Igrexa, retomando así a 

tradición de Arias Montano, Fray Luis de León, Luis Vives ou Fray Luis de Granada, 

autores predilectos dos ilustrados, que buscan no pasado (igrexa primitiva, humanistas) 

a xustificación dos seus desexos de reforma eclesiástica. 

O recurso ós Pais da Igrexa e ós humanistas españois do século XVI aparece 

tamén nas Pastorais do que foi Bispo de Lugo entre 1768 e 1785, Francisco Armañá1012. 

Nelas aparece tamén a reivindicación  do espírito da primitiva  Igrexa e  a necesidade do 

estudio da Biblia : 

Mientras que se conservó la tradición antigua, dominó la verdadera 

Religión1013

No os guieis por doctrinas varias, peregrinas y nuevas, que su misma 

novedad las hace sospechosas. Seguid el camino que abrieron, y pisaron 

nuestros Padres, sin traspasar los terminos antiguos, que éllos 

fixaron1014

1010 Mestre, Antonio [1976].
1011 Kupiec, Anne [1988], p. 12.
1012 Armañá, Francisco [1783], p. 66, 123, 238, 248, etc.
1013Armañá, Francisco [1783], p. 123.
1014Armaña, Francisco [1774], p. 23.
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Lo que deseo con todo mi afecto para el suspirado bien de mi Diócesi 

es desterrar la ignorancia, excitar el estudio de la sagrada 

Escritura...1015. 

A lectura da Biblia en lingua vulgar será tamén defendida polos filoxansenistas, 

seguindo a tradición do xansenismo francés1016 , e non se debe esquecer que en 1713 

Clemente XI na Bula Unigenitus condenara a utilización da Biblia polos laicos como 

erro xansenista1017.

En 1783 un edicto da Inquisición levantará en parte esta prohibición, 25 anos 

despois de que Roma admitise as versións a linguas vulgares. O Índice inquisitorial de 

1789 recollía así as condicións establecidas pola congregación do Índice romano:

...con tal que sean aprobadas por la Silla Apostólica, o dadas a luz 

por autores católicos, con anotaciones de los Santos Padres de la Iglesia 

o doctores católicos que remuevan todo peligro de mala inteligencia, 

pero sin que se entienda levantada dicha prohibición respecto de 

aquellas traducciones en que falten las sobredichas circunstancias1018. 

Así pois en 1783 levantase timidamente a prohibición, pero segue mostrándose 

claramente o perigo da lectura non dirixida dos textos bíblicos que representaba o 

protestantismo. E non podemos esquecer aquí que esta multiplicidade de lecturas víase 

favorecida coa multiplicación do libro impreso, que non podía menos que aumentar a 

contradicción entre a Revelación e a Tradición. 

1015Armañá, Francisco [1783], p. 226.
1016 Hernández, Telesforo M.: Jansenismo y Humanismo cristiano en la Biblioteca de Mariano Liñán, en  
Congreso Internacional de Historia de las Universidades Hispánicas II (Valencia, 1995) [1998], pp. 273-
292.
1017Lea, Henry C. [1983], v. III, p.340.
1018 Indice [1790],  p. XVII-XVIII.
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As polémicas sobre a conveniencia da lectura do texto sagrado aviváranse a partir 

da Revolución francesa, e as acusacións de xansenismo ós partidarios da lectura da 

Biblia en lingua vulgar non faltarán:

Los jansenistas han adoptado esta máxima antilatina en su nueva 

secta anticatólica1019

Aínda nunha Pastoral de 1838 do Bispo de Tui1020, Francisco García Casarrubios 

y Melgar, se recorda a necesidade de que tales versións da Biblia estean aprobadas pola 

Igrexa:

Así hemos visto á los hereges de los últimos tiempos dedicarse con el 

mayor empeño á traducir la Biblia en lengua vulgar, inficionando sus 

versiones con los errores de sus sectas, esparciendolas por todas partes, 

y vendiéndolas a un precio ínfimo...

Xunto con algunhas versións latinas feitas por autores protestantes como Beze, 

non debe estrañarnos pois que diversas edicións da Biblia en francés e español figuren 

nos Índices composteláns. Entre as versións ó español estaban dúas edicións dos séculos 

XVII e XVIII da Biblia de Ferrara, “traducida palabra por palabra de la verdad 

hebraica”, que terá considerable influencia dende a súa primeira edición de 1553 nas 

traduccións españolas posteriores. Figura tamén a versión do protestante Cipriano de 

Valera, revisión da traducción de Casiodoro de Reina, e aínda hoxe a Biblia da tradición 

protestante española. A versión e comentario de Juan de Valdés da primeira Epístola de 

San Pablo ós Corintios na edición de 1557 que aparece nos tres Índices composteláns 

procede do Colexio da Compañía de Santiago.

As versións ó francés figuran tamén entre os prohibidos universitarios, tales como 

a  Biblia editada en Leyden por Felipe de Croy en 1665, seguindo a copia de Charenton 

1019 Hervás y Panduro: Historia de la vida del hombre, Cit. por Mestre Sanchis, Antonio: Religión y 
cultura en el siglo XVIII español, en García Villoslada, Ricardo, dir. [1979], vol. IV, p. 734.
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na que colaborou Richard Simon, presente dende o primeiro Índice universitario. Nos 

tres Índices universitarios reséñase tamén a traducción ó francés do Novo Testamento 

de Le Maître de Sacy, relixioso de Port-Royal, editada en Mons en 1668, e a traducción 

ó francés da Biblia de 1757. Aínda que a edición de 1668 publícase coma anónima, a 

nota de Patiño non parece deixar dúbida da súa adscrición xansenista, xa que aclara que 

se atribúe a Sacy, e tamén a Arnauld e Nicole, tendo sido incluída no Índice inquisitorial 

en 1747. A súa presencia nos Índices composteláns non deixa de chamar a atención xa 

que esta edición francesa fora permitida  en 1783. Posiblemente o erro  dos 

bibliotecarios debíase ó caracter xenérico das regras xerais dos Índices inquisitoriais, e á 

multitude de edictos que non sería fácil controlar, así coma á adscrición portroyalense 

do traductor.

 E especialmente anotada aparece no Índice de Patiño, aínda que de man posterior, 

a traducción de Borrow do Evanxeo de Lucas ó romaní, onde ademais de explicitar a 

súa prohibición por R.O. de 21 de xulio de 1838, indícase tamén que se permite ás 

bibliotecas públicas ter coma reservados dous exemplares xa que no carece de merito 

como trabajo filologico. Esta edición publicárase en Madrid ó mesmo tempo que unha 

traducción ó euskera encargada por Borrow e tamén prohibida, poucos meses antes da 

versión ó español do Novo Testamento de Felipe Scio, que Borrow fixera editar sen 

notas, o que lle reservará  igual sorte que ás anteriores.

Sen dúbida era a estas edicións ás que se refería o Bispo de Tui na Pastoral que 

vimos de citar cando dicía:

De todas estas circunstancias [aprobación pola Igrexa, anotacións dos 

Santos Pais, etc.] carecen muchos ejemplares de la Biblia, introducidos 

en España de algunos años a esta parte, y ahora recientemente, segun es 

voz comun, por la llamada Sociedad Biblica de Londres.

1020 García Casarrubios y Melgar, Francisco [1838]. 



584

Nese mesmo ano os Gobernadores do Arcebispado de Santiago, Fermín Álvarez

de Eulate e Diego Mosquera,  denuncian ó libreiro compostelán Francisco Rey Romero 

por vender a Biblia de Scio na edición de 1837, cuxos exemplares en verbas dos 

Gobernadores se hallan incompletas y faltosas de las notas de dicho P., sin las cuales 

esta proivido su uso por la Iglesia y leyes del Reyno. A inspección realizada na librería 

permítenos coñecer que se tiñan recibido 125 exemplares, dos que só restaban na 

librería 27, cuxa venda se prohibe1021.

A versión novelesca do texto sagrado Historia del pueblo de Dios  do xesuíta 

Berruyer en distintas edicións forma parte dos prohibidos na Universidade. A obra fora 

obxecto de múltiples condenas dende 1731 ata 1762 por parte dos Bispos franceses, do 

Papa Benedicto XIV, da Sorbona, e prohibida pola Inquisición en 1759, acusada entre 

outras cousas de favorecer o nestorianismo. Algúns exemplares da Universidade 

procedían da Biblioteca do Colexio da Compañía de Monterrey. Sen embargo, se temos 

que crer a Ruiz de Padrón a Inquisición foi xenerosa coa circulación da obra de 

Berrruyer, pois mentres se mostraba implacable coas Cartas provinciales de Pascal:

...al mismo tiempo concedía permiso hasta a las mugeres, para leer 

con perjuicio de la Religion, la culta y elegante fábula del padre 

Berruyer... Esta obra fue condenada por Benedicto XIV; la condenaron 

igualmente varias juntas de obispos; hasta el mismo Parlamento de 

Paris la proscribió...1022

Pero non só están presentes no cuarto de prohibido estas versións e divulgacións 

en lingua vulgar do texto sagrado do cristianismo. A crítica bíblica protestante aparece 

nos Índices universitarios coa valiosa colección Critici Sacri (1698), comentarios ás 

Escrituras  e disertacións xeográficas, históricas, etc. que fora adquirida por Valle-

1021 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
1022 Ruiz de Padrón, Antonio José [1820], pp. 41-42.
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Inclán a Sancha e Alverá; coa obra póstuma de Louis Cappel Comentarii et notae 

criticae in Vetus Testamentum (1689), ou a Opera omnia theologica (1672) de Hugo 

Grotius, que sometían o texto bíblico a análise da razón e tentaban concertar o texto 

sagrado coas novas verdades científicas, posición que terá unha recepción favorable na 

Igrexa galicana1023. 

Baixo o pseudónimo de Juan Josafat Ben Erza publicou o xesuíta chileno Manuel 

Lacunza La Venida del Mesías en gloria y majestad, cuxos 5 volumes en edición de 

París de 1825 aparecen no Índice de Patiño. A obra, que xa tiña circulado manuscrita, 

fora prohibida en 1819 pola Inquisición. Nela facíase unha interpretación milenarista do 

Apocalipse que entronca co figurismo de Duguet, constituíndo unha saída post-

revolucionaria para o xansenismo e cuxo mellor expoñente será o Bispo Gregoire1024. 

Anos despois, o Arcebispo de Santiago García Cuesta1025 mostrará a súa admiración por 

Lacunza:

...a quien conozco hace mucho tiempo y he leido mas de veinte veces, 

admirando su sagacidad para presentar su sistema milenario de una 

manera que deslumbra. Siempre me he dicho al concluir de leerlo, si no es 

verdad lo que dice este hombre, nunca se ha vestido el error de unas formas 

que mas se parezcan a las de la verdad.

As edicións do Talmud e outros libros de rabinos e hebreos, así coma o Corán, 

presentes nos Índices universitarios, son tamén obxecto das regras xerais dos Índices 

inquisitoriais. O xudaísmo será unha das razóns que xustifican a instalación da 

Inquisición en Santiago no século XVI, xa que se de Flandes e Francia veñen libros 

cheos de herexías, Portugal expórtanos xudaizantes. Moito tempo despois, contestará a 

1023 Laplanche, François [1994], pp. 49-68.
1024 Maire, Catherine [1998], pp. 585-599.
1025 AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473.
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esta xustificación o anónimo autor de El pueblo gallego no hizo gestion alguna para 

que el Supremo Gobierno restablezca el tribunal de la Inquisición::

El que nació mahometano, judio, ó herege; ó en pais en que estas 

sectas y religiones sean las dominantes, no concibo que haya tribunal 

justo que lo condene a muerte por obstinarse en no abandonar la 

religion de sus padres... 

Como sinala Lucien Goldmann1026, os pensadores ilustrados, teístas, deístas ou 

ateos, consideran contraria á razón a idea  de que unha relixión sexa a verdadeira.

Dende logo que a intolerancia relixiosa tiña o seu fundamento na reacción antiilustrada 

que atribuía tódolos males á tolerancia, tan ben expresada por Bergier: 

...una tolerancia eclesiástica y teológica que consiste en creer que los 

herejes de todas las sectas, los judios, los mahometanos, aunque fuera de 

la iglesia, están, sin embargo, en el camino de la salvación 1027. 

A tolerancia, fundamento dos males espirituais e temporais, exemplificase nos 

Índices composteláns na obra, que Patiño atribúe a Emilius Petit, Dissertation sur la 

tolerance civile et religieuse en Angleterre et en France à l’égard de non conformistes à 

la religion dominante  (1778).

Os inocentes xesuítas

Un terceiro grupo de obras dos Índices composteláns garda relación coa 

Compañía. Despois da expulsión  desta, ordenase o silencio ó seu redor, as obras 

xesuíticas son obxecto de prohibición,  e coma xa ten sinalado Defournaux, as obras de 

1ª categoría  dirixíanse especialmente contra as ordes relixiosas, e moi especialmente 

contra a Compañía, acérrima defensora da autoridade de Roma e das doutrinas do 

1026 Goldmann, Lucien [1968], p. 89.
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rexicidio e o tiranicidio. E se o Índice inquisitorial de 1747 chegou a igualar 

antixesuitismo con herexía,  correspondendo ó peso  da Compañía no Santo Oficio, en 

1768 despois da súa expulsión “la moral relajada, o sea la de los jesuítas, se habrá de 

perseguir igual que la herejía y la superstición”1028. 

Boa mostra deste antexesuitismo, e da defensa da censura, por parte dos ilustrados 

son as verbas de Olavide no Plano de Estudios da Universidade de Sevilla, onde ó 

avogar polos  textos que formarían  parte dos novos planos de estudios, podemos ler: 

Libros en que se procura persuadir que el Papa puede deponer a su 

rey, dar el reino a quien le parezca, relajar el juramento de fidelidad que 

hemos hecho sus vasallos y que estamos obligados a no obedecerle y aún 

a hacerle la guerra con las demás detestables ideas del regicidio que 

ahora nos llenan de horror, pero que las hemos dejado escribir y 

enseñar por espacio de dos siglos... 

Como xa sinalamos, o 28 de Decembro de 1769 o Claustro da Universidade de 

Santiago1029 ve unha resolución de Campomanes referida ós libros dos Colexios da 

Compañía onde manda se separen e entreguen á Universidade os libros que non sexan 

de sana  Doctrina, y contengan las perniciosas máximas de los expulsos, que por outra 

parte parecen ser as únicas obras, xunto coas da Compañía de Santiago, que veñen á 

Universidade na súa totalidade dos distintos Colexios.

 Este antixesuitismo non era descoñecido nas xerarquías eclesiásticas de Galicia 

polas mesmas datas da expulsión, un antexesuitismo que constituía un dos motivos do 

seu nomeamento. O que foi Bispo de Lugo entre 1768 e 1785, formado nos círculos do 

Bispo Climent e Pérez Bayer en Barcelona, impulsor e primeiro director da Real 

1027 Bergier, M.: El deismo refutado por si mismo. Madrid, 1777, Cit. por Herrero, Javier [1973], pp. 48-
49.
1028 Domergue, Luciente [1989], p.277.
1029 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Libro A 57.
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Sociedade Económica luguesa, creador da Biblioteca episcopal de Lugo, o agostiño 

Francisco Armañá foi proposto para a sé luguesa probablemente pola súas posicións 

antixesuíticas e gracias á influencia de Climent. Unha vez extinguida a Compañía, a súa 

pastoral ó respecto1030, non deixa dúbidas da súa posición criticando o laxismo e o 

probabilismo.

No seu dictame de 1769 a Carlos III sobre a petición ó Papa da extinción da 

Compañía dirá que aínda que no curto tempo que leva na diocese, á que chegara despois 

da expulsión, non lle dera tempo a observar ningún particular sobre a materia, sen 

embargo: 

... tampoco me era necesaria esta observación para conocer los 

abusos y perjuicios causados por la ambición y mundana política de la 

Compañía, acreditada por tantos y tan funestos ejemplos, para cuyo 

suspirado remedio y necesaria precaución, me parece no solo puede, 

sino que debe S.M. procurar con los poderosos influjos de su real 

autoridad el más breve cumplimiento de la proyectada extinción1031 . 

Pero, non son fundamentalmente aqueles libros de mala doctrina  sinalados en 

1772 os que encontraremos nos Índices que estamos a tratar, e dende logo moi poucos 

desta orixe podemos certificar nos Índices de Prohibidos da Biblioteca Universitaria de 

Santiago. En todo caso, esta última afirmación debe ser matizada, a falta de 

coñecemento das listas de obras ingresadas da Compañía de Santiago, Ourense, etc., e 

da escaseza de datos bibliográficos do inventario de Monterrey1032  no que só cabe 

identificar a coincidencia cos Índices dalgúns autores como Aretino, Berruyer, 

Barklays, etc. e do feito de que a venda de libros duplicados por parte da Universidade 

1030 Armañá, Francisco  [1774]. 
1031 Dictamen de Armanya sobre la extinción de los jesuitas, cit. por Tort Mitjans, Francisco [1967], p. 
139.
1032 AHPOU, Sección Clero, Caixa 9950.
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foi constante ó longo do período, como xa sinalamos, pero dos que a documentación 

xeralmente non indica máis que os nomes dos autores. 

Outro feito explica tamén esta ausencia de libros procedentes da Compañía, que 

na Universidade tiñan que supoñer nestes primeiros anos unha parte salientable dos seus 

fondos: en moitos dos exemplares, como se pode comprobar hoxe, os libros destas 

bibliotecas foron obxecto de fortes expurgos, o que os libraría da súa entrada nos 

índices e cuarto de prohibidos.

Pero sobre todo débese ter en conta que os Índices universitarios que hoxe 

coñecemos son moi posteriores á primeira expulsión dos xesuítas, os dous primeiros 

producíndose baixo o influxo das medidas censoras que seguirán á Revolución francesa 

e o segundo á aceptación da bula Auctorem fidei  polo goberno de Carlos IV.

Hai nos Índices composteláns algunhas edicións dos que os exemplares hoxe 

existentes na Universidade proceden dos colexios dos xesuítas, coma xa sinalamos, e 

entre eles destaca a edición da Celestina (Zaragoza, 1607) do Colexio de Pontevedra. 

Dende logo hai tamén nos Índices composteláns un número pequeno de censuras 

exercidas contra os libros dos xesuítas, entre os que hai que resaltar o Fray Gerundio

do P. Isla, obra especialmente mal recibida polas distintas ordes monásticas, o que se 

explica con facilidade se temos en conta que a maioría dos sermóns incluídos nela non 

eran invención do seu autor, senón reproducción de sermóns predicados e en ocasións 

impresos polos seus coetáneos. Isla ofrécenos un exemplo máis de ata que punto 

censura e xansenismo ían xunguidos: na súa defensa sinalará que non é o mesmo dicir 

proposicións heréticas, que ser herexe coma mostra o exemplo de Jansenio1033. 

Ó xesuíta P. Antonio de Vieira é atribuído dende o primeiro Índice redactado por 

Pedrosa o Arte de furtar (1754). A autoría da obra, chea de denuncias ás prácticas 

corruptas do Estado e a Igrexa, fora dende pouco despois da súa primeira edición (1652) 
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posta en cuestión, e como atribuída falsamente a Vieira aparece no Índice inquisitorial.  

Xesuítas eran tamén outros autores xa tratados coma Papebroch ou Lacunza, pero a súa 

prohibición, coma vimos, pouco tiña que ver coas doutrinas xesuíticas. 

A obra do capuchino Martín de la Torrecilla Consultas morales y exposición de 

las proposiciones condenadas por Inocencio XI y Alexandro VII  na súa terceira edición 

de 1688 fai aparecer dende o primeiro Índice de Pedrosa a defensa do laxismo fronte as 

condenas por ambos Papas. Tamén están representadas a penas nestes Índices as teorías 

do rexicidio: a obra de Gaspar Ziegler Circa regicidium anglorum exercitationes, cos 

seus comentarios de Milton,  é o único exemplo destas doutrinas no cuarto de 

prohibidos da Universidade.

Pola contra os Índices universitarios faranse especialmente eco das obras 

antixesuíticas, que se engaden a outras xa sinaladas de Pascal, Arnauld, etc. O 

antixesuitismo como característica esencial do xansenismo esta abondo documentado 

dende ambos bandos en disputa. Non esquezamos que xa en 1772 o P. Luengo sinalara:

...al presente jansenismo y odio y aversión a los jesuitas vienen a ser 

una misma cosa 1034

Doutro lado, non menos claras eran as Nouvelles ecclesiastiques, órgano do 

movemento xansenista francés, na súa defensa dun antixesuitismo non só teolóxico, 

senón regalista, atacando as súas aspiracións de independencia do poder secular:

Cette société [a Compañía] si préjudiciable à l’Ëglise, peut-on dire 

qu’elle ait été moins nuisible aux puissances du siècle et aux corps 

politiques?1035

1033 Isla, José Francisco de [1989], pp. 6, 84-85.
1034 Cit. por Egido, Teófanes, Isidoro Pinedo [1994], p.184.
1035 Cit. en Tavenaux, René [1965], p.197.
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O ataque ós xesuítas está tamén presente nos debates sobre a abolición da 

Inquisición nas Cortes de Cádiz, onde Ruiz de Padrón fai dos defensores do Tribunal 

herdeiros da política xesuítica:

Ellos han adoptado el mismo espíritu de los jesuítas, de quienes son 

legítimos herederos y sucesores, para calificar de jansenistas á los que 

no piensan como ellos; y ya se sabe el odio eterno que profesaron al 

sábio obispo de Ipres por su famosa obra Augustinus1036

Estas obras antixesuíticas increméntanse entre o primeiro e o segundo Índice 

redactados por Pedrosa. As publicadas en España teñen coma data de edición o ano 

1768, aínda que no Índice inquisitorial de 1790 se sinalen as edicións anteriores en 

portugués e francés. Algúns destes títulos foran prohibidos pola Inquisición antes da 

expulsión da Compañía, coma a sátira Argenis de Barclays; nalgúns casos corresponden 

ó labor propagandístico do portugués Marqués de Pombal (Retrato de los jesuitas , 

Instrucçâo a príncipes sobre a politica dos padres jesuitas), e de tres delas (Idea sucinta 

del origen, gobierno, aumento, excesos y decadencia de la Compañia..., Instrucçâo a 

príncipes sobre a politica dos padres jesuitas, e a súa traducción ó español) indicaba o 

Índice inquisitorial sin que valga lic. alguna á Particular ni Comunidad para leerlos ni 

retenerlos. 

Entre elas figura tamén a obra de Liberius Candidus, seudónimo de Henri de 

Saint-Igmace, Tuba magna mirum clangens sonum  e o Plan histórico de la Theología 

moral de los Jesuitas, obra que non deixa dúbida dende as primeiras  liñas do seu 

prólogo: 

Las perversas acciones, y los sacrilegos atentados de los PP. de la 

Compañía que se han verificado desde su ereccion hasta estos tiempos, 

han perturbado la paz, y quietud de las Monarquias.
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Con posterioridade entrará no Índice de Patiño El Judio errante  de Sue, que 

consta doado en 1847, e que en verbas de La Censura:

...escrito con el único y exclusivo fin de desacreditar un instituto 

célebre por su santidad y por los servicios que á la religion y á los 

estados han prestado los miembros de él1037

A defensa dos xesuítas convertérase en importante argumento da reacción, non 

debendo esquecerse que coma ten sinalado Javier Herrero o pensamento reaccionario 

español nútrese dos polemistas ortodoxos europeos, entre eles os xesuítas Claude-

François Nonnotte e Louis Mozzi. Pero ademais como indica Andrés Muriel o termo

xesuíta aplicárase ós adversarios ás reformas:

Se dió, pues, a éstos el sobrenombre de jesuítas, voz que no dejaba 

también de ser ominosa después de la expulsión de estos regulares de los 

dominios del Rey de España, y señaladamente después de la bula de 

supresión del instituto...1038

A defensa dos xesuítas está presente nas obras de Freire Castrillón, e nalgúns 

manuscritos e impresos que deberon circular por Galicia neste período. Un Memorial de 

los exjesuitas españoles...sobre la nulidad e injusticia de la pragmática sanción ...para 

el extrañamiento de los mismos imprímese en Santiago en 1812, e o manuscrito Nuevo 

Cathecismo sobre los negocios presentes de los Jesuitas...ó el Anti-jesuitismo expuesto 

familiarmente por preguntas y respuestas 1039 figura na biblioteca da Real Sociedade 

Económica procedente de Manuel Vázquez Acebo. O primeiro destes textos, dirixido ás 

Cortes pedindo o levantamento da Pragmática de Carlos III, é asinado en Castropol, A 

Coruña e Santiago polos xesuítas Juan José Tolrá, Elías Royo e José Otero, e pese a que 

1036 Ruiz de Padrón, Antonio José [1820], p. 43.
1037 La Censura, Año I, nº 6 (decembro de 1844), p. 45.
1038 Muriel, Andrés [1959], p. 150.
1039 BX, RSE Variedades 8-25.
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ten sido posto como exemplo do recoñecemento da Compañía ó poder constitucional, 

soamente hai referencias no mesmo á inxustiza da expulsión e a demanda de que os 

xesuítas sexan xulgados de acordo á nova lexislación. Na súa defensa non pasarán por 

alto denunciar a censura no momento da súa expulsión respecto ás obras que os 

defendían e a facilidade con que se editaban en España as que os atacaban, pois ó 

reservarse o goberno a especial licencia para falar a favor ou en contra da Compañía:

...dicho se está que el gobierno no había de dar licencia para escribir 

contra lo que el mismo habia dispuesto... He aqui á lo que se reduce la 

fingida prohibición de escribir y publicar papeles en pró y en contra. 

Efectivamente asi se verificó muy poco despues de nuestra expulsión, 

derramandose por todo el Reyno un torrente de libelos famosos anti-

jesuiticos...1040

Tamén o Concello de Santiago na felicitación a Fernando VII polo 

restablecemento da Inquisición1041 non deixara de apuntalar o mito da conxura do 

antixesuitismo e a filosofía:

¡O Rey suspirado! ¡O Fernando, iman de todos los corazones! Si los 

maestros de Israel no os pidieran con el mismo fervor á los inocentes 

Jesuitas, como unos cooperadores necesarios para desarraygar las 

venenosas semillas, de que la enemiga filosofia cubrio en su ausencia 

todo el campo del Señor...

  O restablecemento da Compañía será tamén remedio axeitado para á 

Universidade de acordo á opinión do Bispo de Santiago Rafael de Vélez. No informe1042

emitido por el a petición dos Visitadores rexios en 1816, pódese ler:

1040 Memorial  [1812], p. 19.
1041 Mensaje que el Ayuntamiento de Santiago elevó al Rey Fernando VII, felicitándole por el 
restablecimiento del Santo Oficio de la Inquisición, en López Ferreiro, Antonio [1908], T. XI, Apéndices, 
pp. 75-76.
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Por lo tocante a lo tercero del plan espiritual y temporal que pueda 

convenir a este General Estudio juzgo que podrà ser el mas oportuno 

sino el unico que rectifique las costumbres de Maestros y Discipulos en 

lo que lo necesiten, el uso de exercicios espirituales añales a cargo de 

los PP. Jesuitas por cuyo pronto restablecimiento en esta Ciudad estoy 

practicando las mas activas diligencias

Bellos espiritus y fuertes

Queríase a toda costa acabar con los jesuítas, y cuando el siglo XVIII vino 

aunáronse para la común empresa jansenistas y filósofos 1043. Así pervive o mito da 

conxura en Menéndez Pelayo. A nova filosofía é a outra cara dos afáns censores 

absolutistas. Hai que recordar que o termo filosofía ten no século XVIII un máis amplo

alcance do que hoxe lle damos, como claramente demostran as clasificacións 

bibliográficas do século XVIII que analizamos anteriormente. 

Na construcción da teoría da conxura non faltarán voces expresivas definindo o 

novo inimigo, voces nas que filósofo, liberal e herexe forman un símbolo compacto:

La fe, la santa religión y los ministros del Santuario, son diariamente 

atacados y perseguidos por una nueva secta de hombres, llamados 

liberales, o filósofos modernos a los que debiéramos más bien llamar 

hereges1044

Os ataques conxuntos ós filósofos e ó clero reformista, que mas pertenecen a la 

clase filosófica que á la del estado eclesiástico, están presentes na Pastoral dos Bispos 

de Mallorca, que non se esquecían tampouco das Universidades:

1042 AHN, Sección Consejos, Leg. 5476.
1043 Menéndez Pelayo, Marcelino [1987], T.II, p. 422.
1044 El duende de los cafees, 29-IX-1813, nº 60, p. 262, cit. por García Godoy, Mª Teresa [1999]. 
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¡O Albornoces, Mendozas, Cisneros, Muros, Anayas, Fonsecas, 

Velardes! No pensábais seguramente que vuestros grandes 

establecimientos parasen al fin en lo que va parando todo en estos 

tiempos de luces y de reformas; es decir, en nada, en la ruina...1045

Creada a fronte, a Igrexa tiña que velar ante o inimigo de varias facianas, como 

queda claro na Pastoral do Arcebispo de Santiago Rafael de Múzquiz1046 cando 

recomenda ós seus párrocos:

Velen sobre aquellos libros que inspiran á los que los leen ideas de 

irreligion, de independencia, de desorden y libertad

O materialismo, teísmo e deísmo, non deixaran de preocupar en Compostela a teor 

das anotacións sobre estas correntes sacadas dos Pensamientos teólogicos

(posiblemente a obra do monxe bretón de San Mauro Nicolás Jamin, ou a nel inspirada 

de Jacinto de la Barrera) que mostran algúns papeis do P. bieito Negueruela, onde se 

sinala que os bellos espiritus  están divididos sobre a divinidade, sexa baixo a bandeira 

de Spinoza, ou baixo a de Bayle, Voltaire e Rousseau que se reputan por cabezas de los 

que se dicen bellos espiritus y fuertes1047.

Das filas filosóficas sairán pois un número considerable de obras para ingresar nos 

andeis dos prohibidos, como filosóficas eran aquelas primeiras do catálogo topográfico 

de 1794 no caixón do bibliotecario. Debaixo da orde alfabética característica de 

catálogos e índices, pódense rastrexar nestes rexistros censorios universitarios, os 

grandes problemas que ó longo do século XVIII caracterizarán á filosofía ilustrada: o 

debate da ciencia e as súas implicacións na teoría do coñecemento, a reinterpretación da 

relixión e da moral en claves naturalistas, a emancipación do cidadán respecto do 

1045 Instrución [1814],  p. 28.
1046 Múzquiz y Aldunate, Rafael de [1814], p. 45.
1047 BX, Ms. 604/1.
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Estado, “pasando por la negación libertina de cualquier norma que no sea la que dicta el 

propio egoismo”1048.

 As obras de Charles Bonnet, Delisle de Sales e Listonai, aquelas primeiras 

reservadas no caixón do bibliotecario, ademais das críticas á institución eclesiástica, 

viñan poñendo en cuestión a Revelación en función dos novos coñecementos 

científicos. A busca dunha filosofía capaz de explicar o coñecemento e a moral sen 

recorrer á metafísica formará parte dos esforzos do século XVIII. Racionalismo, 

empirismo, sensualismo, mecanicismo, materialismo constituirán eixo das polémicas 

ilustradas.

As versións francesas de 1700 e 1755, traducción de Pierre Coste, da obra de 

Locke Essai philosophique concernant l’entendement humain , que non fora condenada

pola Inquisición ata 1804, aparecen no Índice de Patiño, obra que debeu ingresar 

tardiamente no Índice universitario xa que as anotacións son de man distinta. En todo 

caso as testemuñas do expediente disciplinario a Patiño indican que era autor predilecto 

do noso bibliotecario, xa que se lle acusa de ter pedido autorización para que fora lido 

pola mocidade. Un exemplar existente hoxe na Universidade da edición de 1755 

procede da Biblioteca de San Martiño, segundo consta en ex-libris manuscrito e asinado 

polo bieito Bernardo Foyo, bibliotecario do mosteiro e mestre do matemático José 

Rodríguez1049, unha das máis sobresaíntes figuras da historia da Universidade 

compostelá. É posible que se trate do mesmo exemplar que o recollido no Índice 

universitario, pois aínda que os prohibidos no mosteiro non parecen ter entrado nunca 

nos catálogos de prohibidos da Universidade, este formaba parte do pequeno número de 

obras do mosteiro que se integraron nos andeis existentes no salón principal da 

Biblioteca, e posiblemente este título no cuarto dos prohibidos.

1048 Sánchez-Blanco Parody, Francisco [1991], p.16.
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Helvetius, quen partindo de Locke elabora nas súas obras unha moral materialista, 

aparece na Universidade con De l’Esprit (1758), que foi considerada unha das obras 

máis impías da época e prohibida pola Inquisición tan só un ano despois da súa 

publicación. Era o seu autor amigo dos enciclopedistas e a sorte da súa obra nalgún 

momento discorreu xunto coa da Encyclopédie: en 1759 o Parlamento de París examina 

8 libros, entre os que están L’ Esprit  e a Encyclopédie, aínda que o resultado será 

diverso; só a obra de Helvetius será queimada ante o Palacio de Xustiza. En palabras do 

Índice inquisitorial de 1790 estaba prohibida aun para los que tienen licencia 

amplisima. Pese a que nos dous Índices de Pedrosa se indica soamente o título desta 

obra, no cuarto dos prohibidos estaba a edición sinalada logo por Patiño baixo o título 

Oeuvres diverses completes, xa que en tódolos Índices aparece a indicación de 4 

volumes.  

Holbach, colaborador da Encyclopédie e representante do materialismo 

mecanicista, para quen a moral non é senón unha física aplicada, entrará tamén moi 

tardiamente no cuarto dos prohibidos universitarios.  De man distinta a Patiño está 

anotada Système de la nature (1793), aínda que atribuida a Mirabaud, e Principios de 

moral universal (1820), que ingresara con posterioridade a 1857, e Moral universal... 

(1835).

Non pode esquecerse ademais a presencia na Biblioteca da Universidade 

dalgunhas obras e publicacións periódicas que serían as principais divulgadoras do 

pensamento inglés no continente, como a Bibliothèque britannique  ou o Journal de 

Trévoux.

O pensamento de Locke, e máis en xeral o pensamento inglés, difundiuse en boa 

parte no continente a través de edicións feitas en Holanda e de revisións e extractos, en 

1049 Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas: A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro, Xosé R. [1998-2002], T. I, p. 373.
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moitas ocasións incluídos en publicacións periódicas, no que influíu o alto prezo dos 

libros ingleses1050, e seguramente tamén as dificultades para ler en lingua inglesa. O 

divulgador de Locke no continente Jean Le Clerc, coas súas Bibliothèques, inaugurando 

un xénero de publicacións de gran éxito ó longo do século XVIII,  forman parte dos 

fondos prohibidos da Universidade, publicando un resume da obra lockiana antes 

citada1051 na Bibliothèque universelle et historique, pero tamén con noticias de 

Puffendorf, Barbeyrac, Grotius, etc. O conxunto das tres Bibliothèques prohibidas 

reunía 80 volumes, que aparecerán por primeira vez no segundo Índice de Pedrosa 

procedentes da biblioteca do Bispo de Blois.

Locke, pero especialmente Holbach e Helvetius eran obxecto de fortes críticas na 

obra de José María Carracido, impresa en Santiago en 1842:

¿Se enseñan en la Universidad literaria de Santiago opiniones 

sensualistas?. No, les decimos, y se lo decimos con placer; pero es bien 

cierto que ha inundado nuestra patria un torrente de libros 

inmorales...Aunque no se enseñe en las cátedras el sensualismo, aunque 

los catedráticos le rechacen con indignacion, es sin embargo una verdad 

que existe entre nosotros.1052

Da Biblioteca do Bispo de Blois procedían tamén os exemplares das edicións 

prohibidas de Montaigne (Les Essais, Journal de voyage...), cuxo escepticismo 

relativista enmárcase nas polémicas da ciencia ilustrada e da teoloxía física, ademais de 

ser   preconizador do librepensamento. Estas obras aparecen reseñadas xa no primeiro 

Índice de Pedrosa.

1050 Thomson, Ann [1999], p. 189.
1051 Trátase do Compendio del Ensayo sobre el Entendimiento humano, traducido ó francés e publicado 
por Le Clerc na Bibliothèque en 1688, antes pois da edición impresa da propia obra (1690).  
1052 Carracido, José María [1842], pp. 5-6.
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O Recueil des Pieces concernant la These de M.L’Abbé de Prades (1753) fora  

condenado en 1752 “con horror” pola Sorbona por manter doutrinas sensualistas que 

desembocaban no materialismo. As dúas primeiras partes incluídas nesta obra foran 

redactadas polo propio Prades, recollendo a historia da condena e a súa defensa. A 

terceira será obra de Diderot. Prades colabora tamén na Encyclopédie.

 A defensa de Feijoo está representada na Universidade pola obra do P. Santos 

Bello gusto de la  moda ,  e a do experimentalismo pola obra de Gabriel Thuresson El 

Philosopho sueco.

Dende o primeiro Índice de Pedrosa figuraba entre os prohibidos baixo o título 

Paradoxas e paralelos entre las dos medicinas temporal y espiritual  e sen autor unha 

obra que sen dúbida debía corresponder ó autor de Nuevo aspecto de teología médico 

moral o Paradoxas physico theologico legales, o P. José Antonio Rodríguez, nome a 

quen lle atribúe Patiño a autoría dunhas Paradoxas de las suias , coa indicación dun 

folleto, que non fomos capaces de identificar entre os fondos actuais da Biblioteca.

Rodríguez defendía a autonomía da física fronte á teoloxía, e a razón empírica e o 

mecanicismo fronte ó aristotelismo, prefería en Historia Natural a opinión dun viaxeiro 

ou dun botánico á dun teólogo moralista1053. Apoiado por Feijoo, non deixara de ser 

atacado conxuntamente co bieito galego. Nas obras de Rodríguez debían facerse

considerables expurgos e adicións de acordo ás indicacións do Apéndice II do Índice 

inquisitorial de 1790, entre as que o Santo Oficio non deixa de facer referencias á 

necesidade de atender ós criterios de autoridade en materia relixiosa.

Rodríguez, xunto con Feijoo e Martínez, é citado por Gómez Bedoya, profesor da 

Universidade de Santiago dende 1755, na Historia Universal de las fuentes minerales 

de España, onde criticando o método escolástico da Universidade española, pódese ler:

1053 Sánchez-Blanco, Francisco [1999], p.221.
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...que los ratos, que he gastado en leer las obras de nuestro 

incomparable Martinez, y del ingenioso P. Rodriguez, he tenido que 

admirar...como aquellas verdades fundadas en la razón, no convencen 

tanta terquedad1054

O debate entre a nova ciencia e a escolástica non era dende logo alleo ás aulas 

universitarias galegas nas últimas décadas do século XVIII1055. A Universidade conta 

hoxe con distintas edicións de Nuevo aspecto de Teología... e doutras obras de 

Rodríguez. Un dos exemplares do tomo III  das Paradoxas physico-legales leva 

indicación de estar expurgado conforme ó edicto de 1785, e estao realmente posto que 

posúe abundantes chataduras e ten arrancadas das Paradoxas V á IX. Os exemplares dos 

tomos II e III da primeira edición (1742-1751) desta obra tiñan sido de José Vales 

Vaamonde, médico de Betanzos, e con toda probabilidade son os mesmos que por 

disposición testamentaria de don Agustín Vales Vaamonde, catedrático de Visperas de 

Leis, ingresarán na Biblioteca en 18131056. Dende logo non eran estes os indicados por 

Pedrosa, e os exemplares doados por Vales non entraron no Índice posto que xa estaban 

expurgados. Algúns outros exemplares de Rodríguez existentes hoxe na Universidade 

proceden da botica do Colexio da Compañía de Ourense, da biblioteca de Carballo de 

Castro, e dende logo está tamén representado de abondo na biblioteca da Real 

Sociedade Económica de Santiago, na dos PP. Franciscanos, aparece na lista de 

prohibidos da biblioteca do Consulado da Coruña, etc. Era autor sen dúbida ben 

coñecido en Galicia.

1054 Gómez de Bedoya y Paredes, Pedro [1764],  p. 4.
1055 Gasalla Regueiro, P.L., Saavedra, Pegerto: Tempos de reformas: A Universidade na centuria da 
Ilustración, en Barreiro, Xosé R. [1998-2002], T. I, pp. 397-410.
1056 Os repetidos cambios de signaturas que afectaron á BX dificultan as investigacións sobre a orixe dos 
fondos. No caso da edición de Rodriguez á que nos estamos a referir estes cambios ocasionaron que o 
tomo II se encontre na signatura D. 366 e o tomo III mezclado coa segunda edición na signatura 22.563.
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A obra do bibliotecario bieito Cesareo Pozzi Saggio di educazione claustrale..., 

publicada en Madrid en 1778, sen problemas previos coa censura, estará incluída nos 

tres Índices universitarios.  Acusada de plaxiar a Locke, Helvetius, Voltaire, etc. 

aparece recollida xa no Índice inquisitorial de 1790.

Moi posteriormente houberon de entrar no Índice universitario outras obras 

representativas do eclecticismo e o liberalismo. De 1840 é a edición prohibida do Cours 

de l’histoire de la Philosophie  de Victor Cousin. De 1854 é a edición de Terre et Ciel

de Jean Reynaud, a obra con data de edición máis recente das incluídas no Índice 

iniciado por Patiño. Nela o saint-simoniano Reynaud pon en cuestión o racionalismo 

científico do século XVIII.

O movemento libertino do século XVII, do que algúns temas serán retomados 

pola Ilustración, aparece representado nas coleccións prohibidas da Universidade. O 

movemento libertino trata de aplicar a idea de naturalidade aristotélica non tanto ó 

campo dos feitos físicos, senón ás ideas relixiosas, chegando á defensa do ateísmo. 

Entre estes autores están nos Índices as obras do italiano Julio Cesar Vanini, con dúas 

primeiras edicións das súas obras: Amphitheatrum Aeterna providentia  (1615), e De 

Admirandis Naturae reginae deaque mortalium arcanis  (1616), presentes dende o 

primeiro Índice de Pedrosa, e que proceden do Bispo de Blois. Ó seu lado as obras de 

Beverland État de l’homme dans le peché original , coma anónima nos primeiros 

Índices, logo xa atribuída por Patiño ó seu autor, e pre-adamitas como Isaac La Peyrere.

As actitudes de tolerancia relixiosa viñan a caracterizar esta nova filosofía. A 

literatura enciclopédica está representada na biblioteca prohibida da Universidade polo 

Diccionario de Bayle na edición actualizada de 1702, e figuran así mesmo dous textos 

que o refutan dende o catolicismo e a Reforma (Remarques critiques sur le Dictionaire 

de Bayle de Joly, e a continuación de Chauffepié). De Bayle inclúense ademais a 
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edición das súas Oeuvres diverses de 1737. Bayle defendía a virtude dos ateos, a 

tolerancia civil e eclesiástica e a liberdade de conciencia, o que lle levará a polemizar 

con Pierre Jurié, que coma vimos tamén formaba parte dos proscritos na Universidade. 

A súa presencia nas bibliotecas, ademais das denuncias do seu uso no cuarto de 

prohibidos da Universidade, será obxecto de críticas feroces por parte da prensa 

reaccionaria  de Santiago:

....En una de las librerías de Cádiz, un español ráncio advirtió que 

entre los demás escritores se hallaba tambien el famoso Bayle; de lo que 

mostrando suma extrañeza, le fue respondido por uno de los 

bibliotecarios, era asi conveniente, para que los aficionados a la 

erudición, leyendole, se aprovechasen de lo bueno, y reprobasen lo malo. 

Respuesta propia de un estúpido, ó bribon ateista de Bayle, cuyo 

diccionario está atestado de obscenidades, ..., que es promotor del 

Maniqueismo y Pirronismo; elogiador de los ateistas y epicuros; que 

hace indignas  alusiones de muchas expresiones de la sagrada Escritura, 

¿este autor que apenas entrelaza una verdad entre diez impiedades, se 

ha de conservar en las públicas librerias? Bueno vá.1057

Tamén será obxecto do Índice o Diccionario histórico de Prosper Marchand. E 

naturalmente como obra central prohibida aparece nos tres Índices universitarios a 

segunda edición da Encyclopédie, cos seus 17 volumes de texto e 11 de láminas. Obra 

de longa relación coa censura en Francia, incluso exercida polos seus propios 

responsables coma Le Breton, que antes mesmo da súa aparición é obxecto dos ataques 

dos xesuítas, e que non é máis que robos, plagios y máximas atrevidas contra la 

religión y contra el Estado1058. A súa prohibición polo Santo Oficio databa de 1759.

1057El Sensato, nº 24, 30 de xaneiro de 1812.
1058 Nonnotte, C. A.: Diccionario antifilosófico, cit. por Herrero, Javier [1973], p. 44.
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Está tamén presente nos Índices composteláns a denominada Ilustración política, 

cos antecesores do século XVII, entre quen destaca a tendencia secularizadora do 

dereito representada por Hugo Grotius con diversas edicións e comentarios de De iure 

belli ac pacis, incluída unha edición da traducción de Barbeyrac. E tampouco se librará 

do cuarto de prohibidos o último tomo da Opera omnia  de Heinecio:  as Praelectiones 

academici in Grotius ... et in Pufferdorf... Estas obras foran solicitadas por Valle-Inclán 

en 1774, e ingresadas en 1776, aínda que tamén a edición de 1712 de De iure belli ac 

pacis  chegara entre os libros mercados ó Bispo de Blois. O republicanismo de John 

Milton na edición francesa de 1753 do Paraíso perdido  aparece por primeira vez no 

segundo Índice de Prohibidos da Universidade.

Os teóricos ingleses do contractualismo absolutista están representados por 

Hobbes, coa súa defensa da subordinación do poder eclesiástico ó político, De Cive, 

presente dende o primeiro Índice de Pedrosa. Neste mesmo Índice e polas mesmas 

razóns aparece como anónima a obra Epistolica dissertatio de principiis iusti et decori 

continens Apologiam pro... De Cive  de Lambert de Vethuysen, a quen xa lla atribuirá 

Patiño no seu Índice.

En todos os Índices universitarios, e procedente da compra da biblioteca do Bispo 

de Blois, aparece a edición francesa de 1678 do Tratado Teolóxico-Politico do panteísta

Spinoza, baixo o título Réflexions curieuses dún esprit desinteresé, que en boa parte 

comparte os postulados de Hobbes. Spinoza será visto polos teólogos protestantes e 

católicos como o inimigo da autenticidade do Pentateuco, entroncando así coas restantes 

obras de crítica bíblica prohibidas ás que xa fixemos referencia. Tamén  é obxecto de 

inclusión nos Índices   a biografía  de Spinoza do protestante Colerus, da que un lector 
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francés do século XVIII afirmaba ”gerava no leitor o desexo de exclamar: Sancte 

Spinosa, ora pro nobis”1059.

As publicacións periódicas que tanto se van incrementar nos Índices inquisitoriais 

a partir da Revolución francesa, tamén están no Índice Universitario. Os catro primeiros 

volumes da antimonárquica Décade philosophique, litteraire et politique, publicada por 

discípulos de Helvetius,  aparecen por primeira vez no Índice de Patiño, que indica que 

os outros 13 existentes están no Salón. Sobre esta publicación proporcionáralle 

información a Pedrosa dende París o matemático José Rodríguez1060, que a considera a 

publicación máis importante das que sobre a materia se editan en Francia, e os tomos 

publicados ata ese momento foran adquiridos pola biblioteca en 1806, pouco despois de 

que un edicto da Inquisición de 11 de febreiro de 1804 prohibira os números 22, 23, 24, 

25, 26 e 27, e en agosto do mesmo ano o Consello de Castela prohibira os tomos 4 e 20 .

A defensa da monarquía e da orixe divina do poder nas cerimonias e relacións 

galegas ten xa sido estudiada e sinalado a súa máis explícita presencia a partir de 

17891061. Pero non faltan tampouco mostras da defensa do contractualismo nas 

primeiras publicacións liberais galegas como o Semanario Político, histórico y Literario 

de La Coruña (1809-1810) de Pardo de Andrade. 

Pero a idea do pacto contractual terá un especial desenvolvemento nos debates 

contemporáneos ás Cortes de Cádiz, onde ás teses pactistas dualistas defendidas polos 

realistas, nas que Rei e Reino compartían a soberanía, opoñerase o pactismo 

iusracionalista no que a soberanía reside exclusivamente na Nación1062, tese que 

finalmente acabarán impoñendo os liberais na Constitución de 1812. 

1059 Cit. por Carvalho, Joaquim de: Prefacio en Colerus, Joâo: Vida de Bento de Spinosa, p. X.
1060 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22.
1061 López, Roberto J. [1995], p. 192.
1062 Varela Suanzes-Carpegna, Joaquín [1983].
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Por estes anos en Compostela Andrés Fernández1063 expoñía estas ideas:

...legitima definicion de toda Nacion, la que, considerada en su estado

político, es un conjunto de hombres unidos en sus intereses comunes, en 

sus ideas, en su idioma, y en su amistad, y sugetos á los principios que 

establecen para la seguridad de sus derechos, con facultades natas para 

revocar, derogar, abolir, ó modificar aquellos cuando lo tengan por 

conveniente, y no se hallen imposibilitados por la fuerza; de aquí 

procede el infalible juridico axioma de que todas las Naciones son en si 

soberanas, sin que alguna se haya despojado, ni podido validamente en 

derecho despojarse de la Soberanía

...no contaremos con ser libres ...ni hablaremos ...sobre el Capital 

proyecto general de la España é Indias, que se reduce á revivir nuestra 

constitucion ó pacto, bajo el que los Españoles se han juntado 

primitivamente, y de esta suerte ratificaremos al Rey lo que realmente le 

correspondía, aunque tuviesemos las citadas facultades natas para la 

modificacion ó abolicion, si el bien estar comun lo pidíese asi por las 

nuevas circunstancias....

O pactismo iusracionalista aparecerá reiteradamente na prensa liberal de Galicia. 

En 1812 a Gaceta Marcial e política  insertaba en febreiro unha carta en galego1064, na 

que se expresaba plasticamente:

...pero aínda dubido que eles entendan millor que nos que cousa é 

soberanía nacional, pois penso de min que non hay labrador que non 

sepa que a España non é do Rey, senon dos españoles: que por esto 

mesmo o rey non ven á ser mais que un veciño da nacion, á quen todos 

1063 Fernández, Andrés [1810], pp. 17-18.
1064 Cit. por Pérez Constanti, Pablo [1992], p. 41.
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los demais lle damos e encomendamos o goberno de España, á maneira 

de un apoderado que vai á Cruña á defender un preito por unha 

jurisdizon ou freguesía que leva o poder de todos para facer o que mais 

conveña ó ben dos donos do preyto... 

Dous anos despois a carta enviada á Rexencia por Fernando VII dende Valençay 

levanta as sospeitas dos editores de El ciudadano por la constitucion1065, aínda que 

achacándoa ó feito de que Fernando estea en Francia. Menos inocente parece el Ingenuo 

de buena fé  que uns días despois escribira no mesmo periódico:

...supone Fernando el amado que somos basallos, y yo creia que el rei 

no era sino un ciudadano distinguido por sus conciudadanos, y elegido 

por ellos para regirlos segun las leyes que le dictaran, y que solo éramos 

súbditos como individuos, mas nunca basallos; palabra que no conoce el 

diccionario de una nacion libre

...Fernando crée que es Rei, no por el consentimiento de los 

españoles, sino porque le corresponde serlo de derecho: deduzco 

tambien por su ambiguo modo de explicarse, que no aprueba las 

Cortes...1066

Do espallamento das teses soberanistas tamén se farán eco os sectores 

reaccionarios de Galicia. No ano 1810 o Arcebispo de Santiago, e os Bispos de Lugo, 

Mondoñedo, Tui e Santander dirixían unha representación ás Cortes na que os ataques ó 

contractualismo iusracionalista se centran no estado de natureza e posterior pacto na 

versión de Rousseau no seu Emilio :

...que desde los desiertos de su Emilio, á donde destinaba la especie 

humana á vivir una vida montaraz y salvage para reducirla en seguida al 

1065 El Ciudadano por la Constitución, nº 260 (30 de marzo de 1814), p. 1070
1066 El Ciudadano por la Constitución, 262 (2 de abril de 1814), p.1.076.
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estado de sociedad por un contrato ratero de compañia, levantaba el 

grito y vaticinaba de ante mano la ruina próxima de todas las 

Monarquías de Europa...1067

A preocupación de Múzquiz na Pastoral de 1814 que citamos máis arriba polas 

teorías voluntaristas e contractualistas é tal que, pese a manifestar que non quere facer 

unha enumeración dos escritos os que ós seus párrocos deben atender, remitirlle ou 

denunciar á Inquisición, dedica un longo párrafo ós

... que no reconocen otra justicia mas que la que nace de la voluntad 

de los hombres, y de los pactos con que se juntaron quando trataron de 

vivir en sociedad  ...

para continuar expoñendo os perigos da limitación da soberanía do rei,

...en los que no dan otro principio a la potestad Real, que cierta 

porcion ó particula de libertad, que cada uno libremente ha transferido 

en un depositario comun, y que pueden reasumir de acuerdo quando se 

les antoxe...

perigos que levaran á entrada nos Índices universitarios das obras de Hobbes ou de 

Rousseau, e doutras obras de dereito natural como Iuris natura elementa (1751) de 

Burlamaqui, que aparece prohibido por vez primeira no segundo índice de Pedrosa.

Non parecía ser menor a preocupación dos Visitadores rexios á Universidade en 

1816, posto que no escrito ó Rector antes citado no seu punto 4 indícase:

Plan y especificacion de los Auctores mas utiles para enseñar las 

ciencias sagradas, derecho canonico y civil elijiendo los que 

particularmente se distingan en sostener ideas monarquicas y que 

promueben la unidad simplificada de este genero de gobierno, que es el 

mas comunmente obserbado en todas las Naciones del globo conocido.

1067 Representación [1814],  pp. 2-3.
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Tres das obras prohibidas pertencen a Montesquieu, representante da ilustración 

moderada : De l’esprit de lois, presente xa dende os primeiros catálogos coñecidos da 

Biblioteca universitaria, na que o autor busca os factores obxectivos que determinan o 

dereito; as Lettres persannes, consideradas coma un exercicio preliminar da obra 

anterior  e que se publican coma anónimas e con pé de imprenta falso en 1721, 

proliferando as edicións ante o seu éxito nos anos seguintes, así coma a edición de 

novelas epistolares. Das críticas á Inquisición nesta obra escollemos por razóns 

evidentes o seguinte texto na Carta XXIX:

Lo que te cuento sirve para Francia y Alemania, pues he oido decir 

que en España y en Portugal hay unos derviches que no se andan con 

bromas y queman a un hombre como si fuera paja. Si alguien cae en 

manos de esa gente, más le vale haber orado a Dios con unas bolitas de 

madera en la mano, haber llevado consigo dos trozos de trapo atados a 

dos cintas y haber estado alguna vez en una provincia que llaman 

Galicia 

A traducción ó español de Montesquieu publicada como anónima Reflexiones 

sobre las causas de la grandeza de los romanos y las que dieron motivo a su 

decadencia, prohibida en 1781, aparece tamén  dende o primeiro Índice universitario. A 

defensa da separación de poderes e da tolerancia, así coma as súas reflexións sobre 

España e a propia Inquisición, eran razón suficiente para a inclusión de Montesquieu 

nos Índices. A influencia de Montesquieu en Galicia é patente a través das páxinas do 

Semanario político, histórico y literario de La Coruña, que edita en 1809 e 1810 

Manuel Pardo de Andrade.

Pero ademais están tamén entre os prohibidos da Universidade a Apologie de 

l’Abbé des Prades avec un analyse du livre intitulé L’Esprit des Lois, de Diderot 



609

incluido no Récuil de pièces corcenant la These de M. l’Abbé des Prades, a que xa nos 

temos referido.

Avanzando nas ideas de Montesquieu na obxectivización do dereito natural, 

recibindo as influencias de Hobbes, Helvetius e Beccaria, está Jeremy Bentham, 

representante do utilitarismo xurídico e político, que concibe o dereito como producto 

dun cálculo rigoroso e próximo ás ciencias físicas. A súa aparición no Índice de Patiño, 

aínda que de anotación posterior, case é preciso adiviñala pois unha mancha de tinta no 

folio só nos permite ver o seu nome e o final da última verba do título. Sen dúbida a 

obra prohibida é o Tratado de las pruebas judiciales, cuxo exemplar da edición de 1835 

na biblioteca ten a indicación de “prohibido”, permitíndonos tamén coñecer que se 

vendía na librería compostelá de Rey Romero. Alí debeu adquirila o seu doante Vicente 

Castro Lamas. Trátase dunha traducción da edición de 1823 de Dumont, traductor e 

divulgador dos manuscritos de Bentham, figura fundamental na transmisión da súa obra 

por quen foi en ocasións antes coñecido en francés que en inglés. En España, aínda que 

coñecida con anterioridade, a obra de Bentham terá especial importancia na década dos 

301068. Se cremos a Borrow, era autor coñecido e admirado polo alcalde de Corcubión:

El alcalde: ¡Oh!, es de lo más ridículo; ¡confundir a un compatriota 

del gran Baintham con un bárbaro como ese!

Yo: Dispense usted, señor: ¿de quién ha dicho usted?

El alcalde: Del gran Baintham; el que ha inventado leyes para el 

mundo entero. Espero verlas adoptadas dentro de poco en este 

desgraciado país.1069

1068 As traducción ó español das obras de Bentham, Montesquieu e Vatel seguen sendo obxecto de exame 
no Arcebispado de Santiago en 1848. Un dos censores de Bentham encontran en toda a obra tendencia a 
la incredulidad (Cfr. AHDS, Fondo xeral, Instrucción Pública, Leg. 473).
1069 Borrow, George [1967],  p. 359.
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O iluminismo italiano está representado na Universidade, ademais de polas obras 

de Giannone, pola obra de Cesare Beccaria Traité des delits et des peines, para quen o 

crime non é senón unha violación do contrato do individuo coa sociedade, e un dos 

primeiros defensores da abolición da pena de morte e a tortura. 

A traducción española de 1787-89 da Ciencia de la legislación  de Gaetano 

Filangieri non entrará nos prohibidos ata 1854, cando doa a edición española Vicente 

Castro Lamas, e aínda que unha traducción ó francés existía na Biblioteca dende 1830 

cando a doara Juan Felipe Osorio, Coronel retirado, vecino i residente en la Villa de 

Pontevedra.  A difusión desta obra en Galicia non debía ser menor pois hai novas dende 

1795 da súa venda, autoinculpacións da súa lectura1070, e un número de exemplares 

considerable de distintas edicións entre 1782 e 1822 existentes hoxe na Biblioteca Xeral 

da Universidade. Será tamén esta unha das obras das que se acusa de ler e difundir no 

seu proceso na Inquisición a Parga e Puga1071. A obra fora prohibida en 1790 acusada de 

soster entre outras

...proposiciones...enormisimamente ofensivas a todos los soberanos; 

eversivas de su autoridad y más notorios derechos; sediciosas contra la 

seguridad de sus sagradas personas y coronas y contra la tranquilidad

pública...1072

Máis tarde houbo de ingresar neste Índice a edición de París de 1840 das Oeuvres 

do mesmo autor, doadas á Biblioteca por Francisco Murube Galán, profesor de Dereito 

Penal e Mercantil desta Universidade entre 1858 e 1860. Tamén entra no Índice de 

Patiño o Comentario sobre la ciencia de la legislación de Filangieri  do pensador 

liberal Benjamin Constant na edición en español de 1825, doada por Vicente Castro 

Lamas.

1070 AHN, Inquisición, Leg. 2.938 e 2.153.
1071 Meijide Pardo, Antonio [1992], p. 37.
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O libro político complétase coas edicións de séculos anteriores das Obras y 

Relaciones de Antón Pérez, do Cortesano  de Castiglione, e Discours de l’état de la 

paix et de la guerre. Ensemble un traicté intitulé le Prince (1637) de Maquiavelo, a 

primeira e a última tamén presentes nos libros da Inquisición de Santiago. As obras de 

Antonio Pérez e Castiglione aparecen xa no primeiro Índice de Pedrosa, Maquiavelo 

incorporarase no segundo.

Sobre as distintas lecturas do Príncipe  existe unha longa e interesante reseña en 

El Censor1073, que non dubida en afirmar que Maquiavelista puro fue el célebre Antonio 

Perez. A reseña repasa as interpretacións de Voltaire e Rousseau, as das xerarquías de 

Roma, as dos xesuítas (aproveitando a ocasión para mostrar un claro antixesuitismo: 

...los principios morales y políticos de los jesuitas nunca han valido mas que los de 

Maquiavelo...), e as dos ultra-realistas franceses. Defendendo que non outra doutrina

que a de Maquiavelo teñen exercido os gobernos absolutistas de Europa, o autor do 

texto, o liberal Alberto Lista, pese a non estar de acordo con Rousseau en que a obra 

sexa unha sátira contra o poder arbitrario, considera con este que a obra é un manual de 

los enemigos del poder absoluto  e remata cun consello ós pueblos:

...harian bien estos ultimos en tomar el consejo que da Rousseau á 

los amantes de la libertad sobre la frecuente lectura del libro del 

Príncipe

Nos tres Índices  soamente se reseña a edición italiana de 1565 do Cortesano de 

Castiglione, a pesar de que o primeiro catálogo1074 coñecido da Biblioteca universitaria, 

anterior á redacción dos Índices, da conta doutra edición italiana de 1584, e unha 

francesa e en francés de 1538. O exemplar desta última existente hoxe procede da 

Biblioteca da Compañía de Monterrey e nela encóntrase expurgada a dedicatoria e 

1072 Cit. por Domergue, Luciente [1986],  p. 120.
1073El Censor, nº 20 (16 de Dec. de 1820), p. 96-111.
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algunha orla. A realidade é que o Índice inquisitorial de 1790 non prohibía a obra e só 

mandaba expurgar as edicións de Venecia de 1547, 1549, 1559, 1560, 1574 e a 

traducción de Boscán de 1569 impresa en Anveres.

Voltaire, máximo representante da Ilustración, autor de primeira clase nos Índices 

inquisitoriais dende 1762, aparece con varias obras nos Índices universitarios: baixo o 

seu nome Examen  du Prince de Machiavel, e La Henriade, aínda que tamén o seu 

comentario publicado coma anónimo sobre a obra de Beccaria estaba incluído na 

edición condenada deste autor. Co seu seudónimo Joseph Bourdillon aparece no Índice 

de Patiño o Essai historique et critique sur les Dissentions des Eglises de Pologne 

(1767), encadernado coa Dissertation sur la tolerance civile et religieuse...(1778), que 

xa estaba reseñado dende o primeiro Índice de Pedrosa.

Non deixa de chamar a atención a presencia serodia de Rousseau nos Índices 

universitarios, pois se ben ó Emilio  na traducción de Marchena de 1821 aparecerá no 

Índice de Patiño xunto con outras tres obras ( Discours, Pensées e dúas edicións de La 

Nueva Heloisa ), trátase de adicións de man distinta a do bibliotecario liberal e 

posiblemente moi posteriores, xa que un exemplar da Nova Eloisa  foi doado en 1847. 

A obra que servira de inspiración a Rousseau, as cartas de Abelardo e Heloisa, na súa 

primeira edición de 1616 formaba parte tamén dos prohibidos despois de que fora 

adquirida por Patiño en París en 1824. 

Si aparece na Universidade dende o primeiro Índice a imitación  do Emilio  do 

ex-xesuíta Montegón, Eusebio, un dos libros máis populares a fins do século XVIII.

Pero non hai dúbida da difusión destas obras en Galicia, se atendemos ás Pastorais 

das distintas dioceses. O Contrato social  e o Emilio  aparecían citadas na Pastoral do 

Bispo de Tui, Francisco García Casarrubios, xunto con outras obras incluídas nestes 

Índices (Cartas de Abelardo y Heloisa, La moral universal de Holbach, Las ruinas de 

1074 BX,  Ms. 584.
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Volney, a Historia Crítica da Inquisición de Llorente), xa que ...hemos sabido haber 

estado de venta en uno de los pueblos de nuestro Obispado.

Condillac e o seu Cours d’étude pour l’instruction du Prince de Parme  (1789) 

aparece dende o primeiro Índice de Pedrosa. Da obra foran condenados os seis últimos 

volumes en 1789, cos seus ataques ó clero, á Inquisición e á monarquía española, 

ademais das súas lecturas recomendadas de moitos autores incluídos nas prohibicións 

inquisitoriais, en suma, en palabras dos seus censores 

...entre todos los autores que conocemos no hay alguno que más 

abiertamente desprecie, ultraje y blasfeme de la Iglesia, de sus ministros, 

de la religión y de cuanto hay más sagrado en las jerarquías 

eclesiásticas y civil 1075.  

A lectura política desta obra  queda clara na introducción realizada polos 

traductores ó español do seu discurso preliminar, editado en Cádiz en 1813, cando 

sinalan que agardan que contribuirá a acelerar y asegurar la marcha intelectual y 

liberal del pueblo español1076

De man posterior inclúese tamén no último Índice universitario Origine de tous 

les cultes  de Dupuy, e unha edición de 1808 de Les Ruines  de Volney (prohibidas 

ambas en 1797). Esta última segundo La Censura  imprimírase e propagárase en España 

durante o trienio liberal, pero seguía a venderse en 1845, os seus contidos socavaban os 

cimentos da relixión e de toda sociedad civilizada, e no fondo non facía máis que 

reducir el mismo sistema que explano Dupuis en nueve tomos de pesada erudición1077. 

Ambas obras analizaban a relixión como un pacto entre a tiranía política e o despotismo 

teolóxico1078.

1075 Cit. por Sarrailh, Jean [1979], p. 300.
1076 Sánchez-Blanco Parody, Francisco [1991], p.216.
1077 La Censura, Año I, nº 12 (xuño de 1845), p. 96.
1078 Goezt, Rose [2000], pp. 275-280.
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 Algúns outros títulos literarios, eróticos, de maxia forman parte tamén dos 

Índices, pero en todo caso trátase dun número menor de títulos dentro dos prohibidos, e 

en ocasións a súa prohibición realizase por iguais motivos doutros xa sinalados: defensa 

da tolerancia, anticlericalismo, críticas á Inquisición, etc.

A desaparición da Inquisición non librou os libros da censura.  Deles non se 

esquecerá o Plano de Estudios da Universidade de 18241079, pois no Título XXX 

relativo á Disciplina moral y religiosa, despois de establecer un Tribunal de censura 

universitario e outros apartados referidos ó control das lecturas, xa citados neste texto, o 

artigo 295 fai referencia explicita ás bibliotecas:

ART. 295. Al Tribunal de censura toca celar sobre las Bibliotecas, e 

indagar si se observan en la que lo fuere de la Universidad, y en otras 

cualesquiera públicas, las leyes que mandan tener cerrados y en pieza 

reservada los libros prohibidos, y los notoriamente malos y corruptores, 

y las que prohiben a los Bibliotecarios el franquearlas a cualquiera que 

no tenga licencia para leerlos. Toda infraccion de esta ley en la 

Biblioteca de la Universidad, serà severamente castigada por el Rector: 

de las que el Tribunal sepa que se cometen en otras, darà noticia a las 

Autoridades competentes, pudiendo prohibir à los estudiantes, con 

fundados motivos, la concurrencia á cualesquiera Bibliotecas o librerías 

públicas ó privadas.

Por estas datas o Índice de Patiño engrosarase cun Suplemento especial con 18 

entradas de catálogo, onde figurarán os 9 títulos  de Duguet ós que nos referimos 

anteriormente, xunto con outros 9 fundamentalmente literarios (Dante, Schiller). Este 

1079 Real Decreto [1824], pp. 32- 33.
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suplemento sen data é posterior a 1824, pois nese ano adquiriu a maioría Patiño nun 

libreiro de París1080.  

 Cando os fondos desamortizados da Biblioteca do Mosteiro de San Martiño

pasaron á Biblioteca Pública da Universidade, os 385 volumes de obras prohibidas 

existentes no Mosteiro deberon engrosar o cuarto de prohibidos desta, xa que na 

documentación posterior da Biblioteca aparece citado o gabinete de reservados con 

frecuencia, aínda que a maioría non se incorporarían ó Índice de prohibidos iniciado por 

Patiño, coa posible excepción da obra de Locke. Nun reconto de obras da Biblioteca, 

sen data pero posterior a 1843, dise que nese gabinete había 1.500 volumes1081.

Todo parece indicar que os libros incluídos nos Índices permanecerán apartados 

na Universidade polo menos ata o traslado da biblioteca ó novo piso do edificio a 

principios do século XX, traslado que tantos cambios lle carreará na disposición dos 

fondos. O dito popular Inquisición chitón  con que Bartolomé José Gallardo remataba 

no seu Diccionario  a voz Inquisición traspasou con moito a duración da mesma nas 

bibliotecas. 

1080 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 657.
1081 AHUS, Universidade, Serie Histórica, Leg. 22.
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En relación cos obxectivos sinalados na presentación desta tese chegamos a un 

conxunto de conclusións, que pasamos a expoñer en relación con cada un deles.

Polo que se refire á articulación das coleccións bibliográficas con vistas a 

constitución dunha biblioteca:

1. O reformismo borbónico do século XVIII creou novas institucións científicas e 

culturais, froito dunha cultura dirixida, que son obxecto de atención na bibliografía 

sobre este período (Biblioteca Real, Academias, etc.). Ó seu lado, no último tercio do 

século ponse en marcha un sistema de bibliotecas públicas, que supoñerá un cambio de 

paradigma para as bibliotecas. A un tempo, as vellas institucións bibliotecarias tenden a 

desaparecer nun proceso que se inicia coas bibliotecas da Compañía de Xesús, e 

rematará coas dos Colexios universitarios e as das ordes relixiosas desamortizadas. En 

Galicia, os libros destas últimas viran a formar a base das novas bibliotecas públicas, 

pero estas ergueranse sobre un modelo distinto, aínda que a súa orixe marcará o caracter 

das súas coleccións.

2. O nacemento das novas institucións bibliotecarias ten en parte lugar no seo das 

Universidades. A revisión feita nos textos dos teóricos das reformas universitarias non 

nos aportou luz algunha cara ó novo modelo de biblioteca. Pero si o fixo a lectura de 

Sarmiento quen marcara nos seus escritos o paradigma do novo sistema de bibliotecas 

públicas que el propoñía poñer en marcha en España, a través das bibliotecas diocesanas 

e das bibliotecas universitarias. 

As propostas serán recollidas e postas en marcha posteriormente por algúns dos 

seus contertulios no Mosteiro de San Martín, especialmente Campomanes e Ventura 

Figueroa, pero coa participación posterior doutros, como Felipe de Castro, que 
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recolleran a idea das doazóns post-mortem das súas bibliotecas como achegas ó novo 

modelo.

As novas bibliotecas desenvolvíanse sobre catro eixes que marcan a diferencia 

coas bibliotecas das comunidades no Antigo Réxime: o seu carácter público, e 

relacionado con el as súas coleccións enciclopédicas, a existencia dun orzamento para 

sostelas, e a presencia de persoal ó seu cargo. As vellas librerías deixan paso ás novas 

bibliotecas.

3. A partir da década de 1770 teñen a súa se na Universidade de Santiago dúas 

Bibliotecas: a existente no Colexio de Fonseca e a Biblioteca Pública da Real 

Universidade.

4. A Biblioteca do Colexio de Fonseca debía ser a herdeira da vella Biblioteca 

sostida pola Universidade no Colexio dende o século XVI. Pero a realidade é que parece 

nacer de novo a inicios do século XVIII, pois case nada debeu conservarse das 

coleccións bibliográficas existentes con anterioridade.

Esta Biblioteca responde ó vello paradigma das bibliotecas colexiais, con 

orzamentos puntuais e baixo a responsabilidade dos colexiais, que eran os únicos que 

tiñan acceso a ela. A Universidade fai investimentos considerables a partir de 1714 na 

construcción dun edificio para ela e na compra de libros, pero esas adquisicións 

esmorecen axiña, pese ós reiterados mandatos dos visitadores. A situación non fará 

senón agravarse nas décadas seguintes, especialmente a partir das reformas iniciadas por 

Diego Juan de Ulloa e os conseguintes conflictos habidos entre a Universidade e o 

Colexio. Finalmente, a desaparición do Colexio, traerá as crebas dos seus fondos á nova 

Biblioteca da Universidade, pero aínda non será esta o seu apousento definitivo, pois en 

parte sairán mesturados cos libros desamortizados no Mosteiro de San Martiño e que a 

finais do século XIX foron a integrarse no Seminario.
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5. Un caracter absolutamente distinto terá a nova Biblioteca creada na 

Universidade a partir dos fondos dos Colexios da Compañía de Galicia. Nacida por 

expreso mandato do Consello de Castela, enmárcase no novo modelo bibliotecario 

posto en marcha polo despotismo ilustrado.

Todas as características sinaladas na conclusión 1 foron cumpridas pola nova 

Biblioteca xurdida na Universidade despois da expulsión da Compañía, unha Biblioteca 

que se denominará, polo menos ata finais do século XIX, Biblioteca Pública da 

Universidade. O control do Consello de Castela, tanto no referido ás instalacións, como 

á redacción das Constitucións e as primeiras compras de libros mostra ben ás claras ata 

que punto a nova Biblioteca formaba parte dunha política centralizadora e culturalmente 

dirixista, aínda que executada e apoiada por determinados sectores do Claustro 

universitario.

Na redacción das Constitucións da Biblioteca hai unha directa intervención do 

Consello de Castela. Cunhas instruccións previas elaboradas polo bibliotecario 

Francisco del Valle-Inclán, colaborador do Vicerrector Montes na posta en marcha das 

reformas universitarias, os borradores sucédense, son sometidos polo Consello ó 

dictame técnico do bibliotecario da Biblioteca Real, e as Constitucións remataran sendo 

altamente inspiradas polas vixentes naquela institución. Os vinte anos transcorridos 

dende o inicio da súa discusión ata a súa aprobación dan fe das dificultades atopadas. 

Parece bastante probable que o único aspecto en que a Universidade impuxo o seu 

criterio foi na nova proposta de bibliotecario maior, na que non irá incluído Valle-

Inclán, con inimigos considerables no Claustro. Polo demais a Biblioteca Real é o 

modelo a seguir, e aparece xa o seu papel de cabeceira dun sistema bibliotecario 

centralizado, que será continuado polas propostas cara a constitución das Bibliotecas 

públicas provinciais ideadas polas Cortes de Cádiz.
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As tres figuras que están ó fronte da Biblioteca durante estes anos, chámense 

Director ou Bibliotecario maior, foron nomeados polo Consello de Castela e pertencían 

ós sectores que apoiaban as reformas universitarias. Cumpriron con bastante exactitude 

as tarefas que as Constitucións sinalaban, e tiveron considerables conflictos polas súas 

posicións ideolóxicas na institución universitaria. 

Dende o momento da súa creación existiron Xuntas de Biblioteca nomeadas polo 

Claustro para a realización de diversas tarefas, especialmente a redacción das 

Constitucións. Pero con carácter estable constitúense ó abrir a Biblioteca ó público e 

aprobarse as Constitucións, tamén neste punto inspiradas nas Xuntas da Biblioteca Real. 

Xunto ós bibliotecarios maiores son as Xuntas da Biblioteca quen parece ter un papel 

máis activo dentro da Universidade no seu desenvolvemento, aínda que tal papel parece 

limitado á revisión da selección das coleccións, nas que a penas parece intervir, e das 

contas da Biblioteca, é dicir limítase a actividades burocráticas. Academicamente as 

Xuntas representan ás distintas facultades baixo a presidencia do Rector ou do 

Visitador, e ideoloxicamente están sempre presentes os distintos sectores da 

comunidade universitaria, aínda que nun primeiro momento teñan maior peso os 

representantes do reformismo e no último período estudiado os absolutistas. 

No que se refire ó orzamento, os 2.000 reás anuais establecidos nas Constitucións 

eran certamente escasos se os comparamos cos dedicados pola Universidade de 

Salamanca, ou polos propostos nalgún dos borradores elaborados para as Constitucións. 

Pero a Biblioteca acadou nestes anos importantes ingresos de libros, gracias a achegas 

extraordinarias e ás vendas e intercambios de libros duplicados, que deberan chegar a 

ela en grandes cantidades das distintas bibliotecas xesuíticas e das doazóns de 

particulares. Se ben con anterioridade a 1810 este orzamento increméntase 

considerablemente, ata os 6.000 reás, seguía véndose como escaso polo bibliotecario 
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maior, e como excesivo por algún profesor da Universidade que en 1830 valoraba os 

26.000 volumes existentes como un luxo que non debía incrementarse.

En canto ó segundo obxectivo sinalado, o estudio das coleccións:

6. A Biblioteca do Colexio de Fonseca posuía en 1786, unhas coleccións 

caracterizadas pola súa forte correspondencia cos estudios dos colexiais. Libros de 

Teoloxía e Leis e Cánones son non so o núcleo bibliográfico, senón practicamente os 

únicos existentes nos andeis do Colexio. A propia clasificación en que se distribúen nos 

andeis soamente reflicte estes dous grupos, e a distribución dos volumes indica o 

predominio dos fondos teolóxicos. A súa composición non é diversa da atopada noutras 

bibliotecas do Antigo Réxime.

Pero na súa etapa final a Biblioteca debía ter modificado de forma sensible a súas 

coleccións, cunha primeira mostra nos libros que o rector do Colexio quere mercar en 

1786, despois da reforma do Colexio encabezada por Páramo e Somoza, onde as obras 

de Historia eclesiástica, Dereito, Historia profana se moven con frecuencia nas correntes 

galicanas e xansenistas, cuxos libros aparecen como especialmente buscados polos 

ilustrados en España. Ó seu lado, aparece o interese pola física newtoniana, a través dos 

seus principais divulgadores, e o pensamento das Luces, con autores de primeira orde 

franceses e italianos: Condillac, Mably, Filangieri e Genovesi.

As crebas finais da Biblioteca, tal e como aparecen reflectidas na relación de 

libros de 1843 e que pasarán á nova Biblioteca da Universidade, seguen mostrando o 

predominio dos fondos teolóxicos, con importantes incorporacións nas coleccións 

bíblicas. Pero non menos certo é que se ten producido un cambio nas coleccións, que 

mostran agora a especialización científica que caracterizara á Ilustración. Medicina, 

Botánica, Física e Química, e moi especialmente os fondos agronómicos, están agora 

presentes entre a literatura existente nos andeis. Cremos probable que a esta nova 
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composición non fora allea a posible recepción da biblioteca de quen fora Rector da 

Universidade e reformador do Colexio, Antonio Páramo e Somoza.

7. Aínda que se ven considerando como o primeiro catálogo da nova Biblioteca 

universitaria unha relación de libros realizada en 1773 por Francisco del Valle-Inclán 

contendo os libros existentes e os que debían mercarse, cremos que tal relación só 

contiña os fondos que o aínda non nomeado director da Biblioteca consideraba servían 

de apoio ó Plano de Estudios de 1772 e os que había que adquirir para poñelo en 

marcha. En calquera caso, analizamos esta colección por ser a única coñecida nestes 

primeiros anos de constitución da Biblioteca, e a falta da maioría dos catálogos ou 

inventarios dos fondos recibidos dos xesuítas. 

Coñecemos de xeito aproximado, dadas as características desta relación, uns 1.200 

volumes que existían nese momento na Biblioteca Pública da Real Universidade. A 

Teoloxía era a clase mellor representada con aproximadamente o 40% dos volumes, 

como era lóxico se temos en conta que a maior parte, senón todos, procedían das 

bibliotecas da Compañía en Galicia. Entre estes fondos teolóxicos, a escolástica era a 

área mellor representada, e seguramente tamén eran considerables as coleccións de 

teoloxía moral, predicación e mística, aínda que os datos da relación non permitan 

afirmalo con rotundidade. A patrística e a literatura litúrxica e conciliar teñen unha 

presencia escasa, pero ten certa importancia a bibliografía bíblica: están xa presentes 

algunhas edicións do que constitúe hoxe a importante colección bíblica da Biblioteca 

Xeral da Universidade de Santiago, como a Biblia Complutense e a de Anveres.

O segundo grupo temático en relación a súa dimensión é a Historia, cuxos fondos 

se aproximan ó 23% do total da relación, e dentro dela é a historia de España e Indias a 

mellor representada nesta selección. A importancia desta clase dentro dos fondos 

globais manterase ó longo do período estudiado, sen embargo a composición dentro da 
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propia clase variará substancialmente, o que si ben seguramente está condicionado polas 

adquisicións posteriores, tamén en parte pode responder á selección realizada por Valle-

Inclán con vistas ó Plano de estudios de 1772.

Xurisprudencia e Belas Letras teñen un peso similar nas coleccións reseñadas en 

1773, algo máis dun 14% dos volumes da colección, aínda que o número de entradas de 

catálogo é superior na segunda. O Dereito canónico e romano posúen o maior número 

de volumes, o que se modificará substancialmente nos anos seguintes. Nas Belas Letras 

é a antigüidade clásica a mellor representada, con escasas coleccións tanto lingüísticas 

como literarias en linguas vulgares, ó que non debeu ser alleo o feito de que 

Campomanes excluíra os fondos destas materias no envío de obras xesuíticas á 

Universidade.

Os libros de Ciencias e Artes constitúen a colección máis pobre das existentes en 

1773, formando só un 7,5% dos volumes desta relación. A ausencia de un só título de 

Matemáticas mostra ata que punto a Biblioteca estaba constituída só polos fondos 

xesuíticos, pois Campomanes mandara enviar tales obras a Pontevedra para unha Escola 

de Pilotaxe que nunca se constituirá.

8. O segundo momento en que é posible estudiar o conxunto da colección é en 

1794, gracias ó catálogo incluído na Visita de Martínez Oliva, un catálogo que xa inclúe 

non só os fondos xesuíticos, senón tamén as grandes doazóns do período (Felipe de 

Castro, Ventura Figueroa e Carballo de Castro), e as adquisicións dos anos anteriores. 

Gracias a que fomos quen de reconstruír a orde dos libros existentes na Biblioteca, 

podemos facer unha comparanza coa colección que Valle-Inclán sinalaba na década dos 

70. 

Nalgúns aspectos as grandes liñas encontradas en 1773 non se modificaron: 

Teoloxía e Historia seguen formando o núcleo das coleccións, pero mentres que a 
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primeira baixa sensiblemente a súa porcentaxe de volumes no conxunto (do 40,43% en 

1773 ó 32,21% en 1794), a Historia increméntao, aínda que moi lixeiramente (22,8% en 

1773 ó 23,89 en 1794). Outra diferencia importante respecto á situación daquel ano é o 

feito do peso da Xurisprudencia que pasa a ocupar o terceiro lugar en canto o número de 

volumes, e o avance de Ciencias e Artes que desprazan do cuarto lugar ás Belas Letras, 

constituíndo estas escasamente o 11% dos volumes existentes. 

Un análise máis detido tendo en conta as divisións temáticas empregadas na 

ordenación dos fondos presenta tamén datos de interese. En primeiro lugar, o 

predominio dos estudios bíblicos e da Mística dentro da Teoloxía, unha literatura 

sempre reivindicada pola denominada Ilustración católica.

En segundo lugar, o grande peso do Dereito eclesiástico fronte ó canónico, 

especialmente no número de títulos, constituíndo máis do 27% das coleccións de 

Xurisprudencia, tanto en títulos como en volumes, o que é mostra da forte recepción do

regalismo alentado pola Coroa, así como unha porcentaxe superior dos fondos de 

“Dereitos patrios” fronte ó romano, en consonancia coa política reformista que o 

Consello intentaba dar ós estudios xurídicos.

En terceiro lugar, unha colección de Filosofía Moral sensiblemente superior á 

Historia da Filosofía, Metafísica e Lóxica, e un incremento substancial dos títulos 

englobados na división de Artes, ó que non sería allea a incorporación dos libros de 

Felipe de Castro.

Finalmente un predominio das coleccións de historia profana sobre as de Historia 

da Igrexa, aínda que a Historia eclesiástica sexa a división cun maior número de 

volumes. Na historia profana era a Historia literaria, as biografías e os extractos 

históricos a colección máis voluminosa, pero cunha presencia matizada, aínda que 

importante, dende o punto de vista do número de títulos. 
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En xeral, podemos dicir que as dúas décadas transcorridas dende 1773 

modificaron a composición da Biblioteca, diferenciándoa substancialmente dunha 

biblioteca  típica do Antigo Réxime.

9. A análise das coleccións feita por unha comisión do Claustro universitario en 

1821 presenta unha Biblioteca de 8.000 títulos e 20.000 volumes, na que Teoloxía e 

Xurisprudencia ocupan a maior extensión. Para os autores do informe as Ciencias e as 

Belas Letras son as clases máis deficitarias, pese ós esforzos feitos nos anos anteriores. 

Curiosamente esta clase é a única en que non fan indicación de ningún autor ou obra 

concreta que desexen adquirir, nin tampouco inclúen entre as fortalezas das coleccións 

existentes ningún dos adquiridos a partir de 1812, o que para nos é mostra da ausencia 

dunha literatura canónica nunha ciencia aínda en proceso de fragmentación. Polo que se 

refire ás restantes clases salientar a pobreza dos libros de Dereito natural e de literatura 

contemporánea, así como un certo etnocentrismo nas coleccións teolóxicas e históricas, 

sinalado polos autores desta avaliación.

En relación co terceiro obxectivo sinalado, o estudio das adquisicións realizadas 

no período e os distintos procesos para tales adquisicións, permítenos sinalar as 

conclusións seguintes:

10. Os libros seleccionados por Valle-Inclán en 1773 supoñían incrementar en 

máis do dobre a colección que el reseñaba, pois se os realmente indicados a duplicaban, 

deixaba un papel considerable ós libreiros para incrementar o número de títulos en 

moitas materias. As obras recibíronse non só en 1774, como adoita sinalar a bibliografía 

sobre a Biblioteca, senón tamén nun envío posterior en 1776. Nesta compra 

increméntanse as coleccións teolóxicas naquelas áreas que a relación mostraba 

deficitarias (literatura conciliar, litúrxica e patrística), e tamén os textos bíblicos (Biblias 

Políglotas de París e Londres, Biblia de Kennicott). En Xurisprudencia aumenta 
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considerablemente o Dereito patrio, e ingresan figuras de primeira orde do Dereito 

natural e de xentes (Grocio, Puffendorf, Heinecio) e do Dereito eclesiástico galicano 

(Van-Spen, Du Pin). 

En Ciencias e Artes as adquisicións son limitadas, pero ingresan entón importantes 

autores como Bacon, Descartes, Newton, as primeiras coleccións matemáticas 

coñecidas (Tosca, os irmáns Bernouille, Wolf), e en Medicina os discípulos de 

Boerhaave  Van Swieten e Haen, así coma as obras do mecanicista Hoffmann. Sen 

dúbida, a adquisición máis importante é a da Encyclopédie de D’Alembert e Diderot, 

chegada na remesa de libros recibidos en 1776.

En Historia e Belas Letras é onde se produce un maior crecemento no número de 

volumes en relación co estado dos fondos existentes tal e como Valle-Inclán os 

reseñaba. A Historia eclesiástica e a Historia literaria achegan voluminosas coleccións. 

En Belas Letras diccionarios, thesaurus e bibliografías son o cerne das adquisicións.

En xeral, podemos dicir que as adquisicións realizadas entre 1773 e 1776 

corresponden maioritariamente a unha temática e a uns autores que correspondían co 

plano de estudios de 1772, e eran sinalados como precisos para a constitución dunha 

biblioteca polas bibliografías do momento.

11. Simultaneamente a estas adquisicións levouse adiante unha política de 

deselección de fondos duplicados, sen dúbida na súa maior parte procedentes das 

bibliotecas xesuíticas, xa que a primeira venda coñecida prodúcese en 1776. Este 

expurgo está formado por máis de 2.000 volumes polos que se ingresaron 15.508 reás. 

Os libros vendidos fundamentalmente a membros da comunidade universitaria, que 

tiñan preferencia na poxa, adscríbense á Teoloxía, Dereito canónico e clásicos 

grecolatinos, con predominio de autores da Compañía.
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Durante a década dos 90 e primeiros anos do século XIX seguen vendéndose 

libros, fundamentalmente teolóxicos e xurídicos, e tamén se procede a trocos. Todo 

parece indicar que parte destes fondos vendidos ou permutados seguen sendo 

procedentes da Compañía, aínda que a eles se engadiran duplicados de doazóns como a 

de Mateo Fandiño 

12. Os fondos adquiridos con estes sistemas difiren segundo procedan dun ou 

doutro. Nas adquisicións feitas en 1795-1796 cos ingresos procedentes da venda 

Ciencias e Artes, Xurisprudencia e Historia son as clases especialmente coidadas nesta 

orde se atendemos o número de títulos, e ó revés se atendemos ós volumes. Na permuta 

realizada neses anos, coa mesma composición nos libros ofertados pola Biblioteca, os 

títulos ingresados son fundamentalmente de Teoloxía, Ciencias e Artes e en menor 

medida de Historia, debendo matizarse que en Ciencias é a Medicina a división mellor 

representada.

Cando en 1804-1805 se permutan os libros procedentes da biblioteca de Mateo 

Fandiño predominan nos ofertados e nos obtidos os libros xurídicos. Ambas permutas  

son significativas de como o sistema de adquisición condiciona a formación das 

coleccións, o que se ven a engadir á orixe xesuítica das mesmas, que non é máis que 

outra forma de adquisición. De aquí dedúcese a necesidade de análises procesuais da 

composición das bibliotecas, fronte ós máis frecuentes análises estáticos a partir 

exclusivamente dos catálogos das bibliotecas, que nos levarían a confundir as 

posibilidades reais de desenvolvemento das bibliotecas coa lóxica abstracta do seu 

planeamento.

13. O período entre 1812 e 1816 imprimirá un forte predominio na adquisición de 

libros ás obras de Ciencias e Artes, que neses anos constitúen cerca da metade dos 

títulos ingresados e máis do 66% dos volumes, e se excluímos as doazóns acadamos 
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case un 71% destes, ós que aínda habería que engadir 348 tomos de revistas. A 

composición destas adquisicións mostra xa a fragmentación científica propia da 

Ilustración: obras de Xeoloxía, Mineraloxía, Flora, Anatomía e Fisioloxía vexetal e 

animal, Química experimental, Astronomía, Matemáticas. E nela están representados os 

grandes científicos do momento: Horace-Bénédict de Saussure, o Abate Haüy, 

Brisseau-Mirbel, Cuvier, Réaumur, Lamarck, Lavoisier, Guyton de Morveau, Euler, 

Lagrange, Laplace, etc.

14. A escolma realizada das adquisicións feitas nos últimos anos que se inclúe no 

informe realizado polos comisionados do Claustro en 1821 mostra que, ademais das 

Ciencias, as Belas Letras e a Historia foron obxecto de atención preferente. Na primeira 

destas clases hai que destacar a compra do que hoxe son considerados clásicos da 

literatura española, que se empezan a editar ou reeditar a finais do século XVIII 

mostrando a reivindicación dunha literatura nacional española, así como o facían as 

historias literarias dos Mohedano ou de Lampillas, que tamén ingresan nestes anos. En 

Historia é a europea a que achega un número maior de títulos, moitos deles de 

publicación moi próxima ós anos de adquisición.

15. A investigación desenvolvida permítenos abrir como hipótese de traballo que 

nestes anos se incorporaron á Biblioteca fondos procedentes da desamortización do 

Trienio de San Martiño Pinario, xa que consta que foron adxudicados polas Cortes en 

maio de 1823, pero esta data é tan próxima ó triunfo do absolutismo que parece 

improbable. 

En relación ó obxectivo referido ós discursos técnicos que articularon a 

comunicación das coleccións:

16. A posta en marcha da nova Biblioteca requirirá unhas instalacións que dean a 

coñecer ós visitantes o seu programa docente e enciclopédico, co obxectivo de reunir 
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todo o coñecemento e introducirnos nel e na súa orde. A Biblioteca-Salón era o modelo 

arquitectónico máis acaído para este proxecto, e a Biblioteca-Museo o modelo 

bibliotecario que permitía a un tempo transmitir a través da iconografía as achegas nas 

artes e nas ciencias da institución universitaria e a través dos libros e as coleccións de 

historia natural, esferas, globos, moedas, etc. o conxunto do coñecemento.

17. En relación ós catálogos, fontes fundamentais para o coñecemento da 

Biblioteca, cremos ter identificadas as dúas partes de que se compoñía o catálogo máis 

antigo da nova Biblioteca, realizado polo bibliotecario Valle-Inclán nos primeiros anos 

da década dos 90, e ata agora considerado un catálogo descoñecido. Tamén a 

investigación levada adiante nos permitiu inventariar o conxunto de instrumentos 

catalográficos realizados no período, así como localizar algúns deles (catálogos de 

manuscritos, libros prohibidos, fragmentos do catálogo de autores realizado por 

Pedrosa).

18. A segunda parte do catálogo realizado por Valle-Inclán, ademais de 

permitirnos a análise das coleccións de acordo ás categorías existentes na súa 

disposición, xa referida, posibilitounos tamén a reconstrucción da orde dos libros nos 

andeis da Biblioteca, unha orde que, aínda que nacida a principios do século XVIII, era 

a máis frecuente nas bibliotecas europeas do período, e que os bibliotecarios 

composteláns deberon tomar da Encyclopédie. A clasificación de Gabriel Martin  

plasmada nos andeis respondía a un momento de transición nas categorías científicas a 

partir do desenvolvemento das ciencias no século XVII, e aspiraba dende os principios 

de autoridade do Antigo Réxime, co seu inicio na Biblia, a ofrecer un camiño iniciático 

no coñecemento que remataba coa Historia literaria, biografías de personaxes ilustres e 

extractos históricos, respondendo a unha visión integradora dun saber fragmentado pola 

especialización científica.
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Finalmente, respecto ó obxectivo referido á recepción do pensamento ilustrado:

19. No último tercio do século XVIII o poder político, que viña exercendo a 

censura de libros a través do aparato de control inquisitorial, acrecenta o seu papel 

directo tanto na identificación coma na represión da heterodoxia. Aínda que a 

bibliografía ó uso adoita pechar o estudio da censura inquisitorial coa abolición da 

Inquisición, os Índices de libros prohibidos inquisitoriais seguirán tendo unha longa 

pervivencia no século XIX.  

Estes Índices constitúen ó longo do período tanto un catálogo da heterodoxia 

como un corpus de ortodoxia, na medida en que responden a unha filosofía da sospeita, 

fixada en criterios formais, ambiguos, que se reforzaban con prácticas de igual carácter, 

das que non faltan mostras no tratamento dos libros na Biblioteca universitaria. Neste 

sentido será a autocensura o obxectivo mellor acadado polo sistema censor.

20. Non encontramos no discurso ilustrado unha posición de ruptura co sistema 

censor, aínda que si un desexo de secularización do mesmo e unha clara vocación nas 

elites de asumir o exercicio da censura. Non parece ter sido rara a participación dos 

ilustrados galegos no sistema censor.

Pola contra no discurso liberal aparece unha defensa explícita da liberdade de 

imprenta, entendida como abolición da censura previa, agás para cuestións de dogma, 

pero mantendo a partir das Cortes gaditanas instrumentos de control a posteriori coma 

as Xuntas de Censura, o control das lecturas nas bibliotecas, e nalgúns casos 

defendendo intervencións censoras máis veladas. Esta defensa da liberdade de imprenta 

engade, ó argumento da utilidade ilustrada, o seu caracter de expresión da soberanía. No 

liberalismo galego  pódense identificar claramente diversas posicións respecto ás 

medidas liberais: dende as máis moderadas, advertindo dos perigos do seu abuso e 
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xustificando o control “necesario” pola súa asunción polos bispos, ata as máis radicais 

preconizando a abolición de toda censura previa.

Pero os proxectos das Cortes de Cádiz para as bibliotecas seguen a falar de libros 

prohibidos, e isto explica que o último Índice de libros prohibidos da Universidade de 

Santiago leve como data de inicio 1813.

21. A Universidade formada fundamentalmente por membros das elites relixiosas 

participará significativamente no sistema de control político-relixioso.  A Universidade 

de Santiago non parece ter sido moi celosa en cumprir as disposicións referidas ó censor 

rexio, e nos primeiros anos de existencia da nova biblioteca tampouco mostra unha 

especial vixilancia nas lecturas, como demostra a avanzada data en que se solicita a 

licencia inquisitorial para ler e mercar prohibidos, as compras destas obras, e incluso 

vendas, antes de posuír licencia, etc. Pero terá unha conducta especialmente dura cos 

seus membros afrancesados, e uns anos antes na biblioteca as medidas de control 

parecen acrecentarse ó redor do cambio de século, como mostra a retirada de libros das 

seccións xerais á prohibida, a elaboración dos dous primeiros Índices de libros 

prohibidos e sospeitosos, á conservación destas coleccións cada vez máis apartadas dos 

fondos xerais da Biblioteca, e a práctica desaparición dos labores de expurgo.

O que si parece liberalizarse ó longo do período é a actitude dos bibliotecarios dos 

que se vai perdendo todo rastro da súa primitiva reivindicación censora, co seu máximo 

expoñente en la facultad absoluta de leer y expurgar los libros prohibidos de Valle-

Inclán, pasando pola, ó parecer máis tímida, preocupación censora de Pedrosa, e 

chegando á desaparición total, ó menos na documentación que atopamos, en Patiño, que 

ata parece desculparse baixo fórmulas de y mas que en clase de tales [prohibidos] 

estaban, e que consideraba pertinente a lectura de moitos deles. Márcanse así as

diferencias entre os primeiros ilustrados e os liberais na Biblioteca Universitaria.
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22. Os Índices de prohibidos da Universidade de Santiago, todos eles posteriores a 

1800, poden ser lidos coma unha representación máis da denominada por Javier Herrero 

teoría da “conxura”, formada polos representantes da nova teoloxía e a nova filosofía. 

Entre os libros relixiosos hai unha considerable presencia de obras xansenistas e 

galicanistas, antixesuíticas e de crítica bíblica, cuxa difusión entre as elites galegas se 

confirma coa análise doutras fontes tanto de bibliotecas (catálogos da Inquisición de 

1709 e 1813, catálogo do Mosteiro de San Martiño Pinario, etc.), como polas 

adquisicións feitas por Valle-Inclán na década dos 70, os libros desexados polo Colexio 

de Fonseca en 1786 ou pola análise da procedencia dos propios exemplares hoxe 

conservados na Biblioteca Xeral da Universidade. O libro filosófico, que responde ás 

correntes ilustradas anteriores e posteriores á Revolución francesa, increméntase 

considerablemente na primeira metade do século XIX.

A biblioteca prohibida de Santiago de Compostela parece mostrar indicios da 

presencia de movementos renovadores da Igrexa e da sociedade galega de finais do 

Antigo Réxime. Presencia que testemuñan os fondos universitarios, que poderían 

explicarse polos singulares bibliotecarios que nestes primeiros anos traballaron  nela, 

pero que non se debe esquecer eran revisados pola Xunta da Biblioteca á hora de 

realizar as adquisicións dos fondos, tal e como sinalaban as Constitucións, e moi 

especialmente cando esta adquisición supoñía desembolsos considerables coma no caso 

da do Bispo de Blois.  O interese nestas obras confírmase pola súa existencia en 

bibliotecas particulares  que viñeron parar á Universidade, as veces máis que 

bibliotecas, obras illadas que os seus donos fixeron escapar ó futuro incerto que supuxo 

sempre para os libros a intolerancia.
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Fontes Documentais

I. ARQUIVO HISTÓRICO UNIVERSITARIO DE SANTIAGO (AHUS)

Serie Histórica
A) Libros de Arquivo

Libro A. 49. Libro de Visitas, 1713-1732.

Libro A. 56. Libro de Visita de Martínez Oliva, 1805-1807. Fabriqueiros.

Libro A 57. Libro de Visita de Martínez Oliva, 1805-1807. Biblioteca

Libro A 58. Libro de Visita de Martínez Oliva, 1805-1807. Obras e edificios.

Libro A. 134. Libro de Claustros, 1752-1758.

Libro A. 135. Libro de Claustros, 1759-1769.

Libro A. 136. Libro de Claustros, 1787-1799.

Libro A. 137. Libro de Claustros, 1806-1809.

Libro A. 138. Libro de Claustros, 1809-1814.

Libro A. 139. Libro de Claustros, 1814-1816.

Libro A. 140. Libro de Claustros, 1817-1821.

Libro A. 141. Libro de Claustros de Catedráticos, 1820-1845.

Libro A. 146. Libro de Claustros, 1840-1854.

Libro A. 168. Xuntas de Biblioteca, 1817-1846.

Libro A. 375. Libro de Ordes, 1820-1821.

Libro A. 376. Libro de Ordes, 1821-1824.

B) Legaxos

Leg. 3. Documentación da Biblioteca, 1806-1816.

Leg. 5. Documentación da Biblioteca, 1769-1879.

Leg. 22. Documentación da Biblioteca, 1780-1902.

Leg. 37. Documentación da Biblioteca, 1815.

Leg. 38. Cédulas e borradores de Claustros, 1816-1818.

Leg. 77. Xuntas de Biblioteca, 1794-1814.

Leg. 85. Documentación da Biblioteca, 1800-1857.

Leg. 116. Documentación Visita Real, 1816.

Leg. 134. Cédulas e borradores de Claustro, 1822-1823.
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Leg. 181. Varia. Documentación da Biblioteca, 1831.

Leg. 183. Varia. Documentación da Biblioteca, 1794-1806.

Leg. 184. Certificación de Claustro para libranzas.

Leg. 188. Varia. Documentación da Biblioteca, 1774.

Leg. 189. Disposicións legais, século XVIII.

Leg. 190. Varia. Documentación da Biblioteca, 1769-1810.

Leg. 201. Documentación da Biblioteca do Colexio de Fonseca, 1840-1844.

Leg. 282. Documentación da Biblioteca do Colexio de Fonseca, 1798-1799

Leg. 519. Cédulas e borradores de Claustro, 1809-1812.

Leg. 520. Cédulas e borradores de Claustro, 1812-1814.

Leg. 534. Documentación da Biblioteca, 1776-1813. 

Leg. 535. Documentación da Biblioteca do Mosteiro de San Martiño Pinario e da 

Biblioteca da Universidade, 1705-1843.

Leg. 536. Documentación da Biblioteca, século XIX.

Leg. 657. Documentación da Biblioteca, 1824-1900.

Leg. 658. Varia. Documentación da Biblioteca, séculos XVIII a XX.

Serie Expedientes Persoais

Leg. 1029

Caixa 4.213.

Serie Clero

Leg. 1030. Documentación da Inquisición.

II. ARQUIVO HISTÓRICO NACIONAL (AHN)

Serie Consellos

Leg. 5.453. Real orde de inspección das Universidades, 1815.

Leg. 5.469. Expedientes sobre oposicións a cátedras. Documentación da Biblioteca, 

1773-1774.

Leg. 5.470. Documentación da Biblioteca, 1775-1795.

Leg. 5.471. Documentación da Biblioteca, obras, 1774-1784.

Leg. 5.472/1. Plano de estudios de 1770.

Leg. 5.474. Documentación da Biblioteca, 1792-1805.
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Leg. 5.476. Visita Real, 1815-1816.

Leg. 5.501. Documentación da Biblioteca do Colexio de Fonseca, 1783.

Leg. 5.569. Documentación da Biblioteca, 1824-1829.

Serie Inquisición

Leg. 2.153. Expedientes de censura.

Leg. 2.938. Expedientes de censura.

Leg. 4.469. Expediente de censura do Bispo de Tui.

III. ARQUIVO HISTÓRICO DIOCESANO DE SANTIAGO (AHDS)

Fondo xeral

Instrucción Pública

Leg. 457. Documentación sobre planos de estudio e cátedras universitarias, censura de 

libros da Biblioteca Universitaria, 1751-1861.

Leg. 458. Documentación do Colexio de Fonseca, 1799-1839.

Leg. 464. Libro de Xuntas do Colexio de Fonseca, 1829-1840.

Leg. 466. Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1818-1840.

Leg. 468. Contas do Colexio de Fonseca, 1818-1840.

Leg. 472.Expedientes de censura, 1813-1896.

Leg. 473. Expedientes e documentación de censura, 1777-1898.

Inquisición

Leg. 1.242. Documentación sobre a abolición da Inquisición en Galicia, 1813.

Comunidades relixiosas

Leg. 392. Correspondencia do Arcebispado sobre o Colexio da Compañía, 1767.

IV. ARQUIVO DO REINO DE GALICIA (ARG)

Real Audiencia. Sala do Crime. Causas penais

Leg. 54, peza 4. Expediente formado contra diversos afrancesados da cidade de 

Santiago, 1809. 
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Leg. 65, peza 15. Providencia do Tribunal de Seguridade Pública do Reino de Galicia 

contra afrancesados da cidade de Santiago, 1810.

Leg. 99, peza 3. Causas formadas ós adictos ó Sistema Constitucional, 1814-1826.

V. ARQUIVO DAS CORTES ESPAÑOLAS (ACE)

Facenda 

Leg. 10. Inventario dos bens da Inquisición de Galicia, 1813.

VI. ARQUIVO HISTÓRICO PROVINCIAL DE OURENSE (AHPOU)

Clero 

Caixa 9950. Inventario da Biblioteca da Compañía de Monterrey.

VII. ARQUIVO CONDE DE CAMPOMANES (ACC)

23-25. Lista formada por el Sr. Campomanes en el año de 1753, de los libros de 

Derecho Público que debe contener una Biblioteca bien formada.

27-17.  Eloxio fúnebre de Ventura Figueroa feito por Campomanes, 1783.

48-124. Carta de Sarmiento a Campomanes sobre os traballos bíblicos de Kennicott, 

1764

VIII. BIBLIOTECA XERAL DA UNIVERSIDADE DE SANTIAGO (BX)

Ms. 16. Seijas Losada, Francisco de: Censura de las seis proposiciones que se publican 

y corren en Francés con nombre de la Sorbona [16--].

Ms. 54. Fandiño, Mateo: Apuntamientos Legales. [177-].

Ms. 69. Libro de Capillas del Colexio de San Clemente Unico de Pasantes de la 

Universidad de Santiago…, 1761-1808.

Ms. 264. Memoria de los Señores Bienhechores de la Biblioteca Pública de la Real 

Universidad Literaria de Santiago…, 1812-1869.

Ms. 320. Pedrosa Montenegro, José: Índice Alfabético Sylabico de los libros prohibidos 

que tiene la Biblioteca Pública de la Real Universidad de Santiago... ¿1804?

Ms. 322. Biblia Sacra [13--].

Ms. 323. Biblia Sacra [12--].
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Ms. 325. González Patiño, Joaquín: Libros, obras I articulos que no tenia la Biblioteca y 

se compraron a cuenta de las cantidades procedentes de la consignación 

anual… desde el año de 1812. 1816-¿1823?.

Ms. 431. Martell, Claudio: Curso Matemático para la Ynstrucción de los Militares. 

1749.

Ms. 452. Libro de asiento de los libros que se sacan de la Librería de este Monasterio de 

San Martin el Real de la Ciudad de Santiago… 1742-1825.

Ms. 582. Índice de la Librería do Mosteiro de San Martiño Pinario. [17--]

Ms. 584. ¿Valle-Inclán, Francisco del?: [Catálogo da Biblioteca da Universidade de 

Santiago]. [179-]

Ms. 588. González Patiño, Joaquín: Catálogo General de la Biblioteca Pública de la R. 

Universidad literaria de Santiago. [1829?]

Ms. 589. Suplemento al Catálogo [da Biblioteca da Universidade de Santiago]. [183-]

Ms. 590. González Patiño, Joaquín: Biblioteca Pública de la Real Universidad  Literaria 

de Santiago. Índice de las Obras i Libros que existen en la división o parte 

occidental del Salón… 1828.

Ms. 591. González Patiño, Joaquín: Biblioteca Pública de la Real Universidad  Literaria 

de Santiago. Índice de las Obras i Libros que existen en la división o parte 

oriental del Salón… 1828.

Ms. 592. Índice General Alphabetico, de los Autores y obras que se contienen en esta 

Biblioteca [do Mosteiro de San Martiño Pinario]. [177-]

Ms. 599/1-4. Cartas e outros papeis de Frei Martín Sarmiento doados por Francisco de 

Paula Cousiño.

Ms. 604/1. Papeis do P. José Negueruela, do Mosteiro de San Martiño Pinario. ¿1777 ?.

RSE Variedades 8-25. Nuevo Cathecismo sobre los negocios presentes de los 

Jesuitas...ó el Anti-jesuitismo expuesto familiarmente por preguntas y 

respuestas [18--].

IX. BIBLIOTECA PENZOL

CA 180/3. Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1702-1739. 

CA 181/1. Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1739-1771.

CA 181/2. Libro de Capelas do Colexio de Fonseca, 1786-1812.
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X. BIBLIOTECA UNIVERSITARIA DE SALAMANCA

Ms. 605. Índice de los libros que están en la Antesala de los prohibidos. Libros que 

estan en el quarto de los Prohibidos. [17--].

Ms. 617. Ortiz Peña, José: Index Librorum omnium, qui in hac publica Salmanticensis 

Academiae Bibliotheca a reliquis separati reponuntur. 1776.
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Fontes impresas

Anuario 

[1881-1882] Anuario del Cuerpo Facultativo de Archiveros, 

Bibliotecarios y Anticuarios. Madrid, Imprenta del Colegio de Sordo-

Mudos.

Armañá, Francisco 

[1774] [Pastoral sobre la extinción de la Compañía de Jesús]. Santiago, 

Sebastián Montero y Frayz.

[1783] Pastoral... en que propuesta la infalible verdad de la religión 

christiana, promueve la debida instrucción en su doctrina, Madrid, 

Joachin Ibarra.

Azpeytia Sáenz, José Antonio

[1821a] Instruccion que debe observarse en el Obispado de Lugo 

para la censura y juicio religioso de los libros... Lugo, Imprenta de 

D. José Pujol.

[1821b] [Pastoral do Bispo de Lugo sobre libros prohibidos]. Lugo, 

Imprenta de D. José Pujol.

Bedoya, Juan Manuel 

[1835] Retrato histórico de... D. Pedro de Quevedo y Quintano... Madrid, 

Imprenta que fue de Fuentenebro.

Catalogue 

[1763] Catalogue des livres de la Bibliothèque de la Maison Professe des 

ci-devant soi disans jesuites du Collège de Clermont. Paris,  Chez 

Pissot.
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Colección 

[1767-1769] Colección general de las providencias... sobre el 

estrañamiento y ocupación de temporalidades de los regulares de la 

Compañía... Madrid, Imprenta Real de la Gaceta.

[1779] Colección de últimas resoluciones de su Magestad...expedidas 

desde el año de mil setecientos cinquenta y uno para la Real 

Universidad de Santiago... Madrid, Antonio de Sancha, 1779.

[1812] Colección de los decretos y órdenes que han expedido las Cortes 

generales y Extraordinarias desde el 24 de mayo de 1812. Madrid, 

Imprenta Nacional.

[1820-1821] Colección de los Decretos y Ordenes generales expedidos 

por las Cortes Ordinarias de los años de 1820 y 1821. Madrid, 

Imprenta Nacional.

[1823-1824] Colección eclesiástica española, comprensiva de los 

Breves de S.S., notas del R. Nuncio, Representaciones de los SS. 

Obispos a las Cortes, Pastorales, Edictos etc. : con otros documentos 

relativos a las innovaciones hachas por los constitucionales en 

materias eclesiásticas desde el 7 de marzo de 1820.  Madrid, 

Imprenta de E. Aguado.

[1837] Colección de las leyes, decretos y declaraciones de las Cortes, y 

de los Reales decretos, ordenes, resoluciones.... desde el 1º de Enero 

hasta el fin de junio de 1837. Madrid, Imprenta Nacional.

Colonia, Dominique de: 

[1755] Dictionnaire des livres jansénistes ou qui favorisent le jansénisme. 

Anvers, Chez Jesu Baptiste Verdussen.
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Constantin, L.-A.: 

[1841] Bibliothéconomie ou Nouveau Manuel Complet pour 

l’arrangement, la conservation et l’administration des Bibliothèques. 

Nouv. ed. rev. Paris, à la Librairie Encyclopédique de Roret.

Cuatro

[1838] Cuatro palabritas a los autores y firmantes del impreso contra los 

Colegios de Fonseca y S. Geronimo, por un Colegial de Fonseca. 

Santiago, Imprenta de D. José Fermin Campaña, impresor del 

Colegio mayor de Fonseca.

Decretos

[1823-1824] Decretos del Rei nuestro Señor Fernando VII. Madrid, 

Oficina de D. Francisco Martínez Dávila.

[1835] Decretos de la Reina...Doña Isabel II dados en su Real nombre 

por...la reina gobernadora. T. decimonoveno. Madrid, Imprenta Real.

[1818] Decretos del Rey Don Fernando VII..., por Fermín Martín de 

Balmaceda. Madrid, Imprenta Real.

Diario 

[1810-1813] Diario de las discusiones y actas de las Cortes. Madrid, 

Imprenta Real.

Dictionnaire

[1790] Dictionnaire bibliographique, historique et critique des livres 

rares, précieux,...suivi d’un Essai de Bibliographie.... Paris, Chez 

Cailleau et Fils.

Diderot, Denis

[1758-1768] Encyclopédie ou Dictionnaire raisonné des Sciences, des 

Arts et des métiers,... publié par M. Diderot,... et... par M. 

D’Alembert. A Lucques, Chez Vincent Giuntini.
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Elías de Molíns, Antonio

[1882] Concordato de 1851 anotado de las leyes, decretos y 

disposiciones que se han publicado en su aclaración por…, Madrid, 

etc., Viuda e Hijos de J. Subijana.

Foronda, Valentín de  

[1789] Disertación presentada por Don Valentín de la Foronda...á una de 

las Sociedades del Reyno, en Espiritu de los mejores diarios que se 

publican en Europa, nº 179 (4 de maio de 1789), p. 1-14.

Freire Castrillón, Manuel

[1811] Delacion del discurso contra la libertad de la imprenta que 

publico D. Manuel Freyre y Castrillon. Santiago, Oficina de Manuel 

Antonio Rey.

[1812] Jansenomaquia contra el jansenismo de Irineo Nystactes. 

Santiago, Imprenta de D. Manuel María de la Vila.

Gaceta

[1697-1936] Gaceta de Madrid. Madrid, s.n.

Galicia 

[1882-1893] Galicia Diplomática: revista semanal de archivos y 

bibliotecas, historia, arqueología..., director Bernardo Barreiro de 

Vázquez Varela. Santiago, Establecimiento Tipográfico Manuel 

Mirás y Álvarez.

Gallardo, Bartolomé José

[1991] Biblioteca Nacional de Cortes. Artículo copiado de las “Adiciones 

y refundición de algunos títulos y artículos del Proyecto de 

Reglamento para el gobierno interior del Congreso, propuestas y 

motivadas por el Diputado D.B.J. Gallardo, Bibliotecario de las 
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Cortes”. Madrid, Imprenta de D.M. Calero, 1838. Ed. facs. 

Almendralejo, Biblioteca Santa Ana.

García Benito, Juan

[1813] Carta Pastoral... en solicitud de la conservación del Santo 

Tribunal de la Inquisición... y exórtandolos á que se mantengan 

constantes en la doctrina...sobre la debida obediencia sumision y 

respeto á las legitimas potestades. Santiago, Imprenta de Juan 

Francisco Montero.

[1816] Carta Pastoral...dirigida a sus diocesanos exhortándoles a que se 

precavan de las nuevas doctrinas de los falsos filósofos...  Madrid, 

Imprenta Miguel de Burgos.

[1822] Breve exhortación Pastoral... que dirige al clero..., Santiago, 

Imprenta de D. Manuel Antonio Rey.

García Casarrubios y Melgar, Francisco 

[1838] Pastoral... dirigida al clero y fieles de su diócesis. Santiago, 

Imprenta de la Viuda e Hijos de Compañel.

García Morales, Justo, ed.

[1968-72] Un informe de Campomanes sobre las bibliotecas 

españolas [1788]. Revista de Archivos, Bibliotecas y Museos, T. 

LXXV, 1-2.

Garnier, Jean

[1678] Systema Bibliotecae Collegii Parisiensis societatis Jesu. París, 

Sebastianus Mabre-Cramoisy.

Gazeta

[1812-1813] Gazeta marcial y política. Santiago, Manuel Antonio Rey.

¿González Patiño, Joaquín?
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[1835] Ojeada sobre la bibliografía, y el bibliotecario. Madrid, Imprenta 

de D. E. Aguado.

Índice

[1790] Índice último de los libros prohibidos y mandados expurgar...

Formado y arreglado... por mandato del Excmo. Sr. D. Agustín 

Rubín de Cevallos... y Señores del Supremo Consejo de la Santa 

General Inquisición... Madrid, Antonio de Sancha.

Instrucción

[1814] Instruccion Pastoral de los... Obispos de Lérida, Tortosa, 

Barcelona, Urgel, Teruel y Pamplona... Reimp. Santiago, Estafeta.

Legipont, Oliver

[1759] Itinerario en que se contiene el modo de hacer con utilidad los 

Viages á Cortes Estrangeras. Con dos Diseraciones. La primera sobre 

el modo de ordenar, y componer una Librería... Valencia, Benito 

Monfort. [Ed. orixinal: 1746].

Mabillon, Jean 

[1692] Traité des Études Monastiques... 2ª ed rev. et corr. Paris, Chez 

Carles Robustel. [Ed. orixinal: 1691].

Madoz, Pascual

[1986] Diccionario geográfico-estadístico- histórico de España y sus 

posesiones de ultramar. Galicia. Ed. facs. S.l., Libros Galicia. [Ed. 

orixinal: 1845].

Martin, Gabriel

[1711] Bibliotheca Bultelliana seu catalogus libr. Biblioth. Car. Bulteau. 

Paris, Apud Petrum Giffart et Gabrielem Martin.

Mayans y Siscar, Gregorio



649

[1732] Gregorii Majansii Generosi et antecessoris Valentini, Epistolarum 

libri sex. Valentiae Edetanorum, Typis Ant. Bordazàr de Artâzu.

Memorial

[1812] Memorial de los exjesuitas españoles...sobre la nulidad e 

injusticia de la pragmática sanción ...para el extrañamiento de los 

mismos. Santiago, Imprenta de los dos Amigos.

Múzquiz y Aldunate, Rafael de 

[1814] Carta Pastoral... dirigida a todos sus súbditos así eclesiásticos 

como seculares. Santiago, Imprenta de D. Juan Francisco Montero.

Novísima 

[1987] Novísima Recopilación de las leyes de España. Madrid, 1805. Ed. 

facs. Madrid, Boletín Oficial del Estado.

Olavide, Pablo de 

[1989] Plan de estudios para la Universidad de Sevilla. Estudio 

preliminar por Francisco Aguilar Piñal. 2ª ed. Sevilla, Universidad.

[Ed. orixinal: 1969].

Ortiz de la Peña, José: 

[1777] Bibliotheca salmantina, seu index librorum omnium qui in publica 

Salmanticensis Academiae Bibliotheca adservantur, per clases & 

materias dispositus in usum studiosae iuventutis. Salmanticae, apud 

Nicolaum Villargordo.

Pérez Bayer, Francisco

[1991] Por la libertad de la literatura española. Estudio preliminar 

Antonio Mestre Sanchís. Alicante, Instituto de Cultura Juan Gil 

Albert.

Pueblo
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[1812] El pueblo gallego no hizo gestión alguna para que el ...gobierno 

restablezca el tribunal de la Inquisición..., Coruña, Oficina de D. 

Antonio Rodríguez.

Real Cédula

[1771] Real Cédula en que S.M. se sirve comunicar a los prelados y 

cabildos de las Iglesias Catedrales, canónigos de oficio y ciudades 

del Reino el Reglamento hecho por... Manuel Ventura Figueroa..: 

para el establecimiento de un fondo de que costear la expedición de 

Bulas..., como también de libros para una biblioteca pública en los 

palacios arzobispales y episcopales. Madrid, Joachin Ibarra, 1771.

[1824] Real Cédula de S.M. y Señores del Consejo, en la cual se fijan las 

reglas que han de observarse para la introduccion de libros 

extrangeros en estos Reinos. Madrid, Imprenta Real.

[1825] Real Cédula de S.M. y señores del Consejo por la cual se manda 

guardar y cumplir el Reglamento... comprensiva de las reglas que 

deben observarse en la introduccion de libros extranjeros en el Reino. 

Madrid, Imprenta Real.

Real Decreto

[1824] Real Decreto y Plan de Estudios, Reimpreso por disposicion del 

Claustro de la Real Universidad de esta ciudad de Santiago. Santiago, 

Imprenta de Juan Francisco Montero.

Representación

[1814] Representación dirigida a las Cortes por el M. R. Arzobispo de 

Santiago y RR. Obispos de Lugo, Mondoñedo, Tuy y Santander, 

reimp., Santiago, Imprenta de Juan Francisco Montero.
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[¿Rodríguez Campomanes, Pedro?]

[1974] Discurso crítico-político sobre el estado de literatura de España y 

medios de mejorar las Universidades y estudios del Reino. Ed. por 

José E. García Melero. Madrid, Fundación Universitaria Española.

Rodríguez Suárez, Mª del Pilar, ed.

[1996] La Universidad de Santiago en el siglo XVI: Los libros de 

Claustro: 1566-1600. Coruña, Fundación Pedro Barrié de la Maza.

Romaní, Miguel, Rodríguez Suárez, Mª del Pilar, eds.

[1992] A Real Universidade de Santiago de Compostela: Actas da Visita 

do Licenciado D. Pedro Portocarrero Gobernador de Galicia (1577). 

Santiago de Compostela, Universidade.

Ruiz de Padrón, Antonio José

[1820] Apéndice al dictamen sobre el Tribunal de la Inquisicion, 

que en las Cortes celebradas el año de 1813 dió... 3ª ed. Madrid, 

Imprenta de la Calle de la Greda.

Sarmiento, Martín

[2002a] Catálogo de algunos libros curiosos y selectos, para la 

libreria de algun particular, que desee comprar de tres á quatro mil 

tomos. Edición de Henrique Monteagudo. Noia, Gráficas 

Sementeira. [Ed. orixinal: 1787]

[2002b] Reflexiones literarias para una Biblioteca Real. (A 

referencia cultural da Ilustración española). Edición e estudio de José 

Santos Puerto. Santiago, Consello da Cultura Galega. [Ed. orixinal: 

1789]
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Schouten, Salomon, Mortier, Petrus 

[1743] Bibliotheca selectissima, seu Catalogus omnis generis 

Librorum, in quavis Facúltate et in variis linguis... Amstelodami, 

Salomonem Schouten, et Petrum Mortier.

Sempere y Guarinos, Juan 

[1785] Ensayo de una biblioteca española de los mejores 

escritores del reynado de Carlos III. Madrid, Imprenta Real.

[1992] Reflexiones sobre el buen gusto en las Ciencias, y en las Artes. 

Traducción libre de las que escribio... Luis Antonio Muratori, con un 

discurso sobre el gusto actual de los españoles en la literatura. 

Madrid, Antonio de Sancha. Madrid, Antonio de Sancha, 1782. Ed. 

facs. Madrid, Marcial Pons.

Sensato

[1811] El Sensato. Santiago de Compostela, Imprenta de Juan 

Francisco Montero.

Sociedad Económica de Amigos del País de Santiago 

[1894] Las obras de la Universidad de Santiago. Santiago, Estab. Tip. de 

José M. Paredes.

Suplemento

[1805] Suplemento al Índice expurgatorio del año 1790 que contiene los 

libros prohibidos..., Madrid, Imprenta Real.

Universidade de Santiago

[1795] Constituciones de la Biblioteca de la Real Universidad de 

Santiago. Santiago, Ignacio Aguayo.
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[1814] Manifiesto que los profesores literarios de la Real Universidad de 

Santiago ofrecen... en obsequio del mejor de los Reyes el Sr. D. 

Fernando VII. Santiago, Oficina de D. Juan María de Pazos.

[1838] Representación elevada á S.M. por el Claustro de catedraticos de 

la Universidad de Santiago... sobre la necesidad urgente de la 

estincion de los dos Colegios...Santiago, s.n.

[1996] Biblioteca Universitaria. Reglamento. Santiago, 1 de Febrero de 

1807. Ed.. facs. Santiago de Compostela, Universidade, Servicio de 

Publicacións.

Fontes electrónicas

Academia Española

[Ed. electrónica] Diccionario de la lengua castellana. Madrid,

Imprenta de Francisco del Hierro, 1726-1739. Dispoñible en http: 

//www.rae.es [consulta, xaneiro 2004]

[Ed. electrónica] Diccionario de la Academia usual. Madrid, Joaquín 

Ibarra, 1780. Dispoñible en http: //www.rae.es [consulta, xaneiro 

2004]

Gallardo, Bartolomé, José

[Ed. Electrónica] Diccionario crítico-burlesco... Madrid, Imprenta de 

Sancha, 1838. Dispoñible en:  http://cervantesvirtual.com/ [consulta 

decembro 1999]

Jovellanos, Gaspar Melchor de



654

[Ed. Electrónica] Oración sobre la necesidad de unir el estudio de la 

literatura al de las ciencias. Dispoñible en: http: //

www.romanistik.uni-mainz.de/hisp/eps/texte/jovellanos.htm

[consulta, outubro 2004]
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