Creada pel colꞏleccionista i historiador Josep Buch i Parera (1902-1991), expert
en temàtica montserratina, va ser adquirida en els anys 90 per l’abadia de
Montserrat

La Colꞏlecció Montserratina de Josep
Buch i Parera, incorporada al CCUC
En el Catàleg Colꞏlectiu de les Universitats de Catalunya es pot consultar el
contingut, que està en diferents formats: postals, fotografies, cartells,
diaris, plaques de vidre, goigs i caixes de fulletons
Montserrat, febrer de 2018. La Biblioteca de Montserrat ha incorporat al Catàleg Colꞏlectiu de les
Universitats de Catalunya la “Colꞏlecció Montserratina de Josep Buch i Parera”. Es tracta d’un conjunt
de material de temàtica montserratina en diferents formats: postals, fotografies, cartells, diaris, plaques
de vidre, goigs i caixes de fulletons.
La temàtica està classificada en subtemàtiques: muntanya, paisatge, monestir, monuments, ermites,
basílica, abats, monjos, comunitat, Escolania, misteris de la Santa Cova, rosari monumental, capelles,
cremallera, aeri del riu i de Sant Jeroni, poblacions del voltant de Montserrat, coves de Collbató, conjunt
d’actes diversos celebrats a Montserrat, romeries, festivitats de Montserrat, aplecs, esbarts, excursions,
escalada i concerts. La biblioteca del monestir disposa d’una descripció més detallada de cada un dels
apartats.
Aquesta colꞏlecció va ser creada pel colꞏleccionista i historiador Josep Buch i Parera (1902-1991),
expert en temàtica montserratina, i va ser adquirida en els anys 90 del segle XX per l’abadia de
Montserrat. Una part d’aquest material, com ara estampes, medalles o rosaris, va anar al Museu de
Montserrat; mentre que la part d’objectes està dipositada a la secció de colꞏleccions del Monestir.
Concretament, la “Colꞏlecció Montserratina de Josep Buch i Parera” conté:














Colꞏlecció d'unes 2100 postals, des de 1901 fins 1988
Colꞏlecció d'unes 175 targetes de visita
Cartells de gran format
Diaris des de 1880 fins 1991 en arxivadors i caixes amb articles sobre Montserrat
6 caixes amb retalls de diaris i petits impresos sobre Montserrat
Colꞏlecció de fotografies del període 1890 i 1990 relacionades amb Montserrat
37 àlbums de vistes de Montserrat entre 1898 i 1988
Colꞏlecció de 9 llibretes amb iconografia montserratina, amb dibuixos, gravats, fotografies i fitxa
descriptiva
60 vistes estereoscòpiques positivades apaïsades del període 1870 i 1930
42 plaques de vidre, positivades i/o en negatiu, amb format estereoscòpic d'entre 1910 i 1935, 6
plaques de llanterna màgica
Colꞏlecció de goigs de temàtica montserratina del període 1810 i 1990
Dossiers reproduint 51 creus d'ermità realitzades amb la tècnica del calc
11 caixes amb fulletons impresos, retalls de diaris, estampes, banderins, cintes de romeries,
etiquetes, punts de llibre, adhesius, menús de restaurant, estampes, fulletons turístics,
programes de marxes a peu com la Matagalls-Montserrat, cartes, fotografies d'escalada
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