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Fa quinze anys que la Biblioteca de Ciències Socials de la
Universitat Autònoma de Barcelona disposa d’un fons especial
de gran valor que du el nom de Biblioteca Econòmica Carandell.
Va ser transferida a la UAB, mitjançant un acord signat el 28
de setembre de l’any 1979, per l’AITPA (Associació Industrial
Tèxtil del Procés Cotoner), que en detenia la propietat, i amb
una col·laboració especial de l’antiga Caixa de Pensions per a
la Vellesa i d’Estalvis, “La Caixa”.

Es tracta d’un fons bibliogràfic especialitzat en temes
d’economia i pensament econòmic, sociologia i dret del segle
XVI al XX, que el va constituir al llarg de molt de temps
l’economista Joan Carandell –pare dels escriptors Lluís i Josep
Maria Carandell–, a qui l’havia adquirit l’AITPA el 1960.
Resultat de l’esforç pacient de molt anys i feta, per tant, de
compres als llibreters de vell en funció de les oportunitats que
es presentaven, la Biblioteca Econòmica Carandell reuneix
un gran nombre d’exemplars magnífics al costat de sèries molt
interessants però incompletes.

La col·lecció està formada per uns deu mil registres que
inclouen llibres, fullets, publicacions oficials, sèries estadístiques
i premsa especialitzada, com també algunes monografies i altres
materials inèdits. Censos de població, anuaris estadístics, balanços
de comerç exterior, memòries d’organismes públics i privats, guies
d’hisenda, estudis monogràfics sobre recursos naturals, capital,
tecnologia o educació, sobre sectors de la producció o sobre
temes de política monetària, fiscal, comercial o social i revistes
econòmiques, principalment de Catalunya i de la resta de l’Estat,
constitueixen el gruix del fons. L’arc temporal principalment cobert
va de mitjan segle XVIII fins a la Guerra Civil. Es tracta, sens dubte,
d’un dels millors fons que es poden trobar, incloses les grans
biblioteques públiques d’arreu, per a l’estudi de l’economia i la
societat espanyola en el període contemporani.

La secció d’antiquària, de llibres anteriors al segle XIX,
reuneix tres-cents vuitanta volums. Un altre dels elements
més valuosos de la Biblioteca és l’esplèndida col·lecció d’unes
quatre-centes pragmàtiques reials del segle XVI al XVIII. Conté,
a més, una part de la documentació original –integrada pels
llibres de registre i altres diversos documents manuscrits– de
l’arxiu de l’antiga Casa de la Moneda de Barcelona.

La consulta dels materials que formen la Biblioteca Econòmica
Carandell és oberta a tothom que tingui carnet de la Biblioteca
de Ciències Socials de la UAB, i a altres investigadors acreditats,
però sotmesa a les restriccions pròpies d’un fons de reserva.
Actualment tots els materials que la integren estan catalogats
i informatitzats en format VTLS, com la resta del patrimoni
bibliogràfic de la UAB. A més, els llibres de la secció d’Antiquària
es poden trobar catalogats a la base de dades del Catàleg
Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de Catalunya, el qual
recull totes les monografies impreses existents a Catalunya
des del segle XV fins a l’any 1900 (inclòs). La totalitat dels títols
és consultable en línia.
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