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Una de les funcions principals de qualsevol arxiu és la difusió dels seus fons documentals. Per això,
l’Arxiu Municipal de l’Hospitalet (AML’H), organitza el cicle “DOCUMENT DEL MES”, cicle amb el qual
s’exposa, tant físicament (a la sala de consulta de l’Arxiu) com en el web (http://www.lh.es/webs/arxiumunicipal/inici.aspx ), i durant un mes, un dels diferents documents dipositats a l’Arxiu.
La selecció es fa seguint un criteri de representativitat de la tipologia i procedència dels documents que
integren el patrimoni documental de l’Hospitalet i pretén mostrar-ne la riquesa i varietat.

http://www.l-h.cat/webs/arxiumunicipal/inici.aspx

FITXA DESCRIPTIVA
Àrea d’identificació

Aquest llibre correspon a la
setena reimpressió (1795) de
l’obra de Juan de Arfe y
Villafañe publicada l’any 1585.
Està dividit en quatre llibres. El
primer –subdividit en dos
títols– parla de
figures
geomètriques, cossos regulars
i irregulars, i
del “relox
vertical” (rellotge de sol). El
llibre segon conté quatre títols
sobre
proporcions
anatòmiques, els ossos, els
músculs del cos i l’escorç. El
llibre tercer –dividit en dos
títols–, parla dels animals de
quatre extremitats i de les aus.
Finalment, el quart llibre tracta
sobre arquitectura, els ordres
clàssics de l’arquitectura grega
i sobre peces singulars de la
litúrgia catòlica (custòdies,
creus, encensers, peces de
processó, etc.).
Juan de Arfe y Villafañe, artista
del renaixement espanyol, va
ser argenter, gravador i
cisellador,
reconegut com
l’artista més notable de la
família Arfe, autor de les
custòdies d’Àvila, Sevilla, etc., i
també d’estàtues de bronze.
La reimpressió de la seva obra
és un indicador inequívoc de la
influència que va tenir al llarg
del temps com a obra de
referència per als estudiosos
de les belles arts.

Varia commensuracion para la escultura y arquitectura / por Juan
de Arphe y Villafañe... ; añadido por Don Pedro Enguera... el Relox
vertical, con declinacion y sin ella, el Relox oriental y occidental, y
en todos puestos los signos. -- Septima impresion, arreglada à la
primera hecha en Sevilla el año de 1585. -- Madrid : por Don
Plácido Barco Lopez, calle de la Cruz, donde se hallará, 1795 .-- XII,
298 p., [1] h. en bl. : il. ; Fol. .-- (Fons: Miquel Romeu Mumany)
Àrea de context

Fons Miquel Romeu i Mumany (1883 – 1955)
Mestre. Nascut a l’Hospitalet, fill d’una família de mestres. Va
estudiar magisteri i va exercir a Barcelona. A partir de 1918 va
obrir pel seu compte una escola a l’Hospitalet: l’Escola Romeu, al
carrer de l’Església, 10.
Va ser regidor de l’Ajuntament durant la República i va actuar
d’alcalde accidental durant la Guerra Civil. Es va veure obligat a
exiliar-se i fou depurat del magisteri per la seva actuació política.
En acabar la guerra es va instal·lar a Barcelona i als setanta-un
anys d’edat va entrar en contacte amb l’Ajuntament i va fer
donació dels seus llibres, que el 1956 van passar la Biblioteca
Municipal de Collblanc i després a Can Sumarro.
Àrea de condicions d’accés i ús

Condicions d’accés: lliure
Condicions de reproducció: difusió cultural sense ànim de lucre
Llengües i escriptures: castellà
Característiques físiques: falten p. 251-264. Enq. pell malmesa,
guardes marbrejades, talls tenyits. Taques d'òxid i d'humitat.
Intervenció de restauració, any 2007
Instruments de descripció: catàleg
Àrea de documentació relacionada

Referenciat al Catàleg Col·lectiu del Patrimoni Bibliogràfic de
Catalunya i també al Catálogo Colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español (Ministerio de Cultura).
Arxiu Municipal de L’Hospitalet; Castellano, A. / "Els Llibres antics
a l'Arxiu Municipal de l'Hospitalet [En línia]". -- 2006. -- 93 p. :
fots. col. ; 30 cm. -- (Guia de recerca i lectura, 2).
Àrea de notes

Segells "Biblioteca Pública Municipal. Legado de maestro 1ª
enseñanza superior Excmo. Sr. D. Miguel Romeu Mumany alcalde
y juez municipal suplente que fue de esta ciudad en la 1ª mitad
del siglo XX Hospitalet de Llobregat". Es pot visionar el document
al nostre web i a la sala de consulta, on romandrà exposat durant
un mes.
Àrea de control de la descripció
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