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 Els arxius i biblioteques del Reial 
Col·legi Seminari de Corpus Christi 
conserven als seus fons documentació des 
del segle XIV fins a l’actualitat. La voluntat 
de la institució, seguint les pautes marcades 
pel seu fundador, és la de custodiar, 
conservar, organitzar i difondre el seu 
patrimoni arxivístic i bibliogràfic entre la 
societat. Per aquest motiu obri les portes 
dels seus arxius i biblioteques amb l’objectiu 
de posar a l’abast del públic (usuaris i 
visitants) un dels patrimonis documentals 
més importants i espectaculars dels 
valencians. 

R E I A L  C O L · L E G I  S E M I N A R I  !
D E  C O R P U S  C H R I S T I !

C/ La Nau. 1, València, 46002	

T: 963 514 176	


W: www.seminariocorpuschristi.org

RESERVES 

Tlf: 601 159 979!

http://www.seminariocorpuschristi.org!

2 euros 

R E I A L  C O L · L E G I  S E M I N A R I  !
D E  C O R P U S  C H R I S T I !

DE VALÈNCIA!

Fotografies: © Francesc Vera

http://www.seminariocorpuschristi.org
http://www.seminariocorpuschristi.org


!
L A  V I S I T A

Arxiu de Protocols	

A l'arxiu es conserven un total de 29.064 protocols notarials redactats 
entre els segles XIV i XIX. És una donació dels hereus de Mariano Tortosa 
Tudela, col·legial perpetu del Col·legi, que els va anar recopilant des de 
l'any 1803. Des de l’any 1816 tots el protocols reunits per aquest col·legial 
es troben custodiats a l’edifici i encara avui la sala conté el mobiliari de 
fusta d’inicis del segle XX. És un dels arxius més visitats pels investigadors 
valencians, atès el ventall de possibilitats que ofereix la informació que hi 
conté per a la reconstrucció del nostre passat. 	
!
Arxiu de Música (No visitable temporalment)	

És el major fons històric musical valencià. Conserva documentació des de 
finals del segle XVI fins a l’actualitat.

Arxiu del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi	

L'arxiu conté la documentació que reflecteix la vida de la Capella, 
inaugurada l'any 1605, i la de la pròpia institució, que va començar a tenir 
vida pròpia al 1611, així com abundant documentació relacionada amb el 
procés de beatificació i canonització de Sant Joan de Ribera. Entre els seus 
fons es conserven la comptabilitat de la casa des de la seua fundació 
(Despesa General, Capella, Sagristia, Cuina, etc) i centenars de pergamins 
des del segle XIV fins al segle XVII. La sala es troba decorada amb retrats 
dels Sants Pares, amb les butlles papals que aprovaven la fundació del 
Col·legi i amb els únics plànols originals que es conserven de l’edifici.

   Sant Joan de Ribera, fundador del Reial Col·legi 
Seminari de Corpus Christi, va nàixer a Sevilla el 27 
de desembre de 1532. Des de 1544 va estudiar 
Teologia a la Universitat de Salamanca sota la 
direcció dels millors mestres del moment: Pedro 
Sotomayor, Domingo Soto i Melchor Cano. El 1562 
va ser nomenat arquebisbe de Badajoz i l'any 1568 el 
papa Pius V li va concedir el títol de Patriarca de 
Antioquia i el va nomenar arquebisbe de València.	

    Encara que la seua principal preocupació va ser la 
reforma del clergat i del poble, mai no deixà de 
costat una polifacètica curiositat científica i una 
inquietud intel·lectual, que el va dur a reunir una 
formidable biblioteca. El llegat més important, i obra 
predilecta, de l'arquebisbe Ribera va ser el Reial 
Col·legi Seminari de Corpus Christi, que va fundar 
amb l'objectiu de formar sacerdots instruïts i 
virtuosos que li ajudaren en la reforma religiosa dels 
fidels.	

  Sens dubte el patrimoni documental i artístic que la 
institució conserva és un fidel reflex de la figura del 
seu fundador. Al llarg dels segles les biblioteques i els 
arxius han anat enriquint-se amb l'adquisició de nous 
llibres o documents, deixant ben palès, no sols el 
vessant espiritual i religiós del Col·legi sinó també el 
cultural i científic, sent aquest últim un dels seus 
principis existencials. En aquest sentit, els fons dels 
arxius i biblioteques del Reial Col·legi Seminari de 
Corpus Christi són una font bàsica per a la història 
dels valencians des del segle XIV fins als nostres dies, 
i per extensió, atès el caràcter universal del seu 
fundador, per a l'estudi del Renaixement i 
l'Humanisme en el marc de la Monarquia Hispànica i 
l’Europa del seu temps. 

Biblioteca de Sant Joan de Ribera 
Conserva una gran part de la biblioteca personal de Sant Joan de Ribera, 
que llegà al Col·legi a la seua mort, junt a d’altres obres que van ser 
incorporades posteriorment. La biblioteca està situada al punt més alt de 
l’edifici i organitzada per diferents matèries: Bíblies, Sants Pares, Filosofia, 
Història, Teologia, etc. És una biblioteca extraordinària tant quantitativament 
com qualitativa i n’és reflex del bagatge intel·lectual i religiós del seu 
fundador. Entre els tresors bibliogràfics que conserva hi podem trobar 
manuscrits del mateix sant, còdexs, incunables i les més destacades edicions 
dels autors més importants i influents de la seua època. 

Biblioteca del Reial Col·legi Seminari de Corpus Christi 
La biblioteca consta de dues sales, està decorada amb elements de 
ceràmica dels segles XV al XVII, on es guarden obres dels segles XVII i 
XVIII. Entre els seus fons hi ha part de la biblioteca i la correspondència 
personal de l’li·lustrat Gregori Maians, el qual va ser bibliotecari reial de 
Felip V i autor de la primera biografia de Miguel de Cervantes, i la 
biblioteca del Pare Corbató dedicada a l’estudi de la figura de Sant Josep. 
La resta de la biblioteca està formada per diferents treballs històrics, 
filosòfics, científics i teològics. Es conserven obres de referència per a la 
historiografia valenciana com les Décadas de la Historia de Valencia 
redactades per Gaspar Juan Escolano i els Anales de la Corona de Aragón de 
Jerónimo Zurita.


