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  Cerca automàtica 
 
 Per a la cerca de paraules concretes cal obrir la finestra de consulta. Cliqueu els binocles o els 
desplegables “edit” més “search”, formuleu la petició i apareixerà una llista amb els diferents 
punts del document satisfactoris, que al clicar un per un recuperarà el text en el document. 



 

 
1. IDENTIFICACIÓ 
 
LOCALITZACIÓ  
CAT. Barcelona, Biblioteca de Catalunya 
 
TÍTOL 
Fons de Curial edicions catalanes 
 
DATES 
Ca. 1972-1998 
 
VOLUM I SUPORT  
800 capses, que ocupen 100 ml 
 
 
2. CONTEXT 
 
HISTÒRIA DE L’EMPRESA 
L’empresa editorial Curial edicions catalanes fou fundada a Barcelona el 1972 
per Max Cahner. S’especialitzà en la publicació de textos sobre història, 
literatura i història de la cultura catalanes a través de col·leccions específiques 
(“Biblioteca de Cultura Catalana”, “Biblioteca d’Història dels Països Catalans”, 
“Documents de cultura”, etc), en l’edició de textos (edicions crítiques i facsímils) 
i revistes d’àmbit universitari (Els Marges, Randa, Recerques, Estudis d’història 
agrària, Fonaments, Revista de Catalunya, etc): publicà igualment algunes de 
les obres de referència bàsiques, com la Geografia comarcal de Catalunya o el  
Diccionari Etimològic i Complementari de la Llengua catalana de Joan 
Coromines, o el Petit Curial Enciclopèdic. L’editorial deixà d’editar de manera 
independent a finals de la dècada dels 90.   
 
HISTÒRIA ARXIVÍSTICA I INGRÉS  
A finals dels anys 90 la documentació administrativa i els estocs editorials foren 
dipositats i conservats a l’antiga escola del municipi de Navés. L’any 2006 la 
Biblioteca de Catalunya, d’acord amb l’alcalde de Navés, va recuperar la 
documentació. 
 
 
3. CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
ABAST I CONTINGUT 
Es tracta d’un fons privat, que recull documentació generada i rebuda per Curial 
edicions catalanes. Inclou documentació administrativa, contractes, 
correspondència, retalls de premsa i alguns originals d’obres presentades a 
l’editorial. Per raons de conservació, algunes de les sèries estan parcialment 
incompletes. És particularment interessant per a l’estudi de Curial edicions i per 
l’estudi del món editorial català del darrer quart del segle XX. 
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SISTEMA D’ORGANITZACIÓ 
La documentació segueix l’ordre establert per l’editorial en el seu origen i està 
dividida essencialment en dues sèries: 
 

1. DOCUMENTACIÓ ADMINISTRATIVA 
2. DOCUMENTACIÓ SOBRE OBRES EDITADES I NO EDITADES 

 
La primera sèrie està dividida a gran trets per tipologies administratives 
(correspondència, premsa, etc), mentre que la documentació sobre obres 
editades i no editades està ordenada per les col·leccions en què varen ser 
publicades, i dins d’elles per ordre del número dins de la col·lecció. 
 
 
4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
ACCÉS 
Fons no inventariat; contacteu amb els bibliotecaris. 
 
REPRODUCCIÓ 
Subjecta a la legislació dels drets d’autor.  
 
LLENGUA I ESCRIPTURA 
Documentació escrita majoritàriament en català 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES 
Una part de la documentació no es troba en bon estat de conservació. 
 
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ 
Llistat de les col·leccions, documentació pendent d’inventariar; descripció del 
fons per Anna Gudayol.  
 
 
5. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
FONS I DOCUMENTS RELACIONATS 
La biblioteca Bergnes de las Casas, incorporada a la BC, inclou un conjunt de 
catàlegs i publicitat editorials (sign. top.: catàlegs Bergnes 717-8) 
 
BIBLIOGRAFIA 
Breu descripció del fons dins A. Gudayol, “Fons per a l’estudi del llibre i de les 
biblioteques a la Biblioteca de Catalunya”. Item 42 (2006), p. 129-142.  
 
Sobre la història de Curial, vegeu  P. Bohigas, “Curial, una empresa audaç”, 
Serra d’or 220 (gener 1978), p. 45-46; L. Bonada, “Curial, bon treball 
d’infraestructura cultural”, Serra d’or 339 (gener 1988), p. 28-31  
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http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/71701/81937
http://www.raco.cat/index.php/Item/article/view/71701/81937
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