
 
 

Biblioteca de Catalunya 
Secció de Manuscrits 

 
 
 
 
 
 

Fons  
Edicions La Magrana 

Presentació 
 
 
 
 
 
 
 
 

Barcelona 
2008 

 
 
 
 
 
 
  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. 
 

 

 

 
 

 

 

 



 

Edicions La Magrana.  Presentació                                                                2       

1. IDENTIFICACIÓ 
 
LOCALITZACIÓ  
CAT. Barcelona, Biblioteca de Catalunya 
 
TÍTOL 
Fons d’Edicions de La Magrana 
 
DATES 
1976-2000 
 
VOLUM I SUPORT  
500 capses, que ocupen 60 ml 
 
 
2. CONTEXT 
 
HISTÒRIA DE L ’EMPRESA 
La Magrana fou fundada a Barcelona a finals del 1975 per un grup de joves 
intel·lectuals i escriptors implicats en l’escena política - Francesc Vidal, Jaume 
Fuster, Jordi Moners i Carles Jordi Guardiola-. Les primeres publicacions foren 
llibres sobre política de tendència marcadament nacionalista i d’esquerres; però 
ben aviat s’obrí cap a altres camps amb l’aparició de noves col·leccions de 
novel·la negra, literatura infantil, narrativa estrangera, etc. L’editorial fou 
absorbida el 2004 pel grup RBA. 
 
HISTÒRIA ARXIVÍSTICA I INGRÉS  
L’any 2001, poc després de l’absorció de La Magrana pel grup editor RBA, el 
fundador de l’editorial, Carles-Jordi Guardiola, va fer una cessió en dipòsit de la 
documentació editorial a la Biblioteca de Catalunya per una durada de 20 anys. 
El 2005, es va signar un nou acord amb els responsables del grup RBA pel 
qual s’establia la donació del fons a la Biblioteca de Catalunya. 
 
 
3. CONTINGUT I ESTRUCTURA 
 
ABAST I CONTINGUT  
Es tracta d’un fons privat, que recull documentació generada i rebuda per 
l’editorial La Magrana. Inclou documentació administrativa, contractes, 
correspondència, i alguns originals d’obres presentades a l’editorial; és 
particularment interessant per a l’estudi de l’editorial La Magrana i per l’estudi 
del món editorial català de finals 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 cronològicament per ordre d’inici de 
l’expedient. 
 
 
4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS 
 
ACCÉS 
Consulta a la sala de Reserva; contacteu amb els bibliotecaris. 
 
REPRODUCCIÓ 
Està subjecta a les normes establertes en el conveni de cessió entre l’editorial i 
la  Biblioteca de Catalunya, segons les quals la reproducció només serà 
permesa amb consentiment dels titulars del fons i estarà subjecta a la legislació 
dels drets d’autor.  
 
LLENGUA I ESCRIPTURA  
Documentació escrita majoritàriament en català 
 
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES  
El conjunt de la documentació, en general, es troba en bon estat de 
conservació 
 
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ 
Inventari sumari de la documentació sobre les obres publicades o no editades 
elaborat per Joan Falcó (documentació administrativa pendent d’inventariar); 
descripció del fons per Anna Gudayol.  
 
 
5. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA 
 
FONS I DOCUMENTS RELACIONATS  
La Biblioteca de Catalunya conserva el fons de Jaume Fuster, col·laborador de 
l’editorial des de la seva fundació. 
 
La biblioteca Bergnes de las Casas, incorporada a la Biblioteca de Catalunya, 
conserva un conjunt de catàlegs i publicitat editorials (sign. top.: catàlegs 
Bergnes 72-2). 
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