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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 l’Editorial Montaner y Simon
DATES
1877-1950.
VOLUM I SUPORT
8 capses i més de 500 documents solts

2. CONTEXT
HISTÒRIA DE L’EMPRESA
Editorial fundada a Barcelona el 1861 per Ramon Montaner i Vila i Francesc
Simon i Font. Es dedicà essencialment a la publicació d’obres monumentals,
com el Quixot amb il·lustracions de Gustave Doré, la Divina Comèdia, la Bíblia,
etc, que alternava amb la publicació d’obres científiques i historiogràfiques i
literatura corrent en castellà. El 1952 l’empresa fou adquirida per l’editor llatinoamericà José María González Porto, i el 1981, a causa de dificultats
econòmiques, cessà les seves activitats editorials. La seva seu, al carrer Aragó,
fou edificada per Domènech i Montaner, cosí del propietari.
HISTÒRIA ARXIVÍSTICA I INGRÉS

En cessar la seva activitat econòmica, la documentació fou evacuada de la seu
de l’editorial en camions. El sr. Ramon Borràs, col·leccionista, va recuperar una
petita part de la documentació mentre l’estaven llençant; probablement altres
particulars varen fer el mateix. La documentació recollida pel sr. Borràs fou
integrada dins de la seva col·lecció d’autògrafs.
L’any 2000 la Biblioteca de Catalunya va adquirit la col·lecció d’autògrafs de
Ramon Borràs, formada a partir de diversos fons privats personals i d’entitats.
Després de l’adquisició, el sr. Borràs va continuar donant a la Biblioteca altra
documentació que no havia estat integrada en la seva col·lecció, entre la qual
hi havia papers de l’editorial Montaner y Simon.
3. CONTINGUT I ESTRUCTURA
ABAST I CONTINGUT
Es tracta d’un fons privat que recull documentació generada i rebuda per
l’editorial Montaner y Simon. Inclou documentació administrativa, contractes,
correspondència, i alguns originals d’obres presentades a l’editorial; és
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particularment interessant per a l’estudi de l’empresa Montaner y Simon i per
l’estudi del món editorial en general.
SISTEMA D’ORGANITZACIÓ
Una part dels documents signats va ser separada per Ramon Borràs i integrada
alfabèticament dins de la seva col·lecció d’autògrafs; la resta ha estat agrupada
a grans trets segons criteris tipològics (correspondència, inventaris, originals), i
està pendent d’una ordenació definitiva.

4. CONDICIONS D’ACCÉS I ÚS
ACCÉS
Consulta a la sala de Reserva; contacteu amb els bibliotecaris.
REPRODUCCIÓ
Està subjecta a les normes generals de reproducció de documentació de la
Biblioteca de Catalunya. Cal tenir en compte, en cada cas, les condicions de
conservació.
LLENGUA I ESCRIPTURA
Documentació escrita majoritàriament en castellà, alguns textos en català i en
francès.
CARACTERÍSTIQUES FÍSIQUES
El conjunt de la documentació, en general, es troba en bon estat de
conservació.
INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ
Inventari de la documentació separada per autògrafs elaborat pel personal de
la Secció de Manuscrits a partir d’un inventari en fitxes del sr. Ramon Borràs;
descripció del fons per Anna Gudayol.
Es preveu l’elaboració d’un inventari virtual del fons que integri la documentació
separada per autògrafs amb la resta de la documentació conservada.

5. DOCUMENTACIÓ RELACIONADA
FONS I DOCUMENTS RELACIONATS

La biblioteca Bergnes de las Casas, conservada a la Biblioteca de Catalunya,
inclou un conjunt de catàlegs i publicitat editorials (sign. top.: catàlegs Bergnes
L / Catàlegs Bergnes 858); a la col·lecció de dossiers temàtics de la mateixa
biblioteca hi ha un dossier per Montaner y Simon (sign. top.: Bergnes C Bibliogr. : Montaner i Simó)
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