
SUPORT INSTITUCIONAL

El Parlament, 
amb la plantilla 
del Liceu 
La Comissió de Cultura del Par-
lament de Catalunya va aprovar 
ahir una resolució en contra dels 
acomiadaments al Liceu aquest 
2014 i que reclama que la Gene-
ralitat participi en la taula de ne-
gociació entre els treballadors i 
la direcció per garantir el compli-
ment de les mesures de sostenibi-
litat pactades. Encara que les me-
sures no són vinculants, el Comi-
tè d’Empresa del Liceu va valorar 
positivament el reconeixement 
del Parlament.

LLIBRERIES

Festa 
d’inauguració 
de Documenta
El 27 de maig, la llibreria Docu-
menta, expulsada de Ciutat Ve-
lla per un projecte hoteler, obria 
les portes en precari a la seva nova 
ubicació, el número 144 del carrer 
de Pau Claris de Barcelona. Des-
prés d’unes setmanes de rodatge 
les instal·lacions de la llibreria, 
que incorporen per primer cop 
un espai per a actes públics i pre-
sentacions, estan a punt, i ahir es 
va celebrar la inauguració, que va 
comptar amb la participació del 
músic Oriol Tramvia.
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Editors al museu 
3La Biblioteca de Catalunya rep els arxius de Grijalbo i Plaza & Janés

ERNEST ALÓS
BARCELONA 

P
enguin Random House va 
fer efectiva ahir la donació 
a la Biblioteca de Catalunya 
dels arxius documentals 

de les dues històriques editorials 
barcelonines que van acabar inte-
grades en aquest grup editorial, Pla-
za & Janés i Grijalbo. La documenta-
ció dipositada formalment ahir per 
la directora general del grup, Núria 
Cabutí, passarà a engrossir el con-
junt de llegats, donacions i adquisi-
cions que pretenen conservar i fer 
consultable a la biblioteca nacional 
la documentació que explica el des-
envolupament de la indústria edito-
rial catalana. El conseller de Cultu-
ra, Ferran Mascarell, va apuntar a 
més un objectiu a mitjà termini: que 
tot aquest llegat passi a formar part 
del futur Museu d’Història de 
Catalunya (que en l’etapa Tresserras 
va ser batejat com a Museu de la So-
cietat però al qual Mascarell es va re-
ferir ahir en dues ocasions com a 
«Museu Nacional de Catalunya»). 
 No fa gaire, compres, tancaments 
i fusions editorials van acabar amb 
la destrucció d’arxius d’importants 
editorials catalanes. En primera ins-
tància, la crida de Cultura als edi-
tors a concentrar aquests fons his-
tòrics a la Biblioteca de Catalunya 

pretén garantir la seva conservació 
i el seu accés per part dels investiga-
dors. A mitjà termini, va afegir Mas-
carell, l’objectiu seria «més que cre-
ar un centre nacional del llibre com 
el francès, que hi hagi un museu na-
cional en el qual el llibre estigui pre-
sent».
 Els arxius de Grijalbo i Plaza & 
Janés inclouen expedients de cen-
sura, informes editorials, contrac-
tes, correspondència amb autors i 
agents i 25.000 fotografies utilitza-
des en grans obres enciclopèdiques 
o il·lustrades. «Aquesta documen-
tació ajuda a entendre el procés de 
com treballa una editorial per dins», 
va sostenir Núria Cabutí.

LA COMPRA DE L’ARXIU TUSQUETS / Les 
aportacions de les editorials que han 
respost a aquesta crida han estat fins 
ara desinteressades. Una altra cosa 
molt diferent és el que va succeir 
amb el miler de documents venuts 
pels hereus de l’editora Esther Tus-
quets per un total de 366.000 euros, 
una xifra que l’Associació d’Arxivers 
i Gestors de Documents de Catalunya 
va qualificar de «francament inde-
cent». Cultura ha sostingut que 
aquesta valoració es va fer d’acord 
amb una taxació independent, el 
contingut de la qual, no obstant, no 
ha fet públic. H

mASCARELL vOL INCLOURE LA INdúSTRIA EdITORIAL EN EL fUTUR mUSEU dE CATALUNyA

33 Correspondència entre el filòsof Georg Lukács i Grijalbo.  

                 

33 Expedient de censura del llibre ‘La novela histórica’, de Lukács.


