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El fons de l’editorial Gustavo Gili 
 
Descripció i valoració del fons 
 
El  fons  de  l’editorial  Gustavo  Gili,  fundada  el  1902  a  Barcelona,  ha  ingressat 
recentment  a  la Biblioteca de Catalunya. El  fons es  troba en procés d’ordenació.  La 
documentació  lliurada, que abasta des de  la  fundació de  l’editorial  fins a  l’any 1989, 
està integrat per més de 180.000 documents, majoritàriament cartes enviades i còpies 
de  cartes  trameses, però  també  contractes, 
factures, pressupostos o projectes editorials, 
així  com  en  alguns  casos  liquidacions  de 
drets  d’autor.  Malgrat  algunes  petites 
llacunes,  la  documentació  és  d’una 
coherència  i una completesa poc comunes,  i 
permet  resseguir  perfectament  tota  la 
història de l’empresa. 
 
En  l’actualitat,  els  documents  es  troben 
agrupats  en  onze  sèries  cronològiques, 
seguides  per  alguns  blocs  temàtics  i  es 
conserven  en  307  capses  d’arxiu,  que 
ocupen uns 38 metres lineals.  
 
Entre molts altres noms propis presents a  la 
correspondència  de  l’editorial,  podrien 
destacar‐se  a  tall  d’exemple  els  de 
personatges d’àmbits molt diferents:  
 

• Joan Ainaud de Lasarte 
• Bartomeu Amengual 
• Carme Balcells (que s’inicià com a representant d’autors cientificotècnics)  
• Jurgis Baltrusaitis 
• Ignasi Barraquer 
• Bonaventura Bassegoda 
• Ricardo Bofill 
• Oriol Bohigas 
• Pere Bohigas 
• Antonio Bonet Correa 
• Joan Brossa 
• Emili Brugalla  
• Agustí Calvet 
• Ferran Canyameras 
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• Joaquim Carreras Artau 
• Noel Clarassó 
• Camilo José Cela 
• Alexandre Cirici 
• Xavier Coma 
• Pierre Deffontaines 
• Guillem Díaz‐Plaja 
• Gerardo Diego 
• Agustí Duran i Sanpere 
• Concha Espina 
• Joaquín de Entrambasaguas 
• Adolf Florensa 
• Sebastià Gasch 
• Ricard Giralt‐Miracle 
• Josep Janés 
• Josep Llorens i Artigas 
• Fèlix Millet 
• Jacint Raventós 
• Jordi Rubió 
• José Simón Díaz 
• Santiago Sobrequés 

 
La documentació també recull  la relació de  l’editorial amb altres editorials,  llibreries, 

institucions  i  associacions  del  món  del  llibre,  la 
cultura i l’empresa. 
 
El  conjunt  és  d’un  interès  extraordinari  no  només 
per  a  la  història  de  la  pròpia  editorial  –i  de  les 
empreses d’altres familiars, com  la Dolphin Book de 
Joan Gili,  d’Oxford–,  sinó  per  a  la  història  del món 
cultural de Barcelona, de l’evolució de la materialitat 
de  la  indústria  editorial  –paper,  impressió, 
enquadernació, etc.–,  i d’un conjunt  importantíssim 
d’empreses  culturals, a banda de  facilitar  l’evolució 
dels gustos i necessitats de la societat coetània. 
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El fons com a reflex de l’evolució de l’editorial 
 
Exemple clar d’empresa  familiar,  l’editorial Gustavo Gili ha estat sempre dirigida pels 
membres de la família Gili (Gustau Gili Roig, Gustau Gili Esteve, Gustau Gili Torra i els 
actuals  directors, Mònica  i  Gabriel  Gili  Galfetti)  que,  tot  i  seguir  una  línia  comuna 
marcada pel seu fundador, han aportat en cada període la seva marca personal, alhora 
que  adaptaven  la  línia  editorial  a  l’evolució  dels  temps.  Les  cartes  i  altres  papers 
permeten de seguir aquesta evolució. 
 
Gairebé  40  capses  del  fons  pertanyen  a  la 
direcció  de  Gustau  Gili  Roig  (Irun,  1868  — 
Barcelona, 1945), que fundà l’empresa el 1902 
per  desavinences  amb  el  seu  pare,  el  també 
editor  Joan  Gili Montblanch,  sobre  les  línies 
editorials  a  seguir;  en  el  fons  es  conserva  el 
llarg memoràndum que escriu a la seva mare i 
germans  per  justificar  la  seva  decisió, 
d’extraordinari  interès. Gili  dirigiria  l’empresa 
des del 1902 fins a la seva mort el 1945. 
 
De mentalitat  emprenedora, s’anà desviant de 
línia  paterna,  el  llibre  religiós,  per  omplir  un 
buit  editorial,  el  de  les  obres  científiques  i 
tècniques,  envoltat  per  un  equip  de 
col∙laboradors,  com  el  meteoròleg  Eduard 
Fontserè,  present  en  tantes  cartes;  contactà 
així amb  científics  importants de  l’època  (Leo 
Graetz, Adolf Gänsser).   S’interessà també pel 
mercat  sud‐americà,  on  establí  una  xarxa 
d’agents comercials, que a través de  les cartes informaven curosament de  l’evolució  i 
característiques del mercat. Home obert, poliglota  i de gran cultura,  inicià contactes 
amb  grans  editorials  estrangeres, majoritàriament  alemanyes,  franceses,  italianes  i 
anglosaxones (Springer, Éditions de la Pléiade, Ulrico Hoepli, John Wiley).  
 
La  seva  amistat  amb  l’editor  Jacques  Schiffrin,  pare  de  l’editor  André  Schffrin  i 
fundador  de  la  col∙lecció  de  culte  de  Pléiade,  està  testimoniada  per  més  de  200 
documents des del 1925 i fins al 1941, any de la fugida a Amèrica de Schiffrin a causa 
de les lleis racials de la França de Vichy –fugida que fou facilitada pel seu amic Gili–. El 
mateix Gili havia estat empresonat durant  la guerra civil espanyola.  Intercalats en  la 
correspondència general hi ha nombrosíssimes cartes  i còpies de cartes relatives a  la 
situació  pròpia  i  empresarial  durant  aquest  període,  així  com  còpies  dels 
nombrosíssims avals que, un cop acabada  la guerra, va redactar  i signar per protegir 
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personatges de  tots els estrats culturals  i socials. Particularment commovedora és  la 
defensa que fa del pedagog Artur Martorell. 
 

Gili publicà també obres  literàries, entre 
les  quals  cal  destacar  l’edició  de  les 
obres completes de Joan Maragall, de la 
qual es conserva  tota una capsa amb el 
detall  de  les  subscripcions  de  totes  les 
llibreries  i  prohoms  catalans,  els 
pressupostos  del  que  va  costar  l’obra  i 
correspondència  amb  la  vídua  de 
Maragall,  Clara  Noble.  S’especialitzà 
també  en  l’edició  d’algunes  obres 
monumentals i singulars, com la Historia 
de los papas de Ludwig Pastor, publicada 
el  1911,  que  generà  molta 
correspondència.    Altres  projectes 
importants,  com  la  col∙lecció  d’història 
de  l’art  “Monumenta  Cataloniae”,  els 
dugué  a  terme  a  través  de  l’editorial 
Alpha, sota la direcció de Joan Estelrich i 
el mecenatge  de  Francesc  Cambó;  se’n 
conserven  cartes  de  Cambó  i  Estelrich, 

comptes, projectes,  contractes, etc. Entre  les  seves publicacions més  importants  cal 
destacar  també molt  especialment  una  obra  bàsica  de  la  lexicografia  castellana,  el 
Diccionario  ideológico  de  la  lengua  española  de  Julio  Casares,  d’elaboració  molt 
complexa, que generà una correspondència extraordinàriament voluminosa no només 
entre  l’autor  i  l’editor,  sinó  també  amb  els  lectors,  que  enviaven  constantment 
suggeriments per a introduir noves entrades i esmenes en el Diccionario. 
 
Per tal de defensar els interessos del mon de l’edició catalana, Gili Roig havia fundat la 
Cambra oficial del Llibre de Barcelona i l’Institut català de les Arts del Llibre. Poc abans 
de morir, el 1944, publicà una obra essencial per a  la política cultural, el Bosquejo de 
una política del libro. Difosa per Gili de manera modèlica, la correspondència generada 
mostra  l’amplitud  i  transversalitat  dels  seus  contactes  (Ortega  y  Gasset  i  Puig  i 
Cadafalch, Luis de Galinsoga i Jordi Rubió, Azorín i Carles Soldevila, Saturnino Calleja i 
Espasa Calpe, i tants altres) i l’interès que li mostren. 
 
El  gruix de  la documentació, unes  260  capses,  correspon, però,  als papers  generats 
durant la direcció de Gustau Gili Esteve (Barcelona, 1906‐1992). Com el seu pare, Gili 
Esteve dirigí  l’empresa durant  gairebé  40  anys, des del  1945  fins  a  la  seva mort,  el 
1992. De  la mateixa manera que ell havia començat a  intervenir des dels anys 30 en 
l’editorial, a partir dels anys 60 el nom del seu fill, Gustau Gili i Torra (Barcelona, 1935‐
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2008),  comença  a  aparèixer  amb  força  en  la  correspondència  i  la  documentació 
empresarial com a interlocutor i responsable de molts projectes. 
 
Gili  Esteve  aprofundirà  alguna  de  les 
línies  del  seu  pare,  a  banda  d’iniciar‐ne 
de  noves.  Coneixia  molt  bé  el  mercat 
sud‐americà pels seus viatges constants; 
les cartes detalladíssimes fetes durant els 
seus  trajectes  evidencien un  treballador 
incansable.  A  més  destacar‐hi  agents, 
començarà  a  obrir  delegacions  pròpies 
de  l’empresa en diferents països:  la més 
important  (15  capses  de  documentació) 
correspon a  la delegació de Mèxic, però 
n’hi  va haver  també  a Argentina, Brasil, 
Xile o Colòmbia.  
 
A banda de  continuar amb  la publicació 
d’obres cientificotècniques característica 
de l’empresa, continuà també una de les 
aficions  del  seu  pare,  l’edició  d’obres 
dedicades al món de  l’art  i de  llibres de 
bibliòfil.  Entre  aquestes,  potser  les més 
conegudes  són  les  relacionades  amb 
Picasso, de qui Gili Esteve fou gran amic; 
l’edició de  les obres dedicades al pintor o amb  il∙lustracions seves  foren gestionades 
per Palau i Fabre, la conservadora del Castell d’Antibes Marianne Greenwod o l’editor 
francès Picard, entre altres.  
 
Durant la seva direcció es dugué també a terme un altre projecte molt important per al 
món acadèmic, la publicació de la Història de la literatura española d’Angel Valbuena 
Prat, obra de referència obligada per als historiadors de la literatura fins a l’actualitat. I 
això sense oblidar un dels grans èxits de  la cultura popular d’aquells anys,  l’edició de 
les novel∙les de Tarzan, d’Edward Rice Burroughs,  i del Libro de  la selva, de Rudyard 
Kipling 
 
A Gili Esteve es deu també el traspàs de  l’editorial a  la seu actual del carrer Rosselló, 
un  edifici  emblemàtic  projectat  per  Joaquim  Gili Moros,  amb  qui  es  conserva  una 
abundant correspondència. De fet, a partir dels anys 60, i probablement per influència 
del seu fill, Gili Torra, l’editorial comença a especialitzar‐se en el món del disseny i de 
l’arquitectura, per al qual comptaran amb col∙laborador extraordinaris: el poeta i crític 
Juan Eduardo Cirlot, l’arquitecte Ignasi de Solà‐Morales, i en el de la fotografia, per al 
qual  comptaran  entre  d’altres  amb  el  fotògraf  Joan  Fontcuberta,  que  dirigiran 
col∙leccions remarcables. 
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L’editorial Gustavo Gili 
 
L’editorial  Gustavo  Gili  va  ser  creada  a  Barcelona  l’any  1902.  L’empresa  ha 
desenvolupat al  llarg de  la seva trajectòria un paper molt actiu en el món de  l’edició. 
Ha  dut  a  terme  projectes  editorials molt  renovadors  en  el  camp  del  llibre  tècnic  i 
artístic i s’ha posicionat a nivell internacional des del seus inicis.  
 

Des  de  1960  està  ubicada  al  carrer  Rosselló,  en  un 
edifici projectat per Joaquim Gili i Francesc Bassó, que 
va rebre el premi FAD l’any 1961.  
 
L’empresa  familiar  ha  estat  liderada  per  quatre 
generacions:  Gustau  Gili  i  Roig,  Gustau  Gili  Esteve, 

Gustau Gili Torra i actualment els germans Gili Galfetti.  
 
És  una  editorial  capdavantera  en  el  camp  de  l’art  tant  a  nivell  nacional  com 
internacional. 
 
 
Gustau Gili i Roig (Irún, 1868 ‐ Barcelona, 1945) 
Fou el fundador de  l’empresa  i deixà una producció  impresa extraordinària. Tot  i que 
als inicis es dedicà a l’obra religiosa, continuant el camí editorial que havia iniciat el seu 
pare Joan Gili Montblanch l’any 1891, aviat es decantà per l’especialització en el llibre 
científic i tècnic. 
 
Des  del  començament, Gustau Gili  apostà  per  la  internacionalització  del  sector,  pel 
mercat d’Amèrica del Sud i per la introducció d’autors i d’obres estrangeres. En aquest 
aspecte,  destaca  la  relació  professional  i  d’amistat  que  tingué  amb  l’editor  Jacques 
Schiffrin (1892‐1950), fundador d’Éditions de  la Plèiade  l’any 1923, que s’integraren a 
Éditions Gallimard el 1933.  
 
Gustau Gili promogué  la creació de  la Cambra Oficial del Llibre  i fou un membre molt 
destacat  a  l’Institut  Català  de  les  Arts  del  Llibre  i  en  el  Centre  de  la  Propietat 
Intel∙lectual, aquest darrer es fusionà amb la Cambra Oficial del Llibre l’any 1918.  
 
Gustau  Gili  i  Roig  formà  part  d’una  generació  d’editors  de  primera  fila,  com  per 
exemple, Francesc Simon, Josep Espasa, Pau Salvat, Ramon Sopena o Josep Janés.  
 
Gili contribuí de manera excepcional en el progrés de la indústria editorial a Barcelona.  
De  les  col∙leccions  publicades,  destaca  la  “Biblioteca  de  artes  Industriales”  que 
introduïa obres, en gran part traduïdes de l’alemany, sobre coneixements tècnics com 
el dibuix i fotografia, les matemàtiques, l’arquitectura, la mecànica, la tecnologia, etc.   
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L’arquitectura  fou  un  tema  que  li  interessà  notablement  i  comptà  amb  el  consell 
d’Eduard  Fontseré  i  amb  la  col∙laboració d’Estanislau Ruiz  i Ponseti per elaborar  les 
publicacions d’arquitectura. En aquest àmbit fomentà  la divulgació del pensament de 
grans  mestres  com  Horst  P.  Dolinger,  Gerard  Blachère,  Heinrich  Schmitt  i  Ernst 
Neufert.  Aquesta especialitat tingué èxit i s’enfortí al llarg dels anys.   
 
En l’àmbit literari, publicà obres d’autors com Rudyard Kipling (1904), la primera edició 
de  les obres  completes de  Joan Maragall  (1913), Narcís Oller  (1928),  Jaume Balmes 
(1925‐1927) o les de Julio Casares Diccionario ideológico de la lengua española (1942) i 
Ángel Valbuena Historia de  la  literatura española (1937). Deixà grans edicions com  la 
Historia  de  los  papas  (28  vols)  o  la Monumenta  Cataloniae  (1929),  i  també  algunes 
col∙leccions  de  bibliofília  com  Pantheon,  assessorada  per  Josep  Gudiol  i  Cunill  i  
Ediciones de la Cometa (1930‐1947), amb el suport intel∙lectual de Gaziel. 
 
L’esperit inicial dibuixat pel seu fundador fou seguit per les generacions posteriors que 
engrandiren l’empresa i l’adaptaren als seus temps, reforçant el sentit pel gust artístic i 
l’edició cuidada i ben feta.   
 
 
Gustau Gili Esteve (1906‐1992) 
Assumí la direcció de l’empresa durant els darrers anys de la guerra civil. Potencià les 
col∙leccions d’arquitectura, de decoració i de llibres relacionats amb l’art i el disseny. 
 
Va  liderar col∙leccions d’alta bibliofília com Ediciones Armiño  (1940‐1951), de  la qual 
encomanà  la  direcció  artística  a Hermenegildo  Alsina Munné,  expert  en  les  arts  de 
l’enquadernació  i  mestre  d’Emili  Brugalla,  entre  d’altres.  Comptà,  també,  amb  la 
col∙laboració de reputats artistes per  il∙lustrar  les edicions com Enric C. Ricart, Antoni 
Vila Arrufat  o Alfredo Opisso.  
 
Fou amic de Picasso  i promogué  la creació del Museu Picasso de Barcelona. Aquesta 
relació va generar l’edició de més de trenta llibres sobre l’autor o el seu estil, a més de 
produir  grans  edicions  com  La  tauromaquia  (1959)  o  El  entierro  del  Conde  Orgaz, 
(1969). 
 
Com el seu pare, estigué vinculat al món editorial i el món de la cultura. Fou president 
del  Gremi  d’editors,  membre  de  la  Junta  del  Museus  de  la  ciutat  de  Barcelona, 
vicepresident d’Amics dels Museus i membre de la Junta de Bibliòfils de Barcelona.  
 
 
Gustau Gili Torra (1935‐2008)  
Gili Torra començà a dirigir l’empresa abans de finalitzar els anys seixanta. Va introduir 
un  gir  important  a  l’empresa  quan  decidí  especialitzar  el  seu  catàleg  en  tres  àrees: 
arquitectura,  disseny  i  comunicació.  A  partir  dels  anys  setanta,  les  col∙leccions 
publicades sobre aquestes temàtiques foren essencials en la seva temàtica.    
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En els  seus  inicis, Gili  Torra  comptà  amb  les  intervencions d’especialistes del  gravat 
com Joan Barbarà  i Jaume Coscolla.  Impulsà  l’edició de gravats numerats  i estampats 
manualment  i  l’edició de  llibres de petit  format publicats a “Colección Nueva Órbita” 
(1965‐1973). En aquesta col∙lecció hi col∙laboraren Juan Eduardo Cirlot o José Ayllón, 
per  citar  alguns  exemples  i  el  contingut  versava  sobre  l’obra  de  grans  artistes  com 
Modest Cuixart, Eduardo Chillida i Manolo Millares. 
 
És particularment interessant la Pequeña Enciclopedia del Arte Minia (1956‐1971), una 
col∙lecció  sobre  crítica  d’art,  que  difon  el  pensament  d’autors  de  prestigi  com  per 
exemple  Alberto  Sartoris,  Guy  Weelen,  Josep  Gudiol,  Joan  Ainaud  de  Lasarte  o 
Alexandre Cirici. 
 
“Arquitectura  y  crítica”  (1969‐1981)  i  “Ciencia  urbanística”  (1970‐1980)  foren  dues 
col∙leccions fonamentals en arquitectura, la primera dirigida per Ignasi de Solà‐Morales 
i la segona pel seu germà Manuel. Introduïren obres d’autors crítics i innovadors com 
Lissitzky, Adolf Loos o Hannes Meyer. 
 
Va impulsar col∙leccions sobre cultura visual i teoria de l’art com “Comunicación visual” 
(1973‐1982), “Punto y  línia” (1976‐1985) “GGDiseño” (1979‐), “GG Arte” (1979‐1982), 
“Hipótesis” (1995‐2008), “FotoGGrafía” (1980‐1986, 2001‐2009). 
 
El  reconegut  dissenyador  suís  Yves  Zimmermann  es  va  incorporar  a  l’editorial  l’any 
1973 per assessorar en disseny gràfic. Actualment continua al capdavant de la direcció 
de la col∙lecció “GG Diseño”.  
 
La col∙lecció “FotoGGrafía” comptà amb l’assessorament de Joan Fontcuberta. Els títols 
publicats  en  aquesta  col∙lecció  recullen  obres  de  grans  autors  com  la Historia  de  la 
Fotografía  de  Beaumont  Newhall  o  obres  d’autors  com Man  Ray.  Es  reprengué  la 
col∙lecció  a  partir  de  2001  i  es  publicaren  obres  d’autors  com  Geoffrey  Batchen, 
Cartier‐Bresson o Moholy‐Nagy.  
 
 
Direcció actual 
Actualment l’empresa, a càrrec de Gabriel i Mònica Gili Galfetti des de 2002, conserva 
el  caràcter  internacional  i manté  el mercat  d’Amèrica  Llatina  com  un  dels  eixos  de 
l’estratègia editorial. El catàleg s’ha ampliat i s’hi troben noves línies com el disseny de 
la  moda.  El  llibre  tècnic  s’ha  anat  substituint  per  llibres  sobre  arts  visuals.  S’ha 
incrementat l’oferta d’idiomes disponibles en el seu catàleg com el portuguès, que ha 
promogut l’obertura d’una seu a Brasil l’any 2012.  
 
Algunes  col∙leccions  destacades  són:  “Arquitectura  Contextos”  (2004‐2009), 
“Compendios de arquitectura contemporània”  (2009‐2010), “GGmínima”  (2006‐). Cal 
afegir la revista 2G (1997) com a publicació periòdica sobre arquitectura de l’Editorial.  
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Patrimoni d’editors i editats a la Biblioteca de Catalunya 
 
Conservació i difusió del patrimoni d'editors i editats de Catalunya  
 
La producció bibliogràfica  i documental de Catalunya és rica  i diversa, amb autors de 
totes les èpoques i àmbits, suportats amb una indústria editorial que és testimoni de la 
cultura catalana i peça fonamental en la difusió i el consum cultural.  
 
La Biblioteca de Catalunya conserva fons, col∙leccions i arxius personals de més de 300 

creadors,  i  fons  i  documentació  d'editorials  que 
contribueixen  a  construir  la  nostra  història  passada  i 
present. 
 
El  Departament  de  Cultura  vol  intensificar  la 
conservació i difusió del patrimoni d'editors i editats de 
Catalunya  per  garantir  la  seva  pervivència  i  el 
coneixement  per  part  de  la  societat  actual  i  de  les 
generacions  futures. És per això que  té entre els seus 
objectius  potenciar  les  donacions  de  fons  d’autors  i 
editorials. 

 
Objectius del projecte 

• Promoure la preservació i el descobriment de la riquesa del patrimoni editorial. 
• Internacionalitzar  el  patrimoni  i  la  cultura  catalana  a  través  de  les  seves 

indústries culturals. 
• Posar  en  valor  els  fons  personals  d'autors  i  editorials  a  través  de  la  seva 

vinculació. 
• Garantir la disponibilitat de l'edició històrica per a futures publicacions. 

 
Actuació  

• Completar els fons històric d'editors i editorials a la col∙lecció de la Biblioteca de 
Catalunya arribant‐hi a acords amb els editors per a que en facin donatius 
i/o facilitar‐ne la consulta pública.  

• Crear un portal històric del patrimoni d'editors i editats a Catalunya 
• Articular una política de difusió en el món presencial 
• Crear un segon nivell de continguts al portal amb identificació de fons editorials 

dipositats a altres institucions/entitats de Catalunya.  
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Fons editorials que conserva la Biblioteca de Catalunya, totalment o parcialment: 
 

• Editorial Montaner y Simón (Barcelona, 1877‐1950).  
  Documentació administrativa, correspondència, contractes, alguns 
  originals. http://cataleg.bnc.cat/record=b1566799~S13*cat 

 
• Espasa (Barcelona, 1879‐1974) 

  Originals i còpies notarials, contractes, documentació patrimonial... 
  http://cataleg.bnc.cat/record=b2211038~S13*cat 

 
• Curial edicions catalanes (Barcelona, 1972‐1995) 

  Documentació administrativa i remanents d’edicions 
  http://cataleg.bnc.cat/record=b2208002~S13*cat 

 
• Edicions de La Magrana (Barcelona, 1975‐2000) 

  Documentació administrativa, contractes, correspondència... 
  http://cataleg.bnc.cat/record=b1561086~S13*cat 

 
• Editorial Albert Martín.  

  Fons fotogràfics. http://cataleg.bnc.cat/record=b1783452~S13*cat 
   

• Edicions de la Rosa Vera (Barcelona, 1945‐1975) 
  Documentació relativa a l’edició: cartes, contractes, originals... 
  http://cataleg.bnc.cat/record=b2150041~S13*cat 

 
• Arxiu d’Esther Tusquets Guillén (Barcelona, 1936‐2012) 

Correspondència i originals (manuscrits i proves d’impremta) de la seva 
activitat com a editora a l’editorial Lumen, que abasten de 1960 fins a 2010 
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Mostra de documents conservats al fons Gustavo Gili 
 

 
Telegrames de Jacques Schiffrin 
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Aval de Gustau Gili Roig a Artur Martorell i resposta 
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Carta de drets d’autor de l’obra d’Edward Rice Burroughs Tarzan 
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Carta de Francesc Cambó a Gustau Gili Roig 
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Llista de subscripció a les Obres completes de Joan Maragall 


