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QÜESTIONS DE TREBALL 
 

EL FONS DOCUMENTAL PATRIMONIAL GORGOT  
DE LA TORRE GALATEA DE FIGUERES (1245-1966) 

 
   La Torre Galatea, actual seu de la Fundació Gala-Salvador Dalí des del 1983 i de tres sales 
del museu Dalí, és una antiga torre de la muralla de Figueres que cobrà un especial renom des 
de l’entrada en funcionament, el 1974, del Museu Dalí, situat tot darrere d’aquesta edificació. 
L’Ajuntament de Figueres, en sessió extraordinària del 10 de novembre de 1983, autoritzà el 
seu canvi de nom i donà llicència perquè passés a ser l’ampliació del Teatre-Museu Dalí, 
segons un projecte del mateix Salvador Dalí (1904-1989) que incloïa la col.locació dels pans 
de crostó, tan peculiars del món dalinià, per tot l’edifici. 
   Aquesta construcció tan singular del teixit urbà figuerenc havia estat la casa pairal de la 
família Gorgot durant més de quatre segles, des que, el 1636, els Gorgot s’establiren a Figueres 
i l’adquiriren, la qual cosa  denota que ja estava construïda amb anterioritat. El que sabem del 
cert és que era una de les setze torres amb què comptava el clos emmurallat modern, encara 
que només se n’ha pogut identificar vuit amb els noms que apareixen als documents notarials. 
Les muralles d’aquests segles devien tenir poc valor defensiu i, any rere any, el seu entorn 
exterior s’anava edificant progressivament. Una hipòtesi defensada pels historiadors és que els 
costats nord i oest de la torre Galatea coincideixen amb els límits emmurallats del recinte 
medieval de Figueres en el moment de l’atorgament de la carta de poblament del 1267 pel rei 
en Jaume I, i de l’eixample del segle XIV. El seu caràcter fortificat ve remarcat per les 
espitlleres i pel gruix dels murs, encara que, l’any 1931, foren aprimats amb motiu de les obres 
de reforma de les façanes i de tot l’edifici. 
   El valor estratègic està justificat per la seva situació en el recinte primitiu, ja que ocupava la 
part més alta del turó inicial de Figueres. La part exterior de la muralla era un escorranc, on 
avui és la Pujada del Garrigal, que recollia les aigües pluvials del turó del Garrigal en un rec 
que hi havia a l’actual carrer de la Muralla. Era, doncs, la tradicional muralla envoltada per un 
vall natural més o menys profund. Hi ha un testimoni ocular de les restes de les edificacions 
medievals de Figueres. Jeroni Pujades (1568-1635), autor de la Corònica universal del 
principat de Cathalunya (Barcelona, 1609) i d’ascendència figuerenca, escrigué aquesta obra 
els primers anys d’estada dels Gorgot a Figueres. Fa referència a les primitives muralles, que 
ell veia des de casa seva, al carrer de la Jonquera, a una torre al mateix carrer i a una altra de 
situada a prop de l’església parroquial de Sant Pere. Aquestes notícies demostren que la torre 
Gorgot ja formava part dels antics murs.  
   El fons patrimonial Gorgot ingressà a l’Arxiu Històric Comarcal altempordanès l’estiu de 
l’any proppassat, fruit del dipòsit fet generosament pel seu últim propietari, Sr. Comte de 
Fuenrubia. Com a dades identificatives bàsiques, hem de dir que comprèn documents del 1312 
fins al 1966, ocupant uns cinc metres lineals de prestatgeria, a més de 94 pergamins (1245-
1676). Aquesta important nissaga empordanesa tingué propietats per diferents pobles de la 
comarca, en especial, a Siurana d’Empordà, Sant Joan Sescloses, Vilanova de la Muga, 
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Riumors, les Costes de Peralada, Garriguella, Figueres, Castelló d’Empúries, Rabós 
d’Empordà, Vilabertran i a Vilamaniscle. Pel que fa a la història interna de la família Gorgot, 
sabem que eren originaris de Vilabertran i nombrosos documents, segons Pelai Negre, els 
atribueixen l’ofici de mercaders. L’avantpassat més reculat de qui tenim coneixença és Joan 
Gorgot, àlies Simon de Terrades,  que compareix en una donació que va fer al seu germà 
Miquel sense cap reserva, el 1586, encara que es conserva un pergamí del 1440 on un tal Joan 
Gorgot, sabater de Terrades, ven a Guillem Andreu de Palol, de Vila-sacra, una peça de terra 
per set lliures barceloneses, però no podem afirmar que sigui avantpassat de la línia familiar 
que més tard passà a Figueres. 
   Joan Gorgot tingué un fill, Miquel, que es casà amb Anna Llombart. L’any 1636 Joan Gorgot 
i Llombart va adquirir patrimoni de l’antiga família Àlvaro de Castelló d’Empúries, entre el 
qual figurava la Casa Gran. Va casar-se amb Rosa de Cremadells i, el 1651, va adquirir el 
castell, lloc i terme de Vilamaniscle amb tots els drets, pertinences i la seva  jurisdicció civil i 
criminal. Fou armat cavaller, a Perpinyà, pel rei Felip II el 1638. El succeí el seu fill Josep de 
Gorgot i de Cremadells, que gaudí del títol de “noble del Principat de Catalunya”, ja que havia 
gastat molts diners en defensa del rei essent governador de les Medes i estant assetjat pels 
francesos durant la guerra de Separació. Es casà amb Magdalena de Farners. Es va vendre la 
Casa Gran i alguna altra finca de Castelló d’Empúries, però conservaren altres béns fins al  
segle XIX. Josep de Gorgot va viure també a Barcelona, però mai no va deixar el domicili de 
Figueres, on morí l’any 1695.  
   Josep Gorgot de Cremadells (1626-1695) va tenir tres fills, un dels quals fou  jesuïta. 
L’hereu, Ramon de Gorgot i de Farners (1661-1728), es casà amb Maria d’Aranyó, de qui  
tingué quatre fills. Un d’aquests, Ramon (1699-1762), es casà amb Àngela de Gianini i 
Casanoves (1729-1788), filla d’un militar italià. Serví la corona a Barcelona, el 1714, i allotjà 
l’infant Carles a la torre Gorgot quan l’any 1731 anà de viatge cap a Itàlia, fet que li valgué la 
concessió del privilegi de posar cadenes a la seva casa uns anys més tard. Josep Gaietà de 
Gorgot i Gianini (1750-1805) maridà amb Agnès de Càrcer i de Montaner (1753-1818), però 
no tingueren descendència. Llavors la continuïtat del llinatge passà a Maria Lluïsa de Gorgot i 
Gianini, amb qui acabà la línia masculina dels Gorgot.  
     Aquesta dona es casà amb el militar Cayetano López de Neyra de Saavedra, veí del 
Codosal, jurisdicció de Castroverde, a Galícia. El seu successor Gaietà López de Neyra i de 
Gorgot (1797-1825) es casà amb Caterina de Fonsdeviela de Xammar i de Huguet, marquesa 
de la Torre (1799-1828). Tingueren nou fills, però l’hereu fou Lluís López de Neyra de Gorgot 
i de Fonsdeviela (1820-1856), que maridà amb la francesa Margarida Deurrieu. Durant aquests 
anys una part del cognom (López) la suprimiren, almenys així és com figura als documents. 
     El patrimoni passà a Bruno Neyra de Gorgot i Deurrieu (1846-1920), que fou el primer que 
es féu enterrar en el panteó familiar construït al cementiri de Figueres. La continuïtat es produí 
amb la seva filla Àngels López Neyra de Gorgot i Àlvarez, que es casà amb el francès de la 
Redorte, Gustau Bruguière Calvet. Una germana de Mª Àngels maridà amb Xavier Fages de 
Climent, oncle del poeta Carles Fages de Climent. L’hereu fou després Georges Bruguière, que 
morí sobtadament d’accident de trànsit, a Barcelona, l’any 1961. La mare, Mª Àngels, va 
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prellegar a favor del seu nét, Raymond Bruguière, mitjançant un  testament de 1963, acceptat 
per aquest el 1966. Seria l’últim propietari de la casa amb cognom Gorgot. 
     La intervenció arxivística que hem fet ha estat, bàsicament, l’ordenació, la classificació i la 
descripció d’un total de 36 capses, 32 de les quals són originals del fons -capses de cartró 
folrades amb paper de color groc i fetes a mà-, que responen a una anterior ordenació de tot el 
fons, que hem respectat rigorosament. He localitzat un inventari de l’arxiu datat l’any 1847 
(ACF, Notaria de Figueres, Joan Pla, Manual de 1847, núm. 344), el qual respon de manera 
idèntica a la descripció d’aquestes capses ara ingressades a l’ACF. Porten una etiqueta al 
marge superior del llom per identificar genèricament la documentació que estotgen, tant amb 
descripcions de tipologies documentals com de termes municipals. Són les que segueixen:  

 
Capsa 1: Escriptures entre la família Gorgot (1330-1790) 

 Capsa 2: Escriptures entre la família Gorgot (1606-1851) 
 Capsa 3: Escriptures entre famílies posseïdores de finques, ara de Gorgot  
                           (1586-1965) 
 Capsa 4: Inventaris, procures (1550-1856) 
 Capsa 5: Siurana (núm. 1-99) (1532-1884) 
 Capsa 6: Àpoques (1532-1884) 
 Capsa 7: Les Costes de Peralada, Castelló d’Empúries, Figueres, Fortià i  
                           Garriguella (1484-1860) 
 Capsa 8: Peralada, Sant Joan Sescloses, Rabós, Colera i Llançà (1441-1858) 
 Capsa 9: Vilamaniscle (1312-1806) 
 Capsa 10: Vilamaniscle, establiments (núm. 1-99) (1724-1824) 
 Capsa 11: Vilamaniscle, establiments (núm. 100-199) (1775-1790) 
 Capsa 12: Vilamaniscle, establiments (núm. 200-239) (1790-1841) 
 Capsa 13: Vilamaniscle (1738-1807) 
 Capsa 14: Vila-sacra, Vilanova, Vilabertran i Vilatenim (1594-1848) 
 Capsa 15: Terçons: Albons, Baseia i Siurana (1510-1807) 
 Capsa 16: Partides de naixement, defunció i matrimoni, testaments i capítols  
                              matrimonials (1621-1856) 
 Capsa 17: Censals actius (núm. 1-79) (1582-1837) 
 Capsa 18: Censals actius: censos i censals passius (1587-1787) 
 Capsa 19: Trasllats (núm. 1-24) (1660-1737) 
 Capsa 20: Trasllats (núm. 25-40) (1664-1776) 
 Capsa 21: Trasllats (núm. 41-56) (1705-1749) 
 Capsa 22: Trasllats (núm. 57-63) (1718-1755) 
 Capsa 23: Trasllats (núm. 64-76) (1746-1778) 
 Capsa 24: Trasllats (núm. 77-93) (1679-1834). 
 Capsa 25: Trasllats (núm. 94-últim) (1719-1807) 
 Capsa 26: Estats, sol·licituds, notes d’escriptures i de cadastre (1660-1961) 
 Capsa 27: Comptes dels procuradors de casa Gorgot (1667-1843) 
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 Capsa 28: Comptes dels procuradors de casa Gorgot (1679-1844) 
 Capsa 29: Rebuts (1770-1842) 
 Capsa 30: Rebuts (1740-1832) 
 Capsa 31: Rebuts (1745-1845) 
 Capsa 32: Rebuts (1729-XIX) 
 Capsa 33: Llinatge (1649-1963) 
 Capsa 34: Patrimoni (1695-1965) 
 Capsa 35: Patrimoni (1312-1935) 
 Capsa 36: Documents solts (1440-1935) 

 
   Hem localitzat un arbre genealògic de la família, que hem comprovat i hem completat. Clou 
l’inventari-catàleg un aplec de 25 fotografies familiars i alguns impresos relacionats. La 
informació conservada al fons Gorgot referent a l’explotació i cobrament de censos de finques, 
en definitiva, de rendiment d’aquest patrimoni rural agrari, és molt abundant des del principi 
del segle XVIII fins al XX. Resulten molt curiosos tots els rebuts, conservats en sobres petits 
molt ben plegats, expedits per serveis molt diversos prestats a aquesta família per part de 
rellotgers, argenters, pintors i dauradors, perruquers, vidriers, xocolaters, llibreters i 
impressors, sombrerers, etc., tant de Barcelona com de Perpinyà, entre d’altres centres 
proveïdors, que deixen entreveure l’alt nivell adquisitiu d’aquesta nissaga. També cal destacar 
nombrosa documentació d’explotació d’un pou de glaç de Siurana d’Empordà durant el segle 
XVIII i la reconstrucció detallada de què fou objecte com a conseqüència dels efectes de la 
Guerra Gran, que inclouen, fins i tot, la compra d’eines necessàries per a  tal funció. 
     L’estat de conservació d’aquest fons és bo, llevat d’una petita part que fou afectada per la 
humitat i per fongs, tant paper com algun pergamí, la qual cosa hem indicat a l’inventari. 
 
              Èrika Serna i Coba 
 
CRÒNICA 
 
El vintè aniversari de l’Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners (1983-
2003) 
 
   El 29 d'abril de 1983 fou inaugurat l'Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners, un dels 
primers que entraren en funcionament. Ara, vint anys després, s'ha cregut convenient commemorar 
aquest aniversari. Per això el 28 de març es va inaugurar una exposició titulada La vida quotidiana a 
través dels documents, organitzada pel mateix Arxiu, amb el suport del Consell Comarcal de la Selva i 
de l'Ajuntament de Santa Coloma de Farners. Un total de 170 persones van visitar la mostra de 
documents, fotografies, impresos i llibres estampats antics durant els catorze dies que va estar oberta 
l'exposició a la Galeria d'Art Farners. Tots els béns exposats es troben dipositats habitualment a l'Arxiu 
Comarcal i, amb motiu d’aquesta exposició, han estat mostrats al públic, amb la finalitat de difondre el 
patrimoni documental comarcal i de conscienciar els selvatans de la necessitat de conservar-lo i 
d’estudiar-lo.  
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Aquesta exposició s’estructurava en els espais o àrees següents: la família, l'escola, la vida a pagès, 
Església i religió, el treball, el ciutadà i l'administració, la guerra, l'esport, l'estiueig, la festa i el lleure, 
la literatura i els escriptors comarcals i, finalment, la premsa comarcal. Entre els documents i peces més 
significatives hi havia el pergamí més antic de l'arxiu, que data del 1204, un manual de confessors 
estampat el 1595, un ofici autògraf signat del general carlí Savalls el 1875 o un llibre manuscrit de 
poesies de Salvador Espriu, del 1980.  
 
Activitats de difusió 
   La difusió dels fons arxivístics i la formació dels usuaris és, a banda del servei de consulta i 
tractament de fons, un altre dels objectius de l'Arxiu Històric Comarcal i aquesta finalitat es 
porta a terme mitjançant l'organització de cursets, conferències i exposicions. En els darrers 
vuit anys s'han organitzat diverses activitats, entre les quals destaquem les següents: 
- Curs d'introducció a la Paleografia, novembre de 1995, a càrrec de Gabriel Roura, professor 
de la Universitat de Girona.  
- Curs d'introducció a la Genealogia, novembre de 1996, a càrrec de Santiago de Llobet, 
especialista en aquesta matèria. 
- Curs d'introducció a l'Arxivística Municipal, novembre de 1997 a càrrec de Ramon Alberch, 
arxiver en cap de l'Ajuntament de Barcelona.  
- Curs de preservació i restauració de documents en paper i pergamí, octubre de 1999, a 
càrrec de Mireia Ricart, tècnica de l'Arxiu Nacional de Catalunya.  
- Conferència Els arxius de memòria popular. Pagesos i bosquerols a la comarca de la Selva, 
a càrrec d'Emili Rams Riera, 21 de setembre de 2001  
- Exposició La vida quotidiana a través dels documents, del 28 de març al 13 d'abril de 2003.  
   Cal dir que també es reben visites de grups d'alumnes de les escoles i l'institut de Santa 
Coloma, que, acompanyats dels seus professors, visiten l'Arxiu i se'ls explica les seves 
funcions i principals fons documentals. Com a exemple més recent podem esmentar la visita 
d'un grup de 4rt d'ESO del Col·legi de la Salle, que van rebre una classe pràctica sobre la 
Guerra Civil i primer franquisme a través de la mostra de documents i publicacions d'aquella 
època.  
 
Reptes per al futur 
   El principal problema de l'Arxiu Comarcal de Santa Coloma de Farners és la  manca d'espai, 
provisionalment solucionada amb el lloguer d'un local. La nombrosa documentació generada 
contínuament pels diversos organismes oficials de la comarca ha fet que aquest Arxiu es quedi 
petit. Per això, un dels principals reptes del futur més pròxim és la construcció d'una nova seu. 
Les administracions competents ja han donat els primers passos i esperem que aquest fet sigui 
una realitat.  
                                                                                                                                                 Xavier Pérez  
 
Catàleg del Patrimoni Cultural Català: Arxiu Josep Puig i Cadafalch 
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Resolució de l’Hble. Conseller de Cultura per la qual s’inclou en el Catàleg del Patrimoni 
Cultural Català l’Arxiu Josep Puig i Cadafalch (segles XIX-XX), de 25 de setembre de 2003. 
 
Adquisicions 
 
   L’Arxiu Històric Comarcal de Cervera ha adquirit, a un llibreter de vell de la ciutat castellana 
de Lleó, el llibre documental intitulat Consueta de les rendes del sant hospital de pobres 
malals, dit den Castelltort, de la present ciutat de Cervera, bisbat de Solsona, feta en lo any 
1764, sent administradors ecclesiàstichs los reverents Francesch Turullols, doctor Mariano 
Corts y Pau Farran, substitut del reverent Ignasi Domènech, prevere, ausent; los tres preveres 
y beneficiats de dit Sant Hospital; y, administradors seculars, lo doctor Francisco Pomés y 
Jordana, notari, Joan Ferrer, pagès, Anton Romegós, blanquer, y Francisco Brach, sabater 
(1764-1807), [4] f. + 198 f. + [25] f., cm 41,50 x 16, amb cobertes de pergamí. És un altre 
exemple que serveix per recordar que molts documents inexistents als fons dels arxius molt 
sovint no és que hagin estat destruïts sinó que foren dispersats, tot desconeixent-se’n la seva 
actual situació. El fet que aquest llibre conservi una etiqueta de l’antiga llibreria antiquària 
Porter, de Barcelona, i una anotació manuscrita del seu preu (“Josep Porté, llibreter, 
Barcelona”, “50 ptes”), dóna alguna pista sobre la seva trajectòria. El fons d’aquest hospital es 
conserva a l’Arxiu Històric Comarcal de Cervera, de manera que hi ha estat reintegrat. 
 
AGENDA 
 
Alt Camp: Premi Abat Ferrara 2004 d’Estudis d’Art, organitzat per l’Arxiu Bibliogràfic de 
Santes Creus, a un estudi situat dins el període 1150-1500 de la història del monestir de Santes 
Creus; termini de presentació: 30 de juny de 2004. 
 
Baix Empordà: IV Beques de Recerca Joan Torró i Cabratosa, de medi ambient i de ciències 
socials, sobre el Montgrí, les illes Medes i la plana del Baix Ter; organitzades per l’Ajuntament 
de Torroella de Montgrí i pel Departament de Medi Ambient; termini de presentació: 30 gener 
2004, per a més informació: Can Quintana - Centre cultural de la Mediterrània, tel. 972 75 51 
80. 
 
Barcelonès: VIII Congrés d’Història de Barcelona: la ciutat i les revolucions, 1808-1868, 10-
13 de novembre de 2003, i curs El món del crèdit a la Barcelona baixmedieval, del 14 
d’octubre de 2003 al 24 de febrer de 2004, tot organitzat per l’Arxiu Històric de la Ciutat de 
Barcelona, Casa de l’Ardiaca, carrer de Santa Llúcia, 1, 08002 Barcelona; jornada tècnica La 
Gestió Documental i l’Arxiu als Museus, el 22 d’octubre de 2004, organitzada pel Museu 
Marítim de Barcelona amb la col·laboració de l’Associació d’Arxivers de Catalunya i 
l’Associació de Museòlegs de Catalunya, per a més informació: tel. 93 342 99 20; Curs sobre 
l’avaluació documental, 25-26 de novembre de 2003, destinat a tècnics superiors d’arxiu de la 
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Generalitat de Catalunya i organitzat l’Escola d’Administració Pública de Catalunya, per a més 
informació: <http:/www.eapc.es/formacio>. 
 
Conca de Barberà: convocatòria del VII Premi Aires de la Conca de la Conca de recerca 
documental sobre la Conca de Barberà, organitzat pel Consell Comarcal i l’arxiu comarcal; 
per a més informació: Arxiu Històric Comarcal de Montblanc, tel. 977 86 04 92.  
 
Gironès: curs Criteris i pràctiques d’edició de textos catalans moderns (ss. XVI-XIX), a 
l’Arxiu Històric de Girona, 8, 15 i 22 de novembre de 2003; per a més informació: AHG, tel. 
972225500; exposició Viatge a una guerra. George Orwell a Catalunya i al front d’Aragó, fins 
al 14 de desembre de 2003, a la Casa de Cultura de Girona, Diputació de Girona.  
 
Maresme: taller sobre l’Arxiu de la Memòria Popular de la Roca del Vallès, 8 de novembre de 
2003, a la seu de l’Arxiu Històric Comarcal de Mataró, per a més informació: AHC de Mataró, 
tel. 93 758 24 59.  
 
Pla de l’Estany: col·loqui La vila medieval: poders i societat. Aniversari de la Carta de 
Banyoles de 1303, 28-30 de novembre de 2003, organitzat pel Centre d’Estudis Comarcals de 
Banyoles; per a més informació: CECM, tel 972 572 361 i e-mail: cecbanyoles@ddgi.es.  
 
Segarra: exposició El naixement de la Generalitat de Catalunya, del 17 de maig de 2003 al 29 
de febrer de 2004, al Museu Comarcal de Cervera, que n’és l’organitzador. 
 
NOUS FONS I DOCUMENTS INGRESSATS ALS ARXIUS 
 
(juny-agost 2003) 
 
Arxiu Històric Comarcal de Figueres: fons del Departament d'Economia i Finances, 
expedients de comprovació de béns de persones jurídiques (1911/1986), 0,20 m. l.; fons de 
l'Ajuntament de Torroella de Fluvià (1870/1937), 0,10 m. l.; col·lecció d'invitacions 
d'inauguracions d'exposicions d'artistes empordanesos (1954/2002), 1,10 m. l. 
 
Arxiu Històric de Girona: fons de l'Administració Perifèrica de l'Estat: expedients de 
construcció de centrals elèctriques i termoelèctriques (1922-1961), 18 capses; registre 
d'indústries artesanals (1962-1979), 1 capsa; projectes de carreteres de la demarcació (1964-
1980), 42 lligalls; fotografies aèries de la zona litoral i de Banyoles (c. 1965), 53 unitats. 
 
Arxiu Històric Comarcal de Manresa: fons Foto Modest (1960-1995), c. 243.000 negatius, 
2.315 positius, 184 contactes, 8 diapositives 20 fotografies de gran format, cartells i catàlegs 
d’exposicions; nou ingrés del fons de l’empresa BETA (s. XX), 5,50 metres lineals; nous 
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documents de la família Torra (s. XX), 0,10 metres lineals; documents de la família Parramon 
(s. XX), 0,30 metres lineals; 1 vídeo (2002) i 36 postals del Bages.  
 
Arxiu Històric Comarcal de Mataró: protocols notarials del districte (1902, 1976-77), 28 
volums; 2 pergamins documentals (1525, 1566). 
 
Arxiu Històric Comarcal de Montblanc: transferència 17 del Consell Comarcal, 
Correspondència (2000-2002), 3,1 m. l.; transferència 15 de l’Ajuntament de Montblanc, 
expedients del Ple Municipal i de la Comissió de Govern (1996-2002), Contribucions especials 
(1991-2001), Llicències d’Obres de Particulars (1999), Llicències d’Activitats Classificades 
(1993-1996) i K7 de la constitució del nou Ajuntament (1993-1996), 8,80 m. l. 
 
Arxiu Històric Comarcal de Ripoll:  fons de la serradora Maderas Tarradellas (1962-1976), 
20,40 metres lineals. 
 
Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat: fons de l’Ajuntament de Sant Feliu de 
Llobregat: Plans d’Ocupació (1993-2002), Llicències d’Activitats (1997-1999), Contractació 
(1989-1999), Pla Únic d’Obres i Serveis de Catalunya (1997-1999), actes de les comissions 
informatives (1997-2003), eleccions municipals (1999), 20 m. l.; Consell Comarcal del Baix 
Llobregat, expedients d’obres i urbanisme (1989-200), 9 m. l. 
 
Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners: nova transferència del fons de 
l'Oficina Liquidadora de Lloret de Mar (1997-1998), 0,30 m. l. 
 
Arxiu Històric Comarcal de Solsona: fons de l'Ajuntament de Lladurs (1926-1986), 0,10 m. 
l.; fons Orfeó Nova Solsona (1995-1997), 0,40 m. l.; fons de la Societat Ràdio Solsona (1952), 
0,10 m. l.; col·lecció de manuscrits (1920-1959), 0,20 m. l.; col·lecció de fotografies (1979-
1991), 25 unitats. 
 
Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: fons de l’arquitecte Joan Baca i Reixach (1928-1990), 
19 m. l.  
 
Arxiu Històric Comarcal del Vendrell: (març-maig) fons de l'Oficina de Treball de la 
Generalitat de Catalunya (2001), 8 m. l.; fons del Consell Comarcal del Baix Penedès (1992-
2003), 31,50 m. l.; fons de l'Ajuntament del Vendrell, secretaria (1978-1979), 1 m. l. (juny-
agost) fons de l’Ajuntament del Vendrell, Hisenda (1997-2001) i Secretaria (1930-2001), 15,50 
m. l.  
 
Arxiu Històric de Tarragona: 150 fotografies de l’Escola del Treball (1928-1990), 25 de la 
col·lecció J. M. Recasens Comes (s. XX) i 10 de la col·lecció J. Fortuny Vilalta (s. XX). 
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Archiu Istoric Generau d’Aran: transferència 12 del Conselh Generau, Secretaria (1999-
2002), 0,10 m. l.; fons patrimonial Çò de Bernada, de Vielha (s. XIX-XX), 4 m. l. 
 
NOUS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DELS ARXIUS 
 
(juny-agost 2003) 
 
Arxiu Històric Comarcal de Figueres: inventari del fons del Jutjat de Pau de l'Armentera 
(1853/2003); catàleg de 150 impresos de les festes de la Santa Creu de Figueres (1918/2003); 
catàleg de la col·lecció d'invitacions d'inauguracions d'exposicions d'artistes empordanesos 
(1954/2002). 
 
Arxiu Històric de Girona: catàlegs dels llibres registres de correspondència de la Delegació 
d'Ensenyament (1953-1968 i 1979-1999); inventari del fons del Jutjat de Primera Instància 
núm. 1 de Figueres (1855-1964); catàleg de les notaries de Calonge (1320-1886) i Santa Pellaia 
(1382-1697) del districte notarial de la Bisbal d'Empordà; catàleg del fons patrimonial Saló 
dels Vinyers (1561-1976).  
 
Arxiu Històric Comarcal de Manresa: inventari del fons de la Unió Manresana 
d'Assegurances (1899-1987). 
 
Arxiu Històric Comarcal de Montblanc: inventaris de les transferències 12, 14 i 15 de 
l’Ajuntament de Montblanc (1981-2003) i de la transferència 5 de l’Ajuntament de Solivella 
(1997); de 5 protocols notarials del districte (1902) i de les transferències 1-5 del fons judicial 
de Savallà (1846-1997).  
 
Arxiu Històric Comarcal de Ripoll: inventari del fons Maderas Tarradellas (1962-1976).  
 
Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu de Llobregat: annex als inventaris dels fons dels 
ajuntaments de Pallejà (1960/2003) i de Sant Feliu de Llobregat (1989-2002); inventari de 373 
imatges de la col·lecció ciutadana de Sant Feliu de Llobregat (1880-2002). 
 
Arxiu Històric Comarcal de Santa Coloma de Farners: inventari de la documentació civil 
del fons del Jutjat de Primera Instància i Instrucció de Santa Coloma de Farners (1973-1974); 
inventari del fons patrimonial Boades-Matas de Riudarenes (1722-1940). 
 
Arxiu Històric Comarcal de Solsona: actualització del catàleg de fotografies del fons del 
Consell Comarcal del Solsonès (1978-1991); catàleg dels documents sonors del fons Ràdio 
Festa Major de Solsona (1981-1983). 
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Arxiu Històric Comarcal del Vendrell: (març-maig:) inventaris del fons de l'Ajuntament del 
Vendrell, secretaria (1939-1975), turisme (1987-2001), policia local (1964-1997); inventari del 
fons de l'Ajuntament de l'Arboç del Penedès (1870-1992); (juny-agost:) inventaris dels fons 
dels ajuntaments del Vendrell, Hisenda (1973-1995) i Turisme (1985-2001), i de l’Arboç del 
Penedès (1870-1992).  
 
Arxiu Històric de Tarragona: Govern Civil de Tarragona, inventari de la sèrie Ordre Públic i 
Drets Ciutadans (1959-1985). 
 
Archiu Istoric Generau d’Aran: inventari d’imatges fotogràfiques de provinença diversa (s. 
XIX-XX), 562 positius. 
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ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA 
 
Les publicacions del Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya 
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   El Comissariat de Propaganda de la Generalitat de Catalunya es va crear per decret de 
Presidència del 3 d’octubre de 1936. Tot i que el seu nom oficial era el de Comissaria de 
Propaganda -aquest és el nom amb què apareix esmentat en el decret de creació i en els 
posteriors decrets i ordres del DOGC que hi fan referència-, a efectes pràctics, arreu es va 
donar a conèixer com a Comissariat de Propaganda, nom amb el qual apareix a totes les 
publicacions que editava i fins i tot en el segell imprès del seu paper oficial.  
   El Comissariat estava adscrit a Presidència i, segons el decret de creació, els seus objectius 
eren l’elevació cultural i física del poble català i difondre arreu del món el coneixement de 
Catalunya. Per tal d’aconseguir-ho, s’establí que hauria de dur a terme activitats de propaganda 
escrita, parlada, gràfica, artística i esportiva, tant al front com a la reraguarda, i que podria 
crear delegacions a l’estranger. Al decret s’estableix que com a propaganda escrita s’entenia, 
entre d’altres, els periòdics, llibres, opuscles o cartells; com a propaganda parlada, els mítings, 
conferències, la ràdio, discoteques, cançons, espectacles lírics i dramàtics i l’organització de 
festivals; com a propaganda artística, l’organització i estímul d’exposicions, fires i concursos; 
i, com a esportiva, l’organització de grans manifestacions que enaltissin i estimulessin la 
cultura física per mitjà de tots els esports. Cal remarcar que, com a propaganda gràfica 
s’esmentava l’ús de la fotografia i del cinema, a més de preveure l’ús de la televisió, que tot 
just en aquells moments estava donant les seves primeres passes de forma estable a Nova York 
i a Londres.  
   L’endemà mateix de la creació, es nomenava com a Comissari de Propaganda Jaume 
Miravitlles, personatge carismàtic i polifacètic que havia participat en els fets de Prats de 
Molló i que havia estat secretari general del Comitè Executiu de l’Olimpíada Popular, 
celebrada a Barcelona entre el 22 i 26 de juliol del 1936. 
   Quan encara no havia passat un any de la seva creació, arran d’una ordre de Presidència del 
16 de setembre de 1937, la Comissaria de Propaganda de la Generalitat de Catalunya era 
equiparada, a tots els efectes, a Direcció General, sense perdre, però, la seva denominació 
inicial. 
   No disposem de la documentació que el Comissariat de Propaganda va generar, tret d’alguns 
documents significatius com el Llibre d’Or del Comissariat de Propaganda, de manera que 
encara no és coneguda amb detall la seva organització, el volum i les característiques de la 
feina realitzada o bé el repertori de les seves publicacions. Només tenim dades esparses que 
permeten entreveure que actuà, alhora, en diversos àmbits. Va tenir oficines a París, Brussel·les 
i Londres. Les actuacions de propaganda política i cultural que va dur a terme van ser ben 
diverses: exposicions, publicacions, conferències, producció de pel·lícules, organització de 
visites de delegacions culturals, polítiques o de periodistes estrangers, entre d’altres. Aquestes 
actuacions es duien a terme sobre tot tipus de suports (cartells, postals, llibres, pel·lícules, 
discs, etc.) i afectaven àmbits també ben diferents. Cal recordar que un dels projectes que va 
tenir més èxit va ser la difusió de la mascota El més petit de tots, que assolí una gran 
popularitat. La seva divulgació es va fer mitjançant la publicació d’un llibre (en català, castellà, 
francès i possiblement també en anglès) il·lustrat pel Lola Anglada, postals, cartells i, també 
amb figuretes que representaven aquest personatge. 
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   Tal i com passa amb la documentació de gestió, d’aquesta i de les moltes altres campanyes 
dutes a terme pel Comissariat, n’han quedat ben pocs testimonis, esparsos per diversos arxius i 
col·leccions públiques i particulars, a causa de la disgregació i la dispersió de la documentació 
en els darrers moments de la guerra i amb posterioritat al seu acabament. No disposem de cap 
fons complet que inclogui tot el material gràfic, imprès, bibliogràfic o fílmic que va produir el 
Comissariat. Malgrat això, per esmentar només alguns exemples d’allò què ens ha arribat, 
podem dir que, a banda d’una gran quantitat de cartells, s’han conservat diverses còpies de 
pel·lícules documentals i de noticiaris (en català, castellà, francès i anglès) realitzats per Laya 
Films, productora directament vinculada al Comissariat; així com una col·lecció de 40 postals 
dedicades al front d’Aragó, a la flota republicana, i a l’arribada de refugiats i a l’atenció que 
se’ls prestava. També s’han conservat, repartits entre diversos arxius i biblioteques, uns pocs 
exemplars d’algunes de les publicacions periòdiques que va editar: Comunicat de Premsa, 
Butlletí d’Informació del Comissariat de Propaganda, Nova Ibèria o el Butlletí d’Informació 
Catòlica, entre d’altres. D’algunes d’aquestes publicacions se’n feien edicions en diversos 
idiomes, els més habituals dels quals eren, a banda del català, el castellà, l’anglès i el francès. 
   El mateix podem dir dels molts llibres i opuscles que va editar i que tractaven temes diversos. 
Alguns d’aquests llibres estaven relacionats amb la situació de guerra que s’estava vivint en 
aquell moment, mitjançant altres es promovia la difusió i projecció internacional de la cultura 
catalana en els seus múltiples aspectes (art, història, literatura, etc.). Un darrer grup serien 
aquells llibres de temàtica ben diversa, com l’economia, la cultura en general o llibres adreçats 
als infants, amb els quals, tot i la guerra, s’intentava mantenir la normalitat i la vida cultural 
quotidiana d’un país culte i civilitzat. Alguns exemples de llibres o opuscles relacionats amb la 
guerra són els titulats Ciutadà: Què has de fer davant la guerra aèria?, Els escriptors anglesos 
es pronuncien sobre la guerra espanyola, Madrid, o l’edició de 12 làmines del dibuixant Sim 
titulada 12 escenas de guerra. 
   La difusió de la cultura catalana es promovia amb llibres com els de Rafael Tasis titulats La 
literatura catalana moderna i Les pedres parlen. Fulls d’història de Catalunya, o bé el de 
Sebastià Gasch La pintura catalana contemporània, entre d’altres. Altres llibres seus foren, per 
exemple, els infantils de Salvador Perarnau: Ales humanes. Poemes per a infants i El senyor 
Pèsol i altres plantes. Poemes per a infants. 
   Algunes d’aquestes publicacions van ser editades només en català. La gran majoria, però, 
s’editaven en el que podríem considerar els quatre idiomes habituals del Comissariat: català, 
castellà, francès i anglès. Alguns, a més, van ser traduïts a altres idiomes com l’esperanto. 
   Tot i la importància editorial del Comissariat de Propaganda que acabem d’apuntar, 
malauradament, a l’Arxiu Nacional de Catalunya es conserven molt poques de les seves 
publicacions en format de llibre o d’opuscle. Així, només podem parlar de les ja esmentades 12 
escenas de guerra; Ciutadà: Què has de fer davant la guerra aèria?; Madrid; La pintura 
catalana contemporània, de Sebastià Gasch; i de La literatura catalana moderna, de Rafael 
Tasis; a més dels llibres i opuscles titulats: Goya, popular painter; Le sauvetage du patrimoine 
historique et artistique de la Catalogne; L’oeuvre culturelle des gouvernements de gauche à la 
Generalitat de Catalogne; Troisième anniversaire de la mort de Francesc Macià; allocution de 
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S. E. le Président Lluís Companys; La literatura catalana a l’estranger, de Lluís Bertran; 
Economic transformation in Catalonia: seen through the eyes of a foreigner, d’André Jean; 
Com faig un curs comentant la història de la cultura, de Josep Lleonart; La Universitat a 
Catalunya, de Josep Navarro; L’esdevenidor d’Espanya: la meva fe en la victòria, d’Ángel 
Ossorio; La traïció dels Franco: revelacions d’un falangista, de Lluís Pagès; Lletra oberta als 
catalans, d’Antonio Ruiz; No passaran!: una història del setge de Madrid, d’Upton Sinclair; 
La fesonomia geogràfica de Catalunya, de Pau Vila; i La repressió contra els obrers a 
Catalunya, de Ramon Xuriguera, aquest darrer opuscle, en les seves versions catalana, anglesa 
i francesa. 
   Com hem dit, aquesta llista d’una vintena de llibres i opuscles és una molt migrada 
representació de la gran tasca editorial del Comissariat. Per aquest motiu, és destacable el 
recent ingrés de la monografia Problemas de alimentación que plantea la guerra, una donació 
del senyor Jorge Llácer Gil de Ramales. Aquest llibre, també conegut pel títol que apareix a la 
seva portada La alimentación en tiempos de guerra, és la versió castellana de l’original català 
Problemes alimentaris que planteja la guerra o, segons el títol de la portada, El menjar en 
temps de guerra. Té 132 pàgines, 170 x 120 mm i es troba bon estat de conservació. Tot i que 
no hi consta l’autor i només s’hi diu que l’original per a impremta ha estat cedit per l’Escola 
Superior d’Agricultura de la Generalitat, per altres documents sabem que fou Antoni Oriol i 
Anguera, metge i assagista, que entre 1934 i 1938 va ser professor titular a la càtedra de 
bioquímica de l’Escola Superior d’Agricultura. Igualment, malgrat no constar-hi la data de 
publicació, ha de ser del final de l’any 1936 o bé, a tot  estirar, del començament de 1937. 
   El seu contingut és rigorós i d’un gran nivell científic, però sense perdre mai un to divulgatiu 
i pedagògic que facilita la seva lectura i comprensió. Hi ajuda una gran profusió de gràfics, 
esquemes –alguns a quatre tintes- i fotografies que acompanyen el text. Cal remarcar 
l’excel·lent qualitat de disseny gràfic i d’impressió, la qual, d’altra banda, fou una constant en 
totes les publicacions del Comissariat. Al llibre es compara el funcionament del cos humà amb 
el d’un motor i el seu contingut s’estructura en una introducció i deu consells sobre alimentació 
equilibrada. D’aquests, es destaquen pel contingut i la llargària els relatius a saber calcular una 
ració, saber substituir els aliments, i saber adonar-se dels primers símptomes de malaltia o 
desnutrició. Tot això amb la part visual, gràcies a la qual es dóna ràpidament molta informació 
d’una manera molt clara, breu i esquemàtica i que inclou fotografies de diferents possibles 
àpats, les calories de cadascun; gràfics amb els continguts calòrics, greixos, sucres i albúmines 
de diferents aliments; quadres amb les funcions de les diferents vitamines i en quins aliments 
es poden trobar; gràfics amb propostes de dietes entre les 1.400 i les 3.143 calories; o quadres 
d’equivalències entre els diversos aliments, entre molts altres recursos d’informació visual. 
Finalment hi ha un darrer capítol sobre el valor alimentari del vi i un apèndix amb diverses 
dades dietètiques i de nutrició que poden ser d’utilitat. La publicació acaba amb un índex 
alfabètic i un índex analític. Amb aquesta breu visió podem copsar el grau de solidesa i rigor 
del contingut del llibre, publicat amb finalitat divulgativa per servir d’ajut a la població en unes 
circumstàncies especials; els conceptes i consells del qual, escrits fa més de 60 anys, continuen 
tenint plena validesa en l’actualitat. Gràcies a aquesta donació, l’ANC disposa d’un dels pocs 
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exemplars conservats d’aquesta publicació, perquè no tenim esment d’altres que es trobin a les 
biblioteques o bé en altres arxius públics de Catalunya. 
                                                                                                               Marc Torras i Serra 
 
Ingressos (juny-agost de 2003) 
 
Àrea dels fons de l'Administració: Fons de la Generalitat de Catalunya: Generalitat de 
Catalunya (II República), Comissariat de Propaganda, Problemas de alimentación que plantea 
la guerra [1936-1937], donat pel Sr. J. Llàcer Gil de Ramales; Departament d'Indústria  i 
Energia: expedients d'instal·lacions receptores de baixa tensió (1986-1987), 31,60 metres 
lineals, catàleg d'expedients elaborat per l'Arxiu Central d'Indústria, Comerç i Turisme; 3766 
registres; expedients d'instal·lacions receptores de baixa tensió (1980-1987), 29 metres lineals, 
catàleg d'expedients elaborat per l'Arxiu Central d'Indústria, Comerç i Turisme; 3064 registres; 
expedients d'autorització de labors mineres de captació i de la instal·lació de mecanismes 
d'elevació d'aigua subterrània (1977-1987), 22,40 metres lineals, catàleg d'expedients elaborat 
per l'Arxiu Central d'Indústria, Comerç i Turisme; 2740 registres; Junta Electoral de Zona de 
Barcelona: Sobres de diferents meses electorals, eleccions locals 25 de maig de 2003, 30 
metres lineals; Centre Penitenciari d'Homes de Barcelona (Presó Model): Expedients personals 
d'interns que han causat baixa (1960-1976), 0,10 metres lineals. 
 
Àrea dels fons històrics: Noies i Nois Escoltes (NINE), nova documentació: dels agrupaments 
escoltes Ramon Llull i Joan Maragall i les seves vinculacions amb el Grup Excursionista 
Joventut Catalana, la Germanor de Minyons de Muntanya i el Grup Nus (1936/1947), 0,10 
metres lineals; Minyons Escoltes i Guies Sant Jordi de Catalunya, nova documentació de 
relacions internes i externes (1971-2001), 3,90 metres lineals; Club Excursionista de Gràcia, 
documentació de les activitats del club i les seves relacions amb altres entitats, 10 pergamins, 
cartells, diplomes i mapes, positius fotogràfics i plaques de vidre (segles XVI/XX),  84 metres 
lineals; fons d’empresa HAC, S. A. (Concèntric i Cova de Drac), correspondència general i 
amb emissores de ràdio, retalls de premsa sobre artistes i documentació sobre royaltis (1965-
1973), 2,40 metres lineals; fons del llinatge Picó, 95 pergamins, 7 llibres espèculs, 1 llibre 
d’actes, 2 llibres de rendes i diversos lligalls de documentació patrimonial i familiar dels 
Llinatges Picó, Morgades i Bru, documentació de la finca Bon-lloc del barri d’Horta de 
Barcelona (segles XVII-XX), 4,40 metres lineals; fons personal Lluís Companys i Jover, recull 
d’articles publicats a El mercantil valenciano (1935), textos de 10 intervencions públiques 
(1936), recull d’articles sobre la segona etapa com a president de la Generalitat (1936-1939) i 
l’exili català a França (1939-1940), llistat de llibres i exemplar de Vie des saints (1871) amb 
nota manuscrita de Carme Ballester, 500 positius fotogràfics B/N (1932-1939), 1871/1940, 
0,10 metres lineals; fons Francesc Xavier Vela i Parés, nova documentació sobre la seva 
activitat associativa i professional com a advocat (1960-2000),1,20 metres lineals; fons Miquel 
Coll i Alentorn, documentació familiar, personal i de les seves activitats polítiques, 
correspondència i obra original històrica, dibuixos, diplomes i cartells, biblioteca, positius 
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fotogràfics (1904-1990),  26 metres lineals; fons Joaquín Soler Serrano, documentació personal 
i professional, dossiers temàtics, reculls de premsa i biblioteca (1920-2000), 60 metres lineals. 
Arxiu de complement: família Vila de Tagamanent (1666-1922), 38 documents digitalitzats. 
 
Àrea de fons d'imatges, gràfics i audiovisuals: Col·lecció de fotografies de l'ANC (1900-
1920); Col·lecció de plànols de l'ANC, 88 plànols i 32 dibuixos de les obres de l’arquitecte 
Cèsar Martinell (1917-1950). 
 
Nous instruments de descripció (juny-agost de 2003) 
 
Àrea dels fons de l'Administració: S'han actualitzat, amb la inclusió de les dades 
corresponents a nous ingressos, les fitxes de descripció del projecte de la guia de fons de 
l’Arxiu corresponents als fons: Departament d'Indústria i Energia de la Generalitat de 
Catalunya (fons 439).S’han continuat les tasques de migració al GANC amb la incorporació al 
sistema de deu instruments de descripció corresponents als fons: Centre Penitenciari d'Homes 
de Barcelona (Presó Model) (fons 236), i Departament d'Indústria i Energia (fons 439) amb un 
total de 9.574 registres. 
 
Àrea dels fons històrics: continuació de la redacció de fitxes de descripció del projecte de la 
guia de fons de l’ANC. S’han realitzat les descripcions dels fons següents: Dolors Marsans i 
Comas; Armand de Fluvià i Escorsa; Siemens, SA; Oleguer Bellavista; Hilaturas Gossypium, 
SA; Tecla Sala e Hijos, S. A. (Roda de Ter); Josep Andreu i Abelló; Ferran Cuitó i Canals; 
Francesc Farreras i Duran; Germanor de Minyons de Muntanya; Boy Scouts de Catalunya; 
Germanor de Noies Guies; Textil Rebés, S. A.; Textil Martí Llopart y Trenchs, S. A.; Lluís 
Companys i Jover; Confederació Sindical de Treballadors de Catalunya (CSTC) - 
Coordinadora Obrera Sindical (COS). 
   Primer tractament dels fons següents: Minyons Escoltes - Guies Sant Jordi (1966-2002); 
Família d’Arquer (1210-1880); Miquel Coll i Alentorn (1904-1990); Llinatge Picó (segles 
XVII-XX); Francesc Xavier Vela (1960-2000); HAC, S. A. (Concèntric i Cova de Drac) 
1(965-1973). Tractament definitiu dels fons següents: La Maquinista Terrestre y Marítima, 
S.A., sèrie  Direcció General (1866-1991); inventari del fons Joves Cristians de Barris Obrers i 
Ambients Populars (JOBAC) (1974-1997). Arxiu de complement: arxiu Marquès d’Alfarràs, 
regest de 79 pergamins. 
 
Crònica d'activitats 
 
Actes amb participació de l’ANC: Simposi sobre Pau Casals organitzat per la Fundació Pau 
Casals i que es celebrà els dies 10, 11 i 12 de juliol a la Vil·la Casals (Sant Salvador, El 
Vendrell). 
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