
Joan Eloi de Bona i Ureta
fou un dels col.laboradors
de Pròsper de Bofarull du-
rant la seva primera etapa
de direcció de l’Arxiu de
la Corona d’Aragó. Era ofi-
cial del centre l’any 1821.
No és esmentat, però, en
cap de les guies de l’ACA,
ni en la de González Hur-
tebise (1920), tot i que s’hi dóna alguns noms d’oficials o
col.laboradors d’aquells anys. És ben poc coneguda la tasca
que hi portà a terme i també jeu en l’oblit el seu Discurso
sobre el estado de los archivos y necesidad de su arreglo ge-
neral. Malgrat que fou estampat, la seva brevetat, una efí-
mera consistència material (4 pàgines
en foli) i un tiratge probablement ben
curt deuen haver ajudat a fer-lo igno-
rar. És un text breu però significatiu i,
ara mateix, potser suggerent, datat a
Barcelona el 16 de maig de 1821.
L’autor l’adreçà a les Corts espanyoles
per fer avinent la necessitat d’un
agençament general dels arxius, que
s’hauria de fer efectiu a partir del que
dictaminés una comissió nomenada
per les mateixes Corts. És un text força
dens on plantejà, ni que fos d’una
manera sumària, aspectes importants:
la necessitat de saber-los distingir o
jerarquitzar, en funció de la seva va-
riada tipologia (“bajo el nombre de
Archivos se ha igualado el sentido de
todos, sin clasificar la notable diferen-
cia que hay de los unos á los otros”),
el problema de la formació i de les
deficients condicions laborals dels ar-
xivers o la necessitat d’actuar tant en
els arxius o fons històrics com en els
arxius o fons generats aleshores ma-
teix. La diversa dimensió cultural, po-
lítica i administrativa dels arxius hi
compareix nítidament, a partir d’en-
tendre que són “depositos de los dere-
chos y de las luces de los hombres,
apoyos de nuestra historia, y manan-
tiales de ilustracion pública, que de-
ben ser al mismo tiempo la salvaguar-

dia de la propiedad, el ho-
nor de la Nacion, y el
freno de la mala fe”.

Joan E. de Bona articulà
les seves lectures i propos-
tes enmig d’un triple esgla-
onament tipològic dels ar-
xius. En primer lloc, els
que patien una situació de-
ficitària per “la poca pro-

teccion del antiguo govierno”, al davant dels quals posà
l’Arxiu de la Corona d’Aragó, tot fent esment explícit,
també, del de Simancas i del sevillà d’Índies. La situació
dels dos primers la qualificava de “cuadro mezquino”. En
segon lloc, aquells que “desde las guardillas ó sotanos en

que jacen cubiertos de polvo para
pasto de los insectos”. Aquí hi en-
cabia els “infinitos pertenecientes
á tribunales, comunidades, Ayun-
tamientos, y corporaciones ecstin-
guidas”, i incorporà una reflexió
sobre els perjudicis de la dispersió
dels fons notarials per les cases
dels notaris i dels seus descen-
dents, amb la manifestació que
“deben pasar á un Archivo pú-
blico”. En fi, en tercer lloc, esmen-
tava els arxius administrarius, és a
dir, els que “claman desde su
cuna, son los que en el dia se for-
man de lo infinito que se escribe”.

La situació d’aquest al.legat als
inicis del que acabaria essent co-
negut com el Trienni Constitucio-
nal o Liberal, denota com, també
des de l’àmbit dels arxius, l’ober-
tura d’un període de reformes libe-
rals i de trencament amb l’Antic
Règim, generà expectatives de re-
novació i de construcció d’un nou
model arxivístic. Fou un parèntesi
curt durant el qual poques coses
es van poder fer. Ara bé, foren
apuntades línies que tindrien con-
tinuïtat. El mateix any 1821, en
què es publicà aquest Discurso,
Pròsper de Bofarull, disfressat sota
un pseudònim, reaccionà contra la
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proposta feta a les Corts de traslladar a
Madrid els arxius de Catalunya, amb les
seves conegudes Reflecsiones. Aquells
anys, per tant, sorgiren del primer arxiu
del país dos missatges que encara ens
serveixen i que tingueren un seguiment
desigual i contradictori durant els segles
XIX i XX. La construcció del nou edifici
politicoadministratiu liberal també ha-
via de comportar un nou agençament
dels arxius, el qual no havia de passar,
però, pel trasllat dels fons a Madrid.
Tampoc no havia de passar, podem afe-
gir-hi encara, coneixent el regiment que
volgué P. de Bofarull per a l’ACA, per
un determinat model de dependència
que, a desgrat seu, s’acabaria imposant.
El Discurso de Bona i les Reflecsiones
de Bofarull, per tant, són dos docu-
ments que es complementen. És ver-
semblant la hipòtesi, d’altra banda, que
el text del jove arxiver Bona hagués es-
tat revisat pel mateix P. de Bofarull.

Joan Eloi de Bona s’acabà traslladant
a Madrid, igual com féu el seu cosí Fèlix
de Bona. Poca cosa sabem de la seva
activitat, encara que sembla que deixà
el món dels arxius per dedicar-se al dret,
l’economia i el periodisme. El 1847 pu-
blicà El derecho de defensa monopoli-
zado por los abogados y procuradores
bajo la sombra de los tribunales, i, el
1850, Clave de los economistas, en el
poder y en la oposición. Més conegut és
Fèlix de Bona, economista, per la seva
defensa del proteccionisme i dels inte-
ressos dels industrials catalans. Publi-
quem el Discurso íntegrament, respec-
tant-ne també la seva grafia.

R. PLANES I ALBETS

DISCURSO DIRIGIDO Á LAS CÓR-TES
POR D. JUAN ELOY DE BONA Y
VRETA, OFICIAL DEL ARCHIVO GÉ-
NERAL DE LA CORONA DE ARAGON.
SOBRE EL ESTADO DE LOS ARCHI-
VOS Y NECESIDAD DE SU ARREGLO
GENERAL. Comprende tambien medi-
das que deben tomarse para precaver
los males que puede causar la fe sin li-
mites depositada en los escribanos y
otras indicaciones de utilidad y conve-

niencia general acerca de este asunto.
Una de las medidas que ecsige nues-

tro sabio y justo Gobierno Constitucio-
nal para poder presentar el verdadero
retrato de su grandeza, es el arreglo ge-
neral de Archivos. Estos depositos de
los derechos y de las luces de los hom-
bres, apoyos de nuestra historia, y ma-
nantiales de ilustracion pública, que de-
ben ser al mismo tiempo la salvaguardia
de la propiedad, el honor de la Nacion,
y el freno de la mala fe, estan clamando
por su regeneracion; unos desde el es-
tado en que la poca proteccion del anti-
guo govierno los tiene constituidos;
otros desde las guardillas ó sotanos en
que jazen cubiertos de polvo para pasto
de los insectos; y otros desde su misma
cuna que les señala la suerte infeliz de
los demás, con quienes necesariamente
correrian pareja, si se siguiese como
hasta aquí en el desprecio y abandono
de este tan interesante ramo del Estado.

Si recorremos la vista por los prime-
ros, encontraremos en Barcelona el ge-
neral de la corona de Aragon, superior
á todos sin disputa, y el de la de Castilla
en Simancas tambien notoriamente co-
nocido por sus preciosidades. Aquel en-
cierra los tesoros de mil años referentes
al condado de Barcelona, Rossellon,
Cerdaña, las dos Sicilias, islas Baleares,
resto del principado de Cataluña, reinos
de Valencia, Aragon, y todos los demas
antiguos Estados de su Corona; y este,
aunque con tres siglos menos de anti-
guedad, es igualmente precioso por las
inmensas colecciones de papeles, que
son el testimonio verdadero de las glo-
rias de Castilla y sus agregados. Puede
decirse, que entre los dos estan deposi-
tadas las noticias é intereses de toda la
Nacion, si se escluyen los paises de
America que tienen su Archivo particu-
lar en Sevilla. Para entregar en manos
de funcionarios públicos estos deposi-
tos de mucho mas valor que si fueran
de oro, bien claro es, que se han de es-
coger hombres de la mas acrisolada
providad, y dotados de unos conoci-
mientos poco comunes; de esclarecida
providad, por los grandes, é irreparables
daños que puede causar su poca delica-
deza ó mala fe: y de conocimientos
poco comunes, por que el empleado
que se destine á estos establecimientos
ha de saber la paleografia, la lengua la-
tina, la lemosina, y la geografia: ha de
conocer bien la historia, ha de tener al-
guna tintura del derecho; no ha de ig-
norar ninguna de las clausulas forenses
devidas expresar en las escrituras; y por
último, á una letra regular y clara debe
asistirle una muy buena direccion y ma-
nejo de papeles; porque sin estos cono-
cimientos es imposible que lea la multi-
tud de diferentes caracteres é intrinca-
dos necsos de los pergaminos y otros

documentos de su cargo; es igualmente
imposible que entienda lo que lea; y
tambien lo es que pueda satisfacer los
deseos de los demas establecimientos
literarios, ni de los que se presenten en
busca de certificaciones para acreditar
sus derechos; de consiguiente será tan
inátil [sic] como perjudicial. Pero, Se-
ñor, ¿Qué hombre adornado de aque-
llas cualidades aspirara á servir en estos
establecimientos donde no hay mas as-
censos que de cuatro mil reales v[ello]n
que tienen los oficiales cuartos á siete
mil, que es el sueldo de los oficiales
mayores, sugeto hasta ahora al pago de
dos medias annatas y otros descuentos?
Solo en un tiempo de obscuridad como
el pasado podia caber un desproposito
semejante. En cualquiera de las otras
oficinas donde no se requiere para su
desempeño ni la mitad de circunstan-
cias que en aquellos, ningun oficial ma-
yor baja de doze mil reales: La razon de
esta desigualdad solo puede atribuirse á
la ignorancia: Bajo el nombre de Archi-
vos se ha igualado el sentido de todos,
sin clasificar la notable diferencia que
hay de los unos á los otros, y los distin-
tos estudios y luces que requieren,
como queda espresado con respecto á
estos generales de las dos coronas; y en
este equivocado concepto, se ha creido
generalmente, que todos los encargados
de guardar Archivos eran casi semejan-
tes á los de guardar viñas, con sola la
atribucion de celar no robasen lo que se
les confiaba: Aunque asi fuese seria de-
masiado corto el señalamiento; pero de
este nuevo error, tan craso como el pri-
mero, se puede sacar á cualquiera que
se acerque á los dos referidos Archivos,
manifestandole lo infinito que hay que
trabajar en ellos, y lo mucho que se ne-
cesita saber para egecutar los trabajos,
hasta conseguir el objeto de ponerlos
en el estado que deven, y en que jamas
se veran, si carecen de la proteccion in-
dicada, por la cual claman como llevo
dicho. Es de esperar que las Córtes la
dispensen, en vista de que su acreditada
sabiduria no pudo negarla cuando se
trató de la planta de los Archivos parti-
culares de los ministerios, que en nada
esceden á estos dos generales de que
acabo de hablar; porque solo se ecs-
tienden á una corta epoca del Go-
bierno, cuando los generales de Aragon
y Castilla se remontan al mismo origen
de estos reinos.

Si ecsaminamos los otros Archivos
que he puesto en el segundo caso, ha-
llaremos infinitos pertenecientes á tribu-
nales, comunidades, Ayuntamientos, y
corporaciones ecstinguidas, sin indices,
sin colocacion ordenada, y abandona-
dos al polvo que los destruye porque na-
die los cuida; y su incalculable impor-
tancia ecsige igualmente una sabia pro-
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videncia de las Córtes. No seria bastante
que los Juezes de los reinos recogiesen
los papeles que andan en manos de
quien desconose su merito, segun han
aprobado estos dias las Córtes por dicta-
men de la comision de legislacion; si en
los reinos no hubiera Archivos y quien
cuide de su arreglo y conservacion. 

Tambien encontraremos otros Archi-
vos en cada una de las casas de los es-
cribanos, de sus viudas, é hijos, y estos
son ambulantes, porque deben su origen
á la de Antonio y ecsisten en la de Pe-
dro, despues de haber estado en doce ó
catorce manos que alternativamente los
han poseido: asi resulta, que el desgra-
ciado que necesita un papel de aque-
llos, el solo sabe los pasos y el dinero
que le cuesta su hallazgo, si es que antes
no sirvio para juguete de los niños, ó no
se lo llevo el aire desde el canasto en
que por tantas vezes ha sido cambiado
de lugar. No me detendre en ecsaminar
si estos papeles son propiedad comun
mas bien que particular de los escriba-
nos, y si por muerte de estos, que solo
hicieron el ecstenderlos, mediante la vo-
luntad y el dinero del que les dió vida,
deben pasar á un Archivo público; pero
lo hare si en manifestar á las Córtes, que
siguiendo como hasta ahora en este
asunto la fe de aquellos no tiene limites,
porque con sola la variacion de una fe-
cha pueden trastornar sus derechos á
cualquiera: en cuya virtud, y para conte-
ner los demas abusos que se pueden co-
meter, ecsige el bien público se mande
á todos los escribanos, que dentro del
mes de enero presenten una relacion en
forma de todas las escrituras de que han
dado fe en el año anterior; y estas arre-
gladas á un modelo uniforme, claro, y
metodico, que llene ademas el espiritu
de la real cedula de 31 de enero de
1768 sobre la institucion de los oficios
de hipotecas, deben custodiarse en un
Archivo para útilidad y conveniencia
general, al paso que seran tambien el
mejor antidoto contra la demasiada ecs-
tension de la fe de aquellos.

Los Archivos, que como he dicho
claman desde su cuna, son los que en el
dia se forman de lo infinito que se es-
cribe. El mal cuanto mas inveterado es
mucho mas dificil de curar; asi que, si á
estos establecimientos no se les da
luego otra planta y otra importancia
mejor que á los otros: Si no se destinan
á ellos empleados de grande providad,
de espedicion, de conocimientos y bien
pagados, para que trabajen en su arre-
glo y conservacion, y para que formen
los repertorios, é indices, á fin de tener
á mano en brebes minutos cualquier
noticia ó papel que se busque; estos in-
teresantes depositos se haran inaccesi-
bles á las investigaciones; y á pocos
años que carezcan de aquella protec-
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planta estan representando los dos ar-
chivos generales de las coronas de Ara-
gon y Castilla, que son los que ocupan
el primer lugar en su clase. Barcelona y
mayo diez y seis de mil ochocientos
veinte y uno.

Señor: Juan Eloy de Bona.
Barcelona: Imprenta de José Torner,

Año 1821.

cion, unica medicina, su enfermedad
sera incurable, y sus resultas causáran
daños de la mayor trascendencia.

Por cuyos motivos, ruego á las Córtes
se sirvan tomar en consideracion este
presioso ramo del estado; y nombren
una comision para que entienda en su
arreglo, alejando especialmente de su
vista, por medio de sabias providencias,
el cuadro mezquino que con su antigua
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Eines per a la identificació de topònims 
catalans dels segles XIX I XX

Un dels problemes més freqüents a
l’hora de descriure fons documentals és
el de la identificació dels topònims que
figuren als documents. Acostuma a ser
més senzill quan es tracta de documen-
tació del municipi o bé de la comarca on
es troba l’arxiu o bé d’on és originari l’ar-
xiver. Ara bé, molts fons contenen docu-
ments referits a un àmbit territorial dife-
rent o més ampli. El desconeixement del
territori dificulta la identificació correcta
dels topònims. En aquests casos s’ha de
consultar la bibliografia local o bé els
mapes comarcals a escala 1:50.000 de
l’Institut Cartogràfic de Catalunya.
També s’ha de recórrer a obres generals
com la Gran Enciclopèdia Catalana, la
Gran Geografia Comarcal o l’Atles uni-
versal, d’Enciclopèdia Catalana, una
obra, aquesta darrera, que no aplega
tants de topònims com les dues anteriors.

Des de l’any 2003 tenim dues noves
eines molt útils. Es tracta de dos llibres
de continguts diferents, però que es
complementen perfectament, que apor-
ten informació sobre la història i la con-
figuració actual dels termes municipals.

El primer és Història del mapa muni-
cipal de Catalunya, de Jesús Burgueño i
Ferran Lasso de la Vega, editat per la
Direcció General de l’Administració Lo-
cal del Departament de Governació i
Relacions Institucionals de la Generali-
tat de Catalunya. És un estudi geogràfic
i històric que recull tots els canvis que
han anat transformant el mapa munici-
pal durant els segles XIX i XX, amb les co-
rresponents agregacions, segregacions i
rectificacions dels termes. Partint de la
distribució municipal vigent quan fou
proclamada de la constitució de 1812
(1.900 municipis, aproximadament),
s’hi estudia com van anar apareixent o
desapareixent alguns municipis i can-
viant i evolucionant alguns termes fins a
arribar als 946 actuals. Aquests canvis
obeïren a la normativa derivada de la
nova concepció del municipi com
cèl·lula de base sobre la qual descan-
sava la nova divisió administrativa, així
com les successives reformes que afec-
tarien la divisió territorial i administra-

tiva. La major part es produïren durant
la primera meitat del segle XIX.

Aquest llibre inclou una interessant
part gràfica. Damunt del plànol de Cata-
lunya i per diversos períodes, podem
veure tots els canvis que tingueren lloc
al llarg d’aquests dos segles. Els ele-
ments més útils són un annex que conté
un exhaustiu buidatge de documents de
diversos arxius, relatius a modificacions
del mapa municipal, i una taula on, per
al terme de cada municipi actual, s’indi-
quen els ens locals existents l’any 1800,
els municipis que hi havia l’any 1848,
les dates d’unió, quan s’escau, i totes les
altres referències a unions, segregacions
o altres canvis, amb les seves dates.

Així, en descriure documents del segle
XIX –i, sovint, també anteriors– la con-
sulta d’aquest llibre ens permet identifi-
car noms de municipis suprimits i de po-
der associar correctament la documenta-
ció al seu terme municipal actual. Això
fa possible d’elaborar uns instruments de
descripció –catàlegs, índexs toponímics,
etc.– molt més precisos i útils.

L’altre llibre és el Nomenclàtor oficial
de toponímia major de Catalunya, edi-
tat per la Generalitat de Catalunya. És
una obra feta per encàrrec del Parla-
ment de Catalunya a través d’una Co-
missió per a l’elaboració del Nomenclà-
tor oficial de Catalunya –posteriorment,
Comissió de Toponímia de Catalunya– i
de la qual n’han format part, entre d’al-
tres, l’Institut Cartogràfic de Catalunya
(part gràfica), l’Institut d’Estudis Cata-
lans (topònims) i el Conselh Generau
d’Aran (topònims aranesos). També ha
comptat amb la col·laboració i l’asses-
sorament de molts ajuntaments, i de
persones i entitats locals vinculades a la
recerca històrica i a l’excursionisme,
que sovint són els millors coneixedors
de la geografia i de la toponímia del
terme del seu municipi.

El cos principal d’aquest llibre és
constituït per un apartat de cartografia
consistent en els plànols –a escales que
oscil·len entre 1:50.000 i 1:70.000–
dels termes dels 946 municipis, acom-
panyats de l’escut oficial, del nom amb
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què compareix en la seva primera re-
ferència documentada i la seva etimolo-
gia, les dades bàsiques municipals (cap
municipal, superfície i altitud del terme,
codis estadístic i municipal) i les dades
estadístiques del municipi. 

Aquests plànols són agrupats per co-
marques i precedits pel de la comarca a
escala 1:250.000. L’obra acaba amb un
exhaustiu índex dels 40.000 topònims
que consten als plànols, amb la indica-
ció de la seva tipologia o concepte ge-
ogràfic, del seu municipi, la comarca, la
pàgina on figura i unes coordenades per
localitzar-lo a la pàgina. La combinació
d’aquest índex amb els diversos plànols
dóna una fotografia exacta i fidedigna
de tots els termes municipals actuals i
dels seus topònims majors.

A banda el cas dels topònims o les
parròquies medievals que no van arribar
al segle XIX, o dels llocs o parròquies que
canviaren d’adscripció municipal abans
d’aquesta centúria, per als quals ens hau-
rem de guiar per les obres de referència
esmentades en primer terme o bé per les
de caràcter local, podem dir que la com-
binació de les informacions que ens
aporten aquests dos llibres ha de resoldre
molts dubtes o problemes sorgits en des-
criure documents on hi constin topònims
dubtosos o desconeguts.

Encara es poden presentar alguns
problemes d’identificació de topònims
que no han estat recollits en aquests dos
llibres. Ens estem referint als noms dels
municipis que, generalment per evitar-
ne les referències religioses, foren can-
viats en el context dels anys 1936-1939. 

Mitjançant un decret de la conselleria
de Governació (Butlletí Oficial de la Ge-
neralitat de Catalunya (BOGC), n. 119,
de 14 de novembre de 1933), foren apro-
vats, amb caràcter provisional, els noms
dels municipis proposats per la Secció Fi-
lològica de l’Institut d’Estudis Catalans,
en col·laboració amb la Ponència de Di-
visió Territorial, i es posà la llista
d’aquests noms a consideració dels ajun-
taments afectats. En aquesta proposta ja
hi trobem alguns canvis (per exemple,
Rupit per l’anterior Sant Joan de Fàbre-
gues) que, posteriorment, foren recollits
en el decret de 23 de desembre de 1936
de la conselleria d’Economia (Diari Ofi-
cial de la Generalitat de Catalunya
(DOGC), n. 360, de 25 de desembre de
1936), pel qual es fixaven els municipis
que integraven les comarques establertes
pel decret anterior, de 27 d’agost de
1936, de divisió territorial de Catalunya.

Com ha estat indicat, però, durant la
guerra van tenir lloc els canvis més
substancials de noms, alguns dels quals,
pel fet de ser molt diferents dels actuals,
comporten una dificultat afegida. Per
exemple, els municipis de Santpedor i
de Sant Mateu de Bages i els de Sant

Celoni i de Sant Esteve de Palautordera
esdevingueren Graner de Bages, Bages
d’en Selves, Baix Montseny i Vallflo-
rida, respectivament.

Aquests canvis van afectar 143 muni-
cipis i una quantitat encara indetermi-
nada d’agregats. A mesura que s’aprova-
ven per part dels ajuntaments, la major
part eren oficialitzats mitjançant decrets
de les successives conselleries de Segure-
tat Interior, Governació i Governació i
Assistència Social, i amb la publicació
d’aquests decrets al DOGC. Així, els po-
dem consultar als DOGC dels dies 1, 7 i
28 de gener de 1937 (n. 1, 7 i 28), 3 i 20
de febrer de 1937 (n. 34 i 51), 13 i 25 de
març de 1937 (n. 72 i 84), 29 d’abril de
1937 (n. 119), 9 de juny de 1937 (n.
160), 12 de juliol de 1937 (n. 193), 25 de
setembre de 1937 (n. 268) i 16 d’agost de
1938 (n. 228). Igualment, tot i no haver
estat oficialitzat a través d’un decret de la
conselleria corresponent, el DOGC de 4
de desembre de 1936 (n. 339), conté
l’extracte de l’acord de l’ajuntament
d’Olèrdola pel qual es canviava els noms
de tres agregats d’aquest municipi.

En total, els DOGC esmentats recu-
llen els canvis de nom de 124 munici-
pis i de tres agregats, la major part dels
quals figuren al llibre La divisió territo-
rial de Catalunya, publicat l’octubre de
1937 per la Conselleria d’Economia de
la Generalitat de Catalunya. A banda
d’aquests, el llibre d’Antoni Turró El pa-
per moneda català (i altres signes mone-
taris): emissions de la guerra 1936-
1939. Catàleg general històrico-descrip-
tiu (Barcelona: L’Avenç, 1982), dóna
notícia dels canvis de nom d’uns altres
dinou municipis i de dos agregats que
no van ser publicats al DOGC. 

Davant d’algun d’aquests noms de
municipi, serà molt útil la consulta dels
DOGC esmentats, dels llibres sobre la
divisió territorial de Catalunya i el paper
moneda o, també, podem adreçar una
consulta a l’Arxiu Nacional de Cata-
lunya, on es disposa d’un fitxer amb el
buidatge de tots els BOGC i DOGC dels
anys de la II República i d’una base de
dades de les disposicions que afectaren
els canvis de nom, amb la seva corres-
ponent referència.

S’ha de tenir ben present la importàn-
cia dels topònims com a via d’accés a la
documentació. És una consulta dema-
nada sovint pels usuaris. Als arxius amb
fons d’àmbits territorials amplis és molt
habitual la sol·licitud de documents re-
ferits a localitats concretes. Els usuaris
no coneixen sempre l’evolució territo-
rial dels llocs dels quals demanen docu-
ments o els diferents noms que històri-
cament ha tingut el municipi. És per
això que, a l’hora de la descripció arxi-
vística, cal oferir una informació norma-
litzada i suficient que, mitjançant un

bon sistema de referències, permeti si-
tuar cada topònim dins el(s) municipi(s)
i la(es) comarca(ques) on es troba.
Igualment, per als municipis que han
experimentat canvis en el terme o bé de
nom oficial, és recomanable d’informar
del(s) seu(s) terme(s) i nom(s) anterior(s).

A l’espera de la norma corresponent,
aquestes eines ajuden a solucionar
molts dubtes a fi d’aconseguir de donar
una informació correcta i útil als usuaris.

MARC TORRAS I SERRA

CRÒNICA

Decret 27/2004, de 7 de gener, de ces-
sament del senyor Josep Maria Sans i
Travé com a director general del Patri-
moni Cultural del Departament de Cul-
tura; i Decret 28/2004, de 7 de gener,
de nomenament del senyor Francesc
Tarrats Bou com a director general del
Patrimoni Cultural del Departament de
Cultura (Diari Oficial de la Generalitat
de Catalunya, núm. 4.047 de 13 de ge-
ner de 2004).

Adquisicions
Mitjançant la partida 670143000/4522
del pressupost del Servei d’Arxius de
2003, ha estat comprat, per un import de
1.404 euros, el fons documental Ramon
Jané Font (l’Arboç del Penedès, s. XX),
format per 3 capses de documents i im-
presos menors i 2 llibres, el qual ha estat
dipositat a l’Arxiu Històric Comarcal del
Vendrell; per un import 12.020 euros, ha
estat comprat el fons documental Rovi-
rola-Batlle (1237-1891), de Riudellots de
la Selva, format per 602 pergamins do-
cumentals, 1.069 documents en paper, 4
llibres i 5 llibretes; per un import de
1.456 euros, han estat comprats 5 ma-
nuscrits o aplecs documentals de R.
Franch i un manuscrit de J. Riba i Fígols,
de Cardona (s. XIX); i, per un import de
327 euros, han estat comprades 57 lle-
tres (1830-1862) de la família Rosés de
Girona, les quals han estat incorporades
a la part del fons d’aquesta família que ja
es conserva a l’Arxiu Històric de Girona.

AGENDA

Barcelonès: La imatge de l’arxiver i l’ar-
xiu municipal en la societat. 3r Labora-
tori d’arxius municipals, 26 de febrer de
2004, Pati Manning, Montalegre, 7,
Barcelona, organitzat per l’Arxiu Muni-
cipal de Barcelona, l’Associació d’Arxi-
vers de Catalunya i l’Oficina de Patri-
moni Cultural de la Diputació de Barce-
lona; per a més informació: AAC, Roca-
fort, 242 bis, 3r, 08029 Barcelona, tel.
93 419 89 55.
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Gironès: exposició El secret dels llibres.
Els documents amagats dels jueus de
Girona, del 10 de desembre de 2003 al
març de 2004, a l’Arxiu Històric de Gi-
rona, organitzada per l’AHG amb la
col.laboració del Patronat Municipal
“Call de Girona” i TV de Girona. 

Maresme: Beca d’investigació local
“Raimon Bonal i de Falgàs”, convocada
per l’Ajuntament de Canet de Mar a un
projecte d’investigació referit a Canet
de Mar; termini màxim de presentació:
31 de març de 2004. 

Osona: IV Congrés de la Coordinadora
de Centres d’Estudis de Parla Catalana,
Església, societat i poder a les terres de
parla catalana, a Vic, el 20 i 21 de febrer
de 2004. Per a més informació: CCEPC,
carrer del Carme, 47, 08001 Barcelona,
telèfon 933248585, ext. 131. 

Llobregat (1989-1993), 2 metres lineals;
fons del Jutjat de Primera Instància i Ins-
trucció N. 4 de Sant Feliu de Llobregat
(1980), 12 metres lineals; fons de
l’Agrupament Escolta i Guia Nostra
Dona de la Salut (1977-1998), 2 metres
lineals; un plànol de la finca Torre-
blanca (Sant Feliu de Llobregat, Sant
Just Desvern i Sant Joan Despí, 1892); i
50 fotografies (1960-1999) de Sant Feliu
de Llobregat i de Cornellà de Llobregat
donades per M. Claramunt i Raspall. 

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: Junta Electoral de
Zona de Santa Coloma de Farners,
Eleccions locals de 2003, 3,4 metres li-
neals; fons Comerç de Fustes Castañé i
Oller, de Santa Coloma de Farners
(1920-1925), 0,35 metres lineals; fons
Salvador Trias Climent (1918/1965), 1
lligall.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona: 90
fotografies (positius)(2003) d’actes i ac-
tivitats del Consell Comarcal del Sol-
sonès; fons del Jutjat de Pau de Pinell de
Solsonès (s. XIX-XX), 1,5 metres lineals;
fons de les cambres agràries de Pinós
(1940-1979), 1 metres lineals, i de Pi-
nell de Solsonès (1940-1979), 0,5 me-
tres lineals; 12 goigs (1955-1957) i 16
postals (1960-1990). 

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
1.635 postals de l’Urgell aplegades per
M. Petit i Miret.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
increment del fons Joan Verdaguer i
Guitart (1876-2003), 2 capses.

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
Ajuntament del Vendrell, Secretaria
(1992-2000), 60 metres lineals

Arxiu Històric de Girona: Ajuntament
de Sant Julià de Ramis, Plusvàlues
(1997-1998), 4 carpetes; Delegació Pro-
vincial d’Hisenda de Girona. Gerència
Territorial del Cadastre (1957-1993),
1.200 capses, 80 llibres i 520 carpetes. 

Arxiu Històric de Tarragona: Departa-
ment de Política Territorial i Obres Pú-
bliques, expedients d’ajuts per a l’ad-
quisició d’habitatges de protecció ofi-
cial (1985), 1 metres lineals; fons Va-
lentí Canadell i Ribera (1953-1994),
500.000 negatius fotogràfics; i corres-
pondència de Marià Rius i Montaner,
comte de Rius (1869-1893).

Arxiu Històric General d’Aran: Conselh
Generau d’Aran, Secretaria (1991-
1999), 3,30 metres lineals, Sindicatura
(1991-1999), 1 metres lineals, Centre
de Normalització Lingüística (1991),
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(Setembre-octubre 2003)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: protocols notarials del dis-
tricte (1974-1976), 9 metres lineals, i
documents de l’Oficina Liquidadora de
Sant Feliu de Guíxols (1994-1997), 9
metres lineals

Arxiu Històric Comarcal de Berga: fons
de l’Ajuntament de Berga, Hisenda
(1979-1995), 61 metres lineals; fons no-
tarials del districte de Berga (1646-
1977), 91 metres lineals; fons dels jut-
jats de primera instància i instrucció
Núm. 1 (1960-1989) i Núm. 2 (1881-
1975) de Berga, 70 i 61 metres lineals,
respectivament; fons de la Societat Co-
ral Unió Berguedana “El Coro” (1917-
2001), 1,5 metres lineals; 17 fotografies
(1901-1930) de Pere Vilaplana, com-
pany de F. Macià a Prats de Molló; 165
fotografies del batalló de Berga (1951);
1.311 impresos menors de Berga (1936-
1966) aplegats per C. Ballús. 

Arxiu Històric Comarcal de Cervera:
Consueta de les rendes del sant hospital
de pobres malals, dit den Castelltort, de
la present ciutat de Cervera, bisbat de
Solsona… (1764-1807)(vegeu Arxius, n.
39, p. 3); 58 negatius fotogràfics, qua-
ranta-vuit dels quals són de vidre, amb
imatges de Cervera (c. 1915), alguns
dels quals són obra de Mn. Jacint Olive-
res.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
increments dels fons municipals de Pa-
lau-saverdera, 2 capses (1875/1986),

Pedret i Marzà, 2 capses (1939/1992), i
Viladamat, 1 capsa (1923/1948).

Arxiu Històric Comarcal de Manresa:
Ajuntament de Manresa, Àrea de Cul-
tura (anys 90 del segle XX), 0,2 metres li-
neals; Oficina Liquidadora de Manresa
(2000-2002), 14 metres lineals ; fons Jo-
sep Boixet i Farré (s. XX), 2,2 metres li-
neals; nou ingrés de documents del fons
Marc Viader (1965-1984), 22,5 metres
lineals; dues plaques xil·logràfiques de
goigs (s. XX) i fullets de propaganda de
les eleccions municipals de 2003, 0,2
metres lineals

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
fons del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, transferència 17, Corres-
pondència (2000-2002), 3,15 metres li-
neals; Ajuntament de Montblanc, trans-
ferència 15 (1991-2003), 8,8 metres li-
neals; Ràdio Montblanc. La Veu Jove de
la Conca, transferència 3 (1992-2001),
3,70 metres lineals; 150 documents no-
tarials de Vilaverd (s. XVIII-XIX) i 5 ma-
nuscrits (s. XVI-XX). 

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: Ajuntament de Sant Feliu
de Llobregat, Registre de Sortides de
Correspondència (2002), Ensenyament
(1986-2002) i llibres de Tresoreria i In-
tervenció (1992-2002), 10,6 metres li-
neals; un llibre del clavari (1769-1857)
del fons de l’Ajuntament de Santa Maria
de Corbera; 6 fotografies (1933-1958)
digitalitzades de la col.lecció Sant Feliu
de Llobregat; segona transferència de
l’Oficina Liquidadora d’Esplugues de
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0,10 metres lineals; Arxiu General de
Protocols del Districte de Vielha (1775-
1946), 8 metres lineals; 5 fotografies
(positius) (1910/1947) de Çò Mossèm-

peir, Les, dins la col.lecció Claudio
Aventín Bòia; 3 documents (1937-1938)
de la “Unión Proletaria” de Les, dins la
mateixa col·lecció suara esmentada.

nua sent un problema a resoldre per
normalitzar el patrimoni català”. A:
El Triangle. N. 668 (Barcelona, 2 fe-
brer 2004), p. 44-45.

MAYANS, Antoni. “La documentació
d’Enric Danés i Torras”. A: El cartipàs
del Plafó. Suplement del butlletí d’in-
formació cultural d’Olot. N. 13 (Olot,
novembre, 2003), p. 2.

Memòria de l’any 2002. Arxiu Històric
de Sabadell. Sabadell: Arxiu Històric
de Sabadell, 2003. 77 p.

MIGUÉS, Vítor Manuel. Os arquivos
privados e a nobreza: un apunta-
mento histórico-arquivístico. O caso
galego a través do fondo do Marque-
sado de “San Martín” de Ombreiro
[ARG]. Santiago de Compostela:
Xunta de Galicia. Dirección Xeral de
Patrimonio Cultural, 2002. (Serie Es-
tudios; 3). 190 p.  

MORENO CHACÓN, Manolo. “L’Arxiu
Municipal de Vilamacolum: fons i
quadre de classificació”. A: Annals
de l’Institut d’Estudis Empordanesos.
N. 36 (Figueres, 2003), p. 323-344.

NAVARRO BONILLA, Diego. La ima-
gen del archivo: representación y
funciones en España (siglos XVI y
XVII). Gijón: Ediciones Trea, S. L.,
2003. (Biblioteconomía y administra-
ción cultural; 80). 232 p.

PÉREZ GÓMEZ, Xavier. “Els fons docu-
mentals de les masies de la Selva”. A:
Quaderns de la Selva. N. 15 (Santa Co-
loma de Farners, 2003), p. 251-259. 

PIQUÉ PADRÓ, J.; LÓPEZ LÓPEZ, B.
(coord.). La memòria dels mitjans de
comunicació. Fonts documentals per
a l’estudi històric de la premsa, la rà-
dio, la televisió i el cinema. Tarra-
gona: Arola Editors i Empresa Muni-
cipal de Mitjans de Comunicació de
Tarragona, 2003.

PUIGVERT I GURT, Xavier. “El Trellat
de tots los privilegis… de la Vila
d’Olot”. A: El cartipàs del Plafó. Su-
plement del butlletí d’informació cul-
tural d’Olot. N. 15 (Olot, gener
2004), p. 2.

Revista d’arxius (“Informació i arxiu a
l’Administració pública”). València:
Associació d’Arxivers Valencians,
2002. 270 p.
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Arxiu Històric Comarcal de Berga: in-
ventari del fons del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció Núm. 2, de Berga
(1881-1975); i guia dels fons notarials
del districte (s. XVII-XX).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventari del fons de l’Ajuntament de
l’Armentera (1760/2003) i de la Prefec-
tura local del Movimiento (1943/1974).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
fons del Consell Comarcal de la Conca
de Barberà, inventari de les transferèn-
cies 15-17 (1998-2002) i catalogació
dels 5 manuscrits ja esmentats als in-
gressos (s. XVI-XX).

Arxiu Històric Comarcal de Ripoll: fons
notarial de Ripoll, catàleg dels proces-
sos d’Onofre Pont (1620-1660) i inven-
tari del fons del Patronat de l’Hospital
Municipal de Ripoll (1630-1985).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: actualització de l’inven-
tari del fons de l’Ajuntament de Sant
Feliu de Llobregat (1970-2002); inven-
tari de la nova documentació del fons
de l’Ajuntament del Papiol (1980-
2003) i actualització de l’inventari del

fons del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció N. 4 de Sant Feliu de Llobre-
gat (1980).

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: inventaris dels fons
Can Rovirola-Batlle, de Riudellots de la
Selva (1239-1891), i de Comerç de Fus-
tes Castañé i Oller (1920-1925).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventaris dels fons municipals de Pi-
nell de Solsonès (1846-1997) i de la
Molsosa (1817-1994); actualització
dels inventaris dels fons municipals
d’Olius (1842-1993), Llobera (1933-
1996) i Canalda (1972-1993), i del del
Jutjat de Pau (1856-1991) i de la pre-
fectura local del Movimiento d’Olius
(1964-1977).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventari del primer ingrés del fons Joan
Baca i Reixach (1928-1990).

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
documents de Joan Ramon i Soler
(1697-1899).

Arxiu Històric de Tarragona: inventari
dels expedients d’adquisició d’habitat-
ges (1985) esmentats a l’apartat d’in-
gressos.

BIBLIOGRAFIA

Acervo. Revista do Arquivo Nacional.
Vol. 16. N. 1 [“Imagens en movi-
mento”]. Rio de Janeiro, gener-juny
2003. 159 p.

ANC. Butlletí de l’Arxiu Nacional de
Catalunya. N. 6. Octubre 2003. 20 p.

Exposición Arquivo: renovado. Arquivo
do Reino de Galicia. S. l: Xunta de
Galicia. Dirección Xeral de Patrimo-
nio Cultural, 2003.104 p.

ArxiBar. Butlletí de l’arxiu municipal de
Barcelona. N. 13. Barcelona, desem-
bre 2003. 4 p.

Arxiu Comarcal del Solsonès. N. 5. Sol-
sona. Novembre de 2003. 23 p. 

BALCELLS, Albert. Ramon d’Alòs-Mo-
ner i de Dou. Semblança biogràfica.
Barcelona: Institut d’Estudis Catalans.
Secció Històrico-Arqueològica,
2003. 51 p. 

CANELLAS ANOZ, Beatriz. “Fuentes
documentales para la historia militar
en el Archivo de la Corona de Ara-
gón”. A: Boletín de la Asociación Es-
pañola de Archiveros, Bibliotecarios,

Museólogos y Documentalistas. Vol.
LII, n. 3 (Madrid, 2002), p. 155-170. 

DÍAZ MANTECA, Eugeni. “La col.lecció
fotogràfica de temes castellonencs de
l’Institut Amatller d’Art Hispànic (Foto
Arxiu Mas)”. A: Penyagolosa. Revista
de la Excma. Diputación Provincial
de Castellón. IV època. N. 3 (Castelló
de la Plana, 2002), p. 29-35.

DURAN, Eulàlia (coord.). Repertori de
manuscrits catalans (1470-1620). Vo-
lum III. Barcelona: Institut Joan Lluís
Vives, Institut d’Estudis Catalans,
2003. (Institut d’Estudis Catalans,
Memòries de la Secció Històrico-Ar-
queològica; LX). 559 p.

Fundació Rafael Campalans. Butlletí de
l’Arxiu Històric. N. 6. Barcelona, oc-
tubre 2003. [4] p.; Full suplement del
butlletí de l’arxiu històric. N. 6. Oc-
tubre 2003. [2] p. 

MARTÍ, Pep. “Un fons sense nord. L’Ar-
xiu de la Corona d’Aragó, amb la ma-
jor part de la documentació de Cata-
lunya però en mans de l’Estat, conti-

 Arxius40?  26/2/04  12:40  Página 6



RODRIGUES, Manuel A. “Estado actual
do Arquivo da Universidade de
Coimbra”. A: Boletim do Arquivo da
Universidade de Coimbra. Vol. XXI-
XXII (2001-2002) (Coimbra, 2003), p.
509-518.

Sesmond. Butlletí del Servei d’Arxiu
Municipal de Lloret de Mar. N. 3.
Lloret de Mar, novembre 2003. 16 p. 

VÉLEZ, Pilar. El desvetllament de la
consciència de patrimoni històric a
Catalunya. Barcelona: Amics de l’Art
Romànic, 2003. 39 p.  

VÉLEZ, Pilar (coord.). Retrat del passat.
La col.lecció de fotografies del Mu-
seu Frederic Marès. Barcelona: Ajun-
tament de Barcelona. Institut de 
Cultura, 2003. (Quaderns del Mu-
seu Frederic Marès. Exposicions; 8). 
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sions” de Jacint Verdaguer per a l’Ar-
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2001-2002 (Ripoll, novembre 2003),
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fici del Gremi de Forners, al carrer
d’Aragó, i va tenir d’ajudants els fotò-
grafs Ramon i Víctor Casado i Diego Se-
gura. 

Vers el 1959 creà un equip de filma-
ció, amb Carlos Pérez de Rozas i Ra-
mon Dimas, que servia reportatges fil-
mats de notícies generals i esportives a
Televisió Espanyola. Posteriorment, in-
gressà a la plantilla de televisió com a
filmador i, el 1965, obtingué, a Madrid,
el títol de realitzador. De 1965 a 1970
fou cap de filmadors de Barcelona, fins
que fou nomenat redactor en cap dels
serveis informatius. Aquell mateix any,
també va ser nomenat professor de l’Es-
cola Oficial de Periodisme. Els diferents
càrrecs que ostentà se succeïren fins
que, el desembre de 1981, fou nomenat
director de TVE a Catalunya, tot cessant
el gener de 1983. Els darrers anys fou
conseller de la Corporació Catalana de
Ràdio i Televisió.

Del seu treball durant els anys cin-
quanta en va recollir una gran quantitat
de premis, raó per la qual els seus com-
panys fins i tot li feien bromes: el Premi
Ciutat de Barcelona de 1956 i el primer
premi Pérez de Rozas, concedit per
l’Associació de la Premsa; el premi Ciu-
tat de Barcelona de Cinematografia de
1958, la medalla d’or de l’Asociación
de la Prensa de Madrid, el premi Ga-
cela de Periodismo i de les Antenas de
Oro de Radio y Televisión dels anys
1969 i 1971. 

En la seva etapa com a director del
Centre de Producció de Programes de
TVE a Catalunya, s’arribà a la quota
més alta de durada d’emissió en català,
es va produir la primera retransmissió
d’un partit de futbol en català, la missa
dominical en català i també es cobriren
esdeveniments com és ara la visita del
Sant Pare i el Mundial de Futbol 1982.

Juan Antonio Sáenz Guerrero morí a
Barcelona el 12 de juliol de l’any 2000.

El fons

Aquest fons és format per imatges
que J. A. Sáenz Guerrero produí durant
els anys en què treballà de fotoperio-
dista, especialment de 1950 a 1969. Es
tracta de la totalitat del fons: 1.196 ro-
dets, que contenen unes 36.000 imat-
ges, moltes de les quals sortiren a la pri-
mera plana de la premsa gràfica dels
anys seixanta. Temàticament les podem
classificar en els quatre apartats se-
güents: (1) Esports (futbol, tenis, esports
nàutics, automobilisme); (2) Societat
(exposicions, inauguracions, visites i
món artístic); (3) Política (visites del ge-
neral Franco i del príncep Joan Carles); i
(4) Vida ciutadana (obres, edificis, ca-
rrers, curiositats i costums).

Se n’ha de destacar la gran qualitat
de les imatges i el bon estat de conser-
vació del fons. Estigué en el laboratori
de l’autor i, posteriorment, a casa seva,
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ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

El fons fotogràfic Juan Antonio Sáenz Guerrero

La preocupació dels nostres arxius
per la recuperació i la conservació dels
fons fotogràfics, salvades comptades ex-
cepcions, és un fet relativament recent.
Usuaris, institucions i els mateixos pro-
ductors són conscients de la seva vàlua
i, alhora, de la seva extrema fragilitat,
per la qual cosa són necessàries condi-
cions específiques de conservació. Les
polítiques d’adquisicions són diverses i
no pas sempre concordants, però
comptem amb molts condicionaments
al seu favor. A més del marc legal,
d’una banda hi ha la voluntat dels res-
ponsables polítics i dels tècnics de po-
tenciar aquesta línia de treball. D’una
altra, la constant demanda dels investi-
gadors i usuaris, amb l’afegitó de les
possibilitats que ofereix la tecnologia de
cara a facilitar-ne la consulta i difusió. 

La conservació del patrimoni fotogrà-
fic català és un objectiu imprescindible.
Quina és, però, la situació dels fons
posteriors al 1940? No ens referim pas a
fons d’autors reconeguts i consagrats,
sinó als treballadors de la càmera, als
informadors de la vida quotidiana i a
molts fotògrafs que produïren un inte-
ressant material durant els anys 1950-
80, que al seu moment comptaren amb
el reconeixement de la seva tasca, però
poc després foren oblidats i els seus
fons no és infreqüent que siguin infrava-
lorats per la seva immediatesa temporal.
Potser és el moment de replantejar les
nostres actuacions, sense esperar que
aquests fons siguin “antics” i, només
aleshores, si és que hi som a temps, pas-
sin a formar part del patrimoni cultural
català. És bo d’avançar-se i de recupe-
rar-los de mans dels productors, amb
els quals hauríem de negociar les ces-
sions de drets de manera que siguin as-
sumibles per les dues parts.

L’autor

Juan Antonio Sáenz Guerrero va néi-
xer, a Logronyo, el 25 de setembre de

1926. L’any 1931 la família es traslladà
a Barcelona, perquè el seu pare, Lean-
dro Sáenz, havia estat nomenat redactor
en cap d’El Noticiero Universal. El
traspàs del seu pare, quan J. A. Sáenz
Guerrero només tenia dotze anys, el va
forçar a madurar més ràpidament. A fi
d’ajudar l’economia familiar, es posà a
treballar d’aprenent en un laboratori fo-
togràfic de Barcelona, on va conèixer el
seu primer mestre, l’avi Pérez de Rozas,
que l’estimulà a fer fotografies. El seu
primer treball fou el reportatge d’un ca-
sament i des d’aquell moment féu encà-
rrecs per a la casa.

El 1942, quan només tenia setze
anys, fou requerit pel setmanari Destino
a fer les fotografies de portada que
acompanyaven les entrevistes de Del
Arco, i, vers el 1950, començà les seves
col·laboracions esporàdiques al Diario
de Barcelona, on tindria com a primer
director Enrique del Castillo. Durant tres
anys s’encarregà de reflectir diàriament,
a la portada, l’actualitat ciutadana. El
seu estil propi marca i inicia una nova
manera de fer informació gràfica.  

Durant aquesta etapa s’encarregà de
la cobertura informativa de l’arribada
del Semíramis, amb els membres de la
División Azul que restaven com a pre-
soners de guerra. Aquest reportatge fou
publicat a tres pàgines per la revista
Life. Aquestes fotografies, juntament
amb les del Congrés Eucarístic de Bar-
celona (1952) i les de l’arribada d’Eisen-
hower a Madrid, li obriren les portes
d’altres publicacions.

L’any 1954, ingressà a l’Escuela Ofi-
cial de Periodismo. Aprovà el curs amb
excel·lents qualificacions, la qual cosa
li va permeté d’entrar al Diario de Bar-
celona com a redactor, on Joaquim
Brangulí exercia de fotògraf titular. En
aquest diari va fer pràcticament tota la
seva carrera fotoperiodística, col·labo-
rant també a Vida Deportiva, la revista
Barça i al butlletí del mateix club futbo-
lístic. El seu laboratori era situat a l’edi-
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instal·lat en sobres de paper glasina o
en rotlles protegits per paper i dins de
capses de material fotogràfic. La localit-
zació de les imatges es feia mitjançant
la numeració del rodet, relacionat en
uns índexs temàtics i alfabètics que en-
cara es conserven.

Poc abans de morir, J. A. Sáenz Gue-
rrero expressà la voluntat que la totalitat
de la seva producció fotogràfica ingres-
sés en una institució que pogués garan-
tir-ne la conservació i la seva difusió, i
que vetllés per la protecció dels seus
drets de propietat intel·lectual. Per
aquesta raó va iniciar els tràmits amb
l’ANC, els quals foren conclosos amb la
seva vídua.

Durant l’any 2003 l’ANC ha iniciat
les tasques de neteja i instal·lació del
fons, així com la classificació i recupe-
ració de l’ordre original. Properament
es procedirà a la seva digitalització i a
l’associació d’imatges en el programari
GANC. 

IMMA NAVARRO I MOLLEVI

Ingressos (setembre-octubre de 2003)

Àrea dels fons històrics: fons d’asso-
ciacions i fundacions: Vascos Niños de
la Guerra Civil 1936-1939 (VASNI-
GUE) (AGE), llibre d’actes i registre de
socis, correspondència, informes i do-
cumentació administrativa (1993-
2003), 1,2 metres lineals; Comissió Or-
ganitzadora de la Commemoració de
la Naixença de Pompeu Fabra, docu-
mentació sobre els actes realitzats en
diverses poblacions, comptabilitat, re-
cull de premsa i publicacions (1968),
3,2 metres lineals; Festes de Cultura
Popular Pompeu Fabra, documentació
sobre les festes realitzades a diverses
poblacions, sobre els patrocinadors, de
comptabilitat, correspondència, recull
de premsa i material de propaganda
(1969-1993) 4,8 metres lineals. Fons
comercials i d’empreses: Urbanización
Barcelonesa, SA, un llibre de Major
(1920-1933); Grup d’Empreses Rabi-
nad, documentació sobre la comercia-
lització de rodaments als centres de
Barcelona, l’Hospitalet de Llobregat,
Vilafranca del Penedès, Tarragona,
Lleida i Girona, documentació de
comptabilitat, personal i de publicitat.
1944-2002. 14,4 metres lineals; Grup
Uriach, documentació de temàtica far-
macèutica aliena a l’empresa, llibres
de diari, major, inventari i registre
d’accions, documentació tècnica i de
propaganda, s. XIX-XX, 12 metres line-
als. Fons patrimonials i familiars: Famí-
lia Moragas, documents dels Mayró,
els Tavern, els Batlle i els Moragas, bi-
blioteca annexa, s. XVIII-XX, 2,4 me-
tres lineals. Fons personals: Pau Llort i
Anglès, còpia de llibre de memòries

(1931); Francesc Macià, documentació
sobre la seva estada a la presó de la
Santé, de París, i sobre la seva estada a
Buenos Aires (1926-1928), 0,1 metres
lineals.

Àrea dels fons d’imatges, gràfics i au-
diovisuals: Fons d’associacions i fun-
dacions: Club Excursionista de Gràcia,
5.959 negatius fotogràfics en placa de
vidre, 961 negatius plàstics b/n; 278
positius b/n, un arxiu de contactes,
296 mapes i plànols, 1.859 cartells,
422 dibuixos, 106 gravats, 18 diplo-
mes, 277 goigs, 280 auques, 387 parts
meteorològics de la Generalitat de la
II República , 8 postals i 4 medalles,
sobre les diverses activitats del club,
entre les quals, i a més de l’excursio-
nisme i la fotografia de paisatge i et-
nològica, destaquen els concerts i re-
citals, el teatre, les commemoracions i
els treballs d’alguns socis; Germanor
de Minyons de Muntanya, 128 posi-
tius i 2 negatius sobre l’activitat de
l’agrupament (1934-1959), Boy Scouts
de Catalunya, 42 positius b/n sobre les
activitats de l’agrupament (1964-
1974); Minyons Escoltes de Catalunya,
273 positius b/n, 12 positius color, 3
negatius i 1 cartell sobre les activitats
de l’agrupament (1956-1975). Fons
comercials i d’empresa: La Maquinista
Terrestre y Marítima, 20 positius b/n
entre els quals destaquen les imatges
sobre les inundacions a l’arxiu. Fons
patrimonials i familiars: Família Giralt
de Sant Pere de Ribes (Garraf), docu-
ments gràfics d’aquest fons entre el
qual destaquen 39 positius b/n, 6 plà-
nols de la casa de l’eixample de Sant
Pere de Ribes i un arbre genealògic.
Fons personals: Joaquim Soler Se-
rrano, documents privats i tot el refe-
rent als dossiers sobre programes i
personatges de les seves entrevistes,
15.122 fotografies b/n i color, 1.880
diapositives, 2.963 discos, 686 cintes
magnetofòniques, 945 cassettes, 451
vídeos, 30 cartells, 53 dibuixos, 23 di-
plomes, 5 gravats, 8 fotogravats, 50
collages i 5 olis; Miquel Coll i Alen-
torn, 241 positius b/n, 2202 positius
color, 3 plànols, 3 cartells, 87 dibui-
xos, 9 gravats, 46 diplomes, 38 casset-
tes, 3 vídeos vhs i 5 beta; Jordi Casa-
cuberta i Pérez, 32 positius fotogràfics
en b/n entre els quals destaquen 8 fo-
tografies procedents de l’arxiu del Co-
missariat de Propaganda de la Genera-
litat de Catalunya; Josep Giralt i Ra-
ventós, 85 cartells, 13 auques, 4 ma-
pes i 1 plànol del seu arxiu personal;
30 positius b/n sobre l’activitat com a
músic del compositor, director coral i
pedagog Manuel Borguñó. Col·lec-
cions: Col·lecció de fotografies, 3 po-
sitius b/n d’autor no identificat que
contenen imatges de pescadors i ex-
cursionistes a l’Escala (1915-1920).

Nous instruments de descripció (setem-
bre-octubre de 2003)

Àrea dels fons de l’Administració: Con-
tinuació del tractament de la documen-
tació del fons del Consell Nacional de
la Joventut de Catalunya amb la infor-
mació de la base de dades de descrip-
ció del fons.
Separació dels exemplars de biblioteca
i hemeroteca dels ingressos més recents
dels fons Generalitat de Catalunya (II
República) i Generalitat de Catalunya
(Exili), reinstal·lació de la documentació
en el material d’arxivament normalitzat
de l’arxiu i renumeració de les unitats
d’instal·lació afectades.
Creació i inici de les tasques d’informa-
ció d’una base de dades de buidatge de
les llistes dels refugiats catalans que el
18 d’abril de 1939 es trobaven internats
en els camps d’Argelers, el Barcarès i
Sant Cebrià del Rosselló, document del
fons Generalitat de Catalunya (Exili),
per tal de poder facilitar les consultes
dels afectats i l’expedició dels certificats
corresponents.

Àrea dels fons històrics: Publicació de
l’inventari El fons del Partit Socialista
Unificat de Catalunya (PSUC). I. Guerra
Civil, exili i clandestinitat (1936-1977),
Barcelona, Generalitat de Catalunya,
Departament de Cultura, setembre de
2003. Col·lecció Publicacions de l’Ar-
xiu Nacional de Catalunya; 8.
Descripció a nivell de fons a GANC
dels fons: Joves Cristians de Barris
Obrers i Ambients Populars (JOBAC) i
Minyons Escoltes de Catalunya.
Primer tractament dels fons Família Mo-
ragas; Vascos Niños de la Guerra Civil
1936-1939 (VASNIGUE) (AGE); Grup
d’Empreses Rabinad; Comissió Organit-
zadora de la Commemoració de la Nai-
xença de Pompeu Fabra i Festes de Cul-
tura Popular Pompeu Fabra

Crònica d’activitats 

Signatura del contracte de comodat del
fons Grup Uriach, feta al Palau de la
Generalitat el 16 d’octubre de 2003.

Actes amb participació de l’ANC: pre-
sentació de la nova documentació del
fons Lluís Companys, feta a Barcelona,
Palau Marc, el 14 d’octubre de 2003;
Commemoració del 75è aniversari de la
Constitució de l’Havana (1928), Mostra
documental dels fons Francesc Macià i
Josep Conangla i Fontanilles, portada a
terme al Palau de la Generalitat el 29
d’octubre de 2003.
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