
L'any 1988 Josep Lladono-
sa i Pujol (Alguaire, 1907 -
Lleida, 1990) va donar a
l'Ajuntament d'Alguaire
(Segrià) el seu arxiu perso-
nal i la seva biblioteca, per
tal que passessin a formar
part de la Biblioteca Públi-
ca de la vila i poguessin és-
ser consultats pels estudio-
sos i investigadors. A partir d'una subvenció atorgada pel De-
partament de Cultura de la Generalitat de Catalunya, s'ha ende-
gat la classificació del fons arxivístic. Ha tingut cura d'aquesta
tasca M. Botargues i Palasí, sota la direcció de P. Faci i Lacasta,
directora de l'Arxiu Històric de Lleida (Xarxa d'Arxius de la Ge-
neralitat), en compliment del seu caràcter d'arxiu comarcal del
Segrià i tot corresponent a la sol·licitud d'assessorament tècnic
formulada per l'Ajuntament d'Alguaire
al Departament de Cultura.

Josep Lladonosa fou un home ob-
servador, detallista i escrutador. La
seva il·limitada curiositat històrica
l'impulsava a recollir qualsevol notí-
cia, per menuda que fos. No és d'es-
tranyar, doncs, que el llegat que féu
al poble d'Alguaire destaqui per la
seva riquesa i heterogeneïtat. Ja de
partida és format per tres fons clara-
ment diferenciats: el bibliogràfic, l'ar-
xivístic i el mobiliari.

Indubtablement el llegat és desti-
nat als investigadors, però no sola-
ment a ells. La seva naturalesa i, so-
bretot, la seva disposició, el fan
atractiu a qualsevol individu cultural-
ment sensible que, tot accedint-hi,
fruirà contemplant els mobles que fa-
bricà el mateix Lladonosa, la seva
important col·lecció bibliogràfica, els
quadres i els nomenaments que ves-
teixen les parets de la sala, i algunes
postals i manuscrits exposats a la mi-
rada dels curiosos.

Si bé el nostre esforç s'ha adreçat,
sobretot, a la classificació, l'ordena-
ció i la catalogació del fons arxivístic,
prèviament registràrem més de dos
milers de llibres agrupats per segles,
confeccionàrem una fitxa per a ca-
dascuna de les 205 publicacions pe-
riòdiques, fent-hi constar tots els fas-
cicles dels quals disposàvem i, final-

ment, destriàrem els impre-
sos menors dividint-los en
opuscles, separates i extrets.

Enllestida aquesta part bi-
bliogràfica, ens dedicàrem al
fons arxivístic, seguint com a
màxima primera el respecte
a l'ordre originari. Malaura-
dament un ordre rigorós no
hi era enlloc, però, en tot

moment, es va intentar descobrir la voluntat d'ordenació del
titular. El grau de dificultat en aquesta tasca fou variable, des
del fitxer de Castells, en què ens aparegué una nota que deia
«ordenar alfabèticament», fins al monumental fitxer d'Histò-
ria General, que presentava un gran desordre i en el qual no-
més els separadors per regnats ens permeteren descobrir la in-
tencionalitat d'ordenació cronològica.

En un estadi intermedi de dificultat
es trobava la correspondència. Cente-
nars de cartes apareixien aplegades
sense cap mena d'ordre. Ara bé, el
mateix Josep Lladonosa n'inicià la
classificació, donant-nos les regles
per continuar-la. Un feix de cartes
emeses per editorials, un altre de car-
tes provinents d'una entitat bancària i
un tercer de correspondència general
ordenada cronològicament ens indi-
caren els tres grups en què havien de
dividir-se les 1.672 cartes de l'única
sèrie del llegat.

La inexistència d'altres sèries, jun-
tament amb la manca de funcions
clares, ha dificultat la confecció del
quadre de classificació, que no s'ha
pogut enllestir definitivament fins que
no s'ha finalitzat la catalogació. I és
que els fons personals són especials,
difícils de comparar amb qualsevol
arxiu institucional i, fins i tot, entre
ells mateixos. En aquest sentit no és
possible parlar d'un model de quadre
de classificació aplicable a tots els
fons d'aquesta mena perquè cada in-
dividu guarda un tipus de material di-
ferent en funció dels seus interessos.
Per tant, la classificació és una tasca
encara més creativa i, quasi podríem
dir, que és la més creativa de tot el
procés; la qual cosa no significa que
la resta de fases no ho siguin. Així,
davant de cada tipus documental s'ha
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hagut d'optar pel catàleg o per l'inventa-
ri en funció de l'interès potencial per als
investigadors i del cost de treball de l'o-
peració. És a dir, hauria estat feixuc i in-
necessari de catalogar individualment els
milers de fitxes d'Història General, les
998 postals del seu àlbum o els seus 163
goigs. En canvi, de ben poc hauria servit
als investigadors una fitxa col·lectiva de
tota l'obra inèdita de Lladonosa, de tots
els pergamins o de tots els plànols. És im-
portant de fer notar que es tracta d'un
fons personal que no compta, pràctica-
ment, amb documentació privada més
enllà de la que té caràcter professional
(escriptures, partides de naixement, ad-
ministració econòmica, etc.).

En conseqüència, el resultat del nostre
treball ha estat una combinació de catà-
leg i d'inventari, amb predomini del pri-
mer, i 473 registres informatitzats classi-
ficats segons el quadre que tot seguit re-
produïm.
1. Documentació biogràfica.
1.1. Dossier Lladonosa.
1.2. Reculls de premsa sobre la seva
persona.
1.3. Nomenaments, admissions i càrrecs
rebuts.
1.4. Agendes.
1.5. Documentació financera.
2. Documentació professional.
2.1. Correspondència.
2.2. Notes d'arxiu, transcripcions i fo-
tocòpies de documents.

2.3. Fitxers.
2.3.1. Fitxer de castells.
2.3.2. Fitxer de pobles lleidatans.
2.3.3. Fitxer de la Franja i Alguaire.
2.3.4. Fitxer d'Història General.
2.3.5. Fitxer de temàtica diversa.
2.4. Reculls i dossiers temàtics elaborats
per Lladonosa.
2.4.1. Dossiers preparatoris de les seves
obres.
2.4.2. Altres dossiers temàtics.
2.4.3. Dossier de temes ordenats alfabè-
ticament.
2.4.4. Reculls sense nexe d'unió.
2.5. Obra de Lladonosa.
2.5.1. Obra de Lladonosa publicada.
2.5.1.1. Manuscrits.
2.5.1.2. Impresos originals o fotocopiats.
2.5.2. Obra de Lladonosa inèdita o de la
qual no es coneix publicació.
2.6. Obra manuscrita o fotocopiada
d'altres autors.
2.7. Documentació de diferents institu-
cions recollida per Lladonosa per raó de
pertinença, assessorament, càrrec o ofici.
3. Col·leccions.
3.1. Mixtes.
3.2. Goigs.
3.3. Postals, gravats i reproduccions im-
preses.
3.4. Gravats originals.
3.5. Mapes, plànols i croquis.
3.6. Catàlegs.
3.7. Programes.
3.7.1. Programes de fires i festes.
3.7.2. Programes de congressos, col·lo-
quis i assemblees.
3.8. Propaganda i cartells.
4. Documentació de procedència diver-
sa.
4.1. Pergamins.
4.2. Documents en paper.
4.2.1. Camarasa.
4.2.2. Cogul, El.
4.2.3. Lleida.

4.2.5. Maranyosa.
4.2.6 Poal, El.
4.2.7 Puigverd.
4.2.8 Manuscrits de llocs i temàtiques
diverses.

No disposem aquí de l'espai necessa-
ri per explicar detingudament tot aquest
quadre de classificació, però almenys
comentarem les seves quatre grans divi-
sions.

La primera és l'aplegada sota l'epígraf
Documentació biogràfica perquè, com el
seu propi nom indica, ens informa sobre
la vida de Josep Lladonosa (nomena-
ments rebuts, retalls de premsa sobre ac-
tes als quals assistí, treballs sobre la seva
persona, etc.).

La Documentació professional com-
prèn la correspondència, els seus fitxers
de treball, les notes preses als arxius, els
dossiers temàtics que confeccionava, la
seva obra inèdita, els esborranys de les
seves publicacions i una secció de docu-
mentació generada per institucions a les
quals estava vinculat Lladonosa.

L'apartat tercer és el dedicat a les
Col·leccions de postals, mapes, plànols,
goigs, programes de festes i congressos,
publicitat i catàlegs.

I, finalment, la darrera secció recull la
Documentació de procedència diversa,
dividida en pergamins (onze, ordenats
cronològicament, 1357-1585) i docu-
ments solts en paper (1250-1902), distri-
buïts temàticament en vuit subgrups de
caràcter geogràfic.

En definitiva, el llegat Josep Lladonosa
i Pujol és ric i heterogeni, de gran interès
per a qualsevol estudiós de les terres de
Ponent i, sobretot, per a tothom que s'in-
teressi per la personalitat, la vida i l'obra
del més gran historiador lleidatà.

Meritxell BOTARGUES I PALASÍ
M. Pilar FACI I LACASTA
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QÜESTIONS DE TREBALL

Els oficis i comptadories d'hipoteques (1768-
1861): A propòsit de l'inventari dels fons de

Tarragona, Montblanc, Reus i Tortosa

La Norma per a l'elaboració del quadre
de fons dels arxius, publicada als núme-
ros 2 i 3 d'Arxius, que sistematitza i esta-
bleix la tipologia dels diferents fons do-
cumentals, situa a l'apartat 7 els Fons re-
gistrals, és a dir, els fons corresponents a
la comptadoria d'hipoteques, al registre
de la propietat i al registre mercantil.

Entre els diferents fons registrals, cen-
trarem la nostra atenció en els fons dels
oficis i comptadories d'hipoteques, els
quals, tot i que poden ser considerats, en
alguns aspectes, com un precedent de
l'actual registre de la propietat, no en són

un antecedent directe. Tanmateix, la do-
cumentació generada pels oficis i comp-
tadories, des de la seva entrada en vigor
per la Pragmàtica sanció de l'any 1768
fins a la desaparició l'any 1861, conté
gairebé un segle de dades de procedèn-
cia oficial sobre la propietat urbana i ru-
ral.

Des del començament del segle XVI, la
desconeixença de les càrregues que gra-
vaven els béns immobles –rústics i ur-
bans– convertien els compradors en vícti-
mes propiciatòries del frau dels venedors.
La necessitat d'un registre públic i oficial
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en el qual hom anotés totes les escriptures
públiques que comportaven un grava-
ment sobre una propietat esdevingué evi-
dent a mesura que augmentaven les quei-
xes dels compradors. En aquest sentit, i
amb l'objectiu d'evitar la multiplicitat de
plets, a Castella es promulguen una sèrie
de disposicions legals els anys 1539,
1558 i 1713 que intenten crear un ofici
d'hipoteques a cada ciutat o vila cap de
jurisdicció. Malgrat tot, llevat del cas aï-
llat d'alguna ciutat com Cadis, el projecte
no va reeixir.

En el context de la política il·lustrada i
reformista de Carles III, l'estudi realitzat
per dos joves fiscals del regne –els futurs
comtes de Campomanes i de Florida-
blanca–, possibilitarà que a l'any 1768
s'iniciï l'establiment d'un ofici
d'hipoteques a cadascuna de les ciutats i
viles que eren cap de partit judicial. El
marc legal fou una disposició de màxim
rang, la Reial pragmàtica, en la qual,
com citen Marina López i Mercè Tatjer a
Observaciones sobre la historia de los
Oficios de Hipotecas en Cataluña (1768-
1861), s'encarregava als escrivans dels
ajuntaments la tasca de l'ofici d'hipote-
ques i s'especificava les dades que ha-
vien d'anotar-se en el registre: «la data o
fecha de los instrumentos, los nombres
de los otorgantes, su vecindad, la calidad
del contrato, obligación o fundación, di-
ciendo si es imposición, venta o fianza o
vínculo u otro gravamen de esta clase y
los bienes gravados o hipotecados que
contiene el instrumento, con expresión
de sus nombre, cabidas, situación y lin-
deros en la misma forma que se expresa
en el instrumento.»

Amb la intenció d'adaptar les funcions
de l'ofici d'hipoteques a l'especificitat ju-
rídica de Catalunya, i amb l'aprovació
prèvia del Consell de Castella, l'edicte de
l'any 1774 de la Reial Audiència de Ca-
talunya introdueix una sèrie de reformes
en la institució. Aquestes modificacions
impliquen un increment de la importàn-
cia dels oficis d'hipoteques catalans i,
per tant, un augment del valor que ini-
cialment s'havia atorgat al registre.

Els decrets de 1829 i 1830, que fixen
el pagament d'un impost sobre qualsevol
venda, canvi i tipus de contracte que im-
pliqui un canvi de propietat, comporten
un canvi de nom: els oficis passen a ano-
menar-se comptadories d'hipoteques.

A partir del decret de 1845, l'interès
del nou registre rau en la necessitat d'i-
dentificar clarament la propietat. En
aquest sentit, la Comptadoria d'Hipote-
ques ultrapassa la seva originària funció
de registrar les càrregues i gravàmens so-
bre els béns immobles i s'apropa una
mica més al Registre de la Propietat, cre-
at l'any 1861 i que representarà la fi de
l'antiga institució registral. Mitjançant
l'Ordre del ministre de Justícia de 14 de
desembre de 1957 i atès el valor històric
d'aquests fons documentals, els llibres de
registre de les desaparegudes comptado-
ries d'hipoteques són ingressats en els ar-
xius històrics provincials.

L'Arxiu Històric de Tarragona custodia

els fons de les comptadories
d'hipoteques de Tarragona (1768-1870),
111 volums; de Montblanc (1768-1862),
163 volums; de Reus (1801-1870), 164
volums, i de Tortosa (1846-1862), 65 vo-
lums. La imprescindible aportació de
Marina López i Mercè Tatjer a Inventari
dels oficis i comptadories d'hipoteques
de Catalunya, publicat pel Servei d'Ar-
xius l'any 1985, junt amb l'estudi de la
legislació específica, han possibilitat
l'anàlisi més concreta dels fons dipositats
a l'Arxiu Històric de Tarragona.

Malgrat la simplicitat de l'estructura
orgànica i de les funcions dels oficis i
comptadories d'hipoteques, les disposi-
cions legals que entre 1768 i 1861 intro-
duïren reformes en el registre van gene-
rar una tipologia documental molt diver-
sa. En aquest sentit, davant la dificultat
d'elaborar un quadre de classificació
orgànic, funcional o orgànico-funcional,
i seguint l'exemple de la classificació
dels protocols notarials, s'ha adoptat el
criteri de classificar els fons segons la ti-
pologia documental, és a dir, registres i
índexs.

L'inventari de cada fons va precedit
per un quadre de classificació que es di-
videix en dos apartats: 1. Registres i 2.
Índexs. Cadascun d'aquests apartats en-
globa els subapartats que corresponen
als diferents tipus de registre i índexs que
hi ha a cada fons, col·locats segons l'or-
dre cronològic de la legislació que en va
ser la gènesi.

Posteriorment es va procedir a des-
criure els 503 volums, els fons de les
quatre comptadories d'hipoteques de la
demarcació provincial. Per tal de facilitar
la posterior informatització en una base
de dades, la fitxa aplega els camps se-
güents:
• SIG. TOP: es manté el número d'ordre

cronològic original que va donar el
comptador d'hipoteques atenent els
preceptes establerts per la Llei hipo-
tecària de 1861.

• SIG. SIST: s'afegeix un dígit a l'apartat
1. Registres o 2. Índexs, que identifica
cada un dels tipus de volums exis-
tents, ordenats segons la data en què

• va ser promulgada la legislació que
comportà la seva gènesi. Per exemple:
1.3. Registre d'escriptures de finques
rústiques, o bé, 2.4. Índexs nous.

• TÍTOL: transcripció literal, entre co-
metes, del títol que apareix en el llom
o a la primera pàgina. Per exemple:
«Registro de Hypotecas 1768».

• DESCRIPCIÓ: es normalitza el nom de
cada tipus de volum tal com es men-
ciona a la llei que el genera.

• CIRCUMSCRIPCIÓ: la circumscripció
obeeix al partit judicial; de tota mane-
ra a partir de 1845 cada llibre acostu-
ma a referir-se a una sola població. Es
relacionen fins a tres poblacions refe-
rides a un mateix volum i si apareix un
número superior de nuclis de pobla-
ció, només hi fem constar el partit ju-
dicial.

• DATES: l'abast cronològic depèn molt
del tipus de volum. En tot cas, s'ha in-
tentat delimitar el període amb els
anys extrems.

• FOLIS: fins l'any 1845 els llibres apa-
reixen foliats i aquesta numeració
coincideix amb la dels folis plens o es-
crits en la seva totalitat. A partir del
1845 podem trobar folis amb una sola
descripció i folis en blanc entremig
d'altres escrits.

• ÍNDEXS: s'indica si el llibre conté un
índex alfabètic, cronològic o toponí-
mic.

• OBSERVACIONS: estat de conserva-
ció i altres consideracions.
D'altra banda, també acompanya l'in-

ventari un breu comentari sobre les ca-
racterístiques del fons: explicació del
contingut dels registres, particularitats en
el procediment del registrador, absències
d'algun tipus de registre, buits cronolò-
gics, etc.

No cal insistir en el valor històric dels
fons dels registres d'hipoteques com a
font documental que, entre 1768 i 1861,
permet sistematitzar la informació que
sobre la transmissió de la propietat es re-
cull d'una manera dispersa i fragmentà-
ria en els manuals notarials. 

Jordi PIQUÉ I PADRÓ
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AGENDA

Alt Camp: Quarta Beca d'investigació de
l'Alt Camp. Termini de presentació, 16
de gener de 1995. Per a més informació
podeu adreçar-vos a l'Arxiu Històric Co-
marcal de Valls.

Baix Ebre: exposició «La Processó del
Diumenge de Rams», del 3 al 22 d'abril
de 1995 a la seu de l'Arxiu Històric Co-
marcal de les Terres de l'Ebre.

Baix Empordà: Exposició «Peix fregit,
amb els dibuixos originals de Josep Mar-
tinell i Lluís Medir», del 3 de desembre

de 1994 al 28 de gener de 1995, al Mu-
seu del Suro de Palafrugell.

Urgell: Exposició «Pergamins de l'arxiu
comarcal. Els tresors de la nostra histò-
ria», del 7 d'abril al 14 de maig de 1995
a la seu de l'Arxiu Històric Comarcal de
Tàrrega.

Vallès Occidental: II Curs de tècniques
d'investigació històrica als arxius locals,
febrer-abril de 1995 (1a part). Per a més
informació podeu adreçar-vos a l'Arxiu
Històric de Sabadell o a l'Arxiu Històric
Comarcal de Terrassa.
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neals; fons de la bàscula municipal de
Santa Coloma de Farners (1959-1990),
0,65 m lineals; col·lecció dels procura-
dors Capdevila de Santa Coloma de Far-
ners (1736-1876), 0,45 m lineals.
Arxiu Històric de Sitges: protocols dels
notaris reials de Sitges (1766-1880), 92
volums, 13 lligalls i 261 testaments clo-
sos.
Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
fons personal del notari Josep Fonteta i
Arnet de Tàrrega (s. XIX), 20 m lineals;
expedient de nomenament de regidors
de l'Ajuntament de Tàrrega (1804), 30
folis.
Arxiu Històric de Tarragona: protocols
notarials de Tarragona (1893), 10 vo-
lums; fons de l'empresa «Hijos de Juan
Vilà Granada» (1895-1968), 3 m lineals;
fons de l'empresa «Mas Blanc», 1,5 m li-
neals; 350 fotografies de la CNS/AIS
(1950-1970).
Arxiu Històric Comarcal de les Terres de
l'Ebre: fons municipal de Tortosa, sèrie
secretaria (1980-1992) 32 volums i sèries
de constribució rústica i urbana (1874-
1967), 10 m lineals; fons de la Secció Fe-
menina (1967-1974), 1 m lineals, i de la
Delegació del Ministeri de Cultura al
Centre Social de Tortosa (1974-1978), 1
m lineal.
Arxiu Municipal de Tremp: Llibre de la
causa pia fundada per lo Dr. Francisco
Terrat, peborde de Teremp y vicari perpè-
tuo de la vila de Talarn (1714-1851), vo-
lum en foli de propietat de la Generalitat
de Catalunya cedit en dipòsit.
Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca
del Penedès: fons del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 1 de Vila-
franca del Penedès, matèria civil (1982),
10 m lineals; fons del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 2 de Vila-
franca del Penedès, matèria penal (1987-
1992), 10 m lineals; fons de l'Estació
Enològica de Vilafranca del Penedès
(1902-1989), 64 m lineals.
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NOUS FONS I DOCUMENTS INGRESSATS ALS ARXIUS

De juny a octubre de 1994

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d'Empordà: fons patrimonial Salomó de
la Bisbal d'Empordà (s. XVIII-XIX), 5,5 m
lineals, 110 fotografies i un centenar de
plànols; fons de la cambra agrària de Gar-
rigoles (1954-1994), 2,5 m lineals. En
microfilm s'ha ingressat el següent: 3
capbreus de la Bisbal d'Empordà dels
bisbes Josep Ninot i Tomàs Lorenzana
(1666-1792); fons patrimonial Cruïlles-
Peratallada (s. XII-XX), 9 capses, 56 llibres
i més de 1.200 pergamins; fons de la
Hermandad Sindical de Labradores y
Ganaderos (1940-1978) i de la Cambra
Agrària Local de Torroella de Montgrí
(1979-1994).
Arxiu Històric Comarcal de Cervera: 94
targetes de dades meteorològiques de
Cervera donades per l'Institut Nacional
de Meteorologia (1928-1936); 20 cartells
de Cervera (1994).
Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
fons municipal (1667-1989), 12 m line-
als, i del jutjat de pau de la Selva de Mar
(1845-1982), 1,5 m lineals; s'afegeix do-
cumentació al fons municipal del Port de
la Selva (s. XX) ja ingressat a l'arxiu l'any
1992, 20 capses de trasllat; fons de les
cambres agràries de Sant Miquel de Flu-
vià (10 capses), el Far d'Empordà (15 cap-
ses), Borrassà (4 capses), Riumors (7 cap-
ses), Vilamalla (2 capses), Garrigàs (5
capses), Bàscara (3 capses), Siurana d'Em-
pordà (4 capses) i Palau de Santa Eulàlia
(4 capses) (1970-1990).
Arxiu Històric de Girona: fons de les
cambres agràries locals d'Aiguaviva, Bes-
canó, Bordils, Cassà de la Selva, Camp-
llong, Canet d'Adri, Celrà, Cervià de Ter,
Flaçà, Fornells de la Selva, Girona, Juià,
Llambilles, Madremanya, Medinyà,
Quart, Salt, Sant Gregori, Sant Julià de
Ramis, Sant Miquel de Campmajor, Sant
Martí de Llémena, Sant Jordi Desvalls,
Sant Joan de Mollet, Sant Martí Vell, Sar-
rià de Ter, Vilablareix, Sant Andreu Sa-
lou, Viladasens (1937-1994), 45 m line-
als; fons del Jutjat Social número 1 de Gi-
rona (1972-1981), 26 m lineals; fons del
Jutjat de Menors de Girona (1927-1986),
7 m lineals; fons del Jutjat de Primera
Instància i Instrucció número 5 de Giro-
na, sèrie de judicis de faltes i de causes
civils (1975-1979), 40 m lineals; docu-
mentació personal del senyor Paulí Coll,
ex-governador civil de Girona (1922-
1966), 1 m lineal; fons personal de l'artis-
ta senyor Domènec Fita i Molat (1943-
1994), 8 m lineals.
Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
recull d'impresos locals (1922-1925),
0,10 m lineals; fons familiar de Maria Te-
resa Casanoves (s. XVIII-XIX), 0,20 m line-
als; registre de compareixences i de sorti-
da de documents del Jutjat Municipal de

Rojals (agregat de Montblanc) (1876-
1878), 1 volum; impresos fets per la im-
premta Requesens de Montblanc els anys
1993 i 1994, 0,20 m lineals.
Arxiu Històric Comarcal d'Olot: fons de
les cambres agràries locals de Besalú (s.
XX), 1 m lineal, Beuda (s. XX), 3 m lineals
i Mieres (s. XX), 4 m lineals; fons de la
Comissió Premis Ciutat d'Olot (1989-
1991), 1 capsa.
Arxiu Històric de Palafrugell: 28 fotogra-
fies de Palafrugell (1950-60), 4 quaderns
d'exercicis escolars de l'Escola Pública
de Calella de Palafrugell (1930) i un in-
ventari de béns de la família Morató de
Palafrugell (s. XVIII); fons de la coral La
Taponera de Palafrugell (1903-1950), 2
capses; 1 fotografia dels treballadors de
la fàbrica de suro Torres Jonama de Pala-
frugell (s. XX); 28 articles (7 originals i 21
d'impresos) del periodista palafrugellenc
Fermí Vergés (1908-1986); 25 quaderns
del Col·legi els Maristes, de l'Escola
d'Arts i Oficis i de l'Escola de les Germa-
nes Carmelites de Palafrugell (1920-30),
4 impresos de Palafrugell (1920-30) i 5
cançons manuscrites cantades pels cors
palafrugellencs (1920-30).
Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: documents de Carles Ribas
i Romeva sobre la Corporació Metropoli-
tana de Barcelona (1980-1989); docu-
ments de Francesc Baltasar i Albesa so-
bre la Comissió de Delimitació Territo-
rial de Catalunya (1987-1993).
Arxiu Històric Comarcal de Santa Colo-
ma de Farners: fons municipal (1701-
1960), 12,5 m lineals i de la cambra agrà-
ria local d'Osor (1961-1992), 0,4 m line-
als; fons de l'Associació de Pares d'Alum-
nes de l'Institut de Batxillerat de Santa
Coloma de Farners (1984-1992), 0,4 m li-

NOUS INSTRUMENTS DE DESCRIPCIÓ DELS ARXIUS

De juny a octubre de 1994

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d'Empordà: inventari dels fons munici-
pals de la Pera (1836-1984) i Albons
(1862-1994); inventari de la cambra
agrària de Garrigoles (1954-1994); in-
ventari sumari del fons patrimonial Salo-
mó de la Bisbal d'Empordà (1787-1936);
catàleg dels pergamins, mapes, plànols i
llibres i inventari de la resta del fons pa-
trimonial Cruïlles-Peratallada (1127-
1919).

Arxiu Històric Municipal de Centelles:
inventari sumari del fons municipal de
Centelles (1811-1992).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres: in-
ventari dels fons municipal (1822-1985),
del Jutjat de Pau (1848-1986) i de l'Esco-
la Pública (1868-1970) de Rebòs d'Em-
pordà; inventari del fons municipal
(1858-1985), del Jutjat de Pau (1868-
1987), de la Societat Cultural i Recreati-
va Llanos del Fluvià (1947-1968) i del
Sindicat Agrícola (1932-1938) de Torroe-
lla de Fluvià; inventari del fons munici-
pal (1667-1989), del Jutjat de Pau (1845-
1982) i de l'Escola Pública de la Selva de
Mar (1861-1980).

Arxiu Històric de Girona: inventari de
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les sèries de línies regulars del fons de
Transports (1939-1983); inventari de la
sèrie d'aprofitaments forestals del fons
d'Agricultura (1975-1984); inventari de
les sèries del Registre Fiscal d'Edificis i
Solars del fons d'Hisenda (1898-1966);
nova classificació de les sèries de contri-
bució urbana i de  contribució rústica del
fons d'Hisenda (1898-1966).

Arxiu Històric de Lleida: inventari de la
secció de Contribució Territorial Rústica
del fons de la Delegació Provincial d'Hi-
senda (1889-1960).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
inventari del fons dels comtes de Santa
Coloma de Queralt (1439-1867).

Arxiu Històric Comarcal d'Olot: inventa-
ris dels fons municipals de Maià de Mont-
cal (1886-1984), Dosquers (agregat a
Maià de Montcal) (1846-1969), Sant Aniol
de Finestres (1857-1993), la Vall d'en Bas
(1901-1993) i Beuda (1848-1993).

Arxiu Històric de Palafrugell: inventari
del fons del far de Sant Sebastià (1855-
1984), 17 capses.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: inventari del fons munici-
pal de Vallirana (1850-1992), 239 m li-
neals; inventari dels documents de Fran-
cesc Baltasar Albesa, ja citat, 1 m lineal.

Arxiu Històric Comarcal de Santa Colo-
ma de Farners: inventari dels fons muni-
cipals de Santa Coloma de Farners
(1830-1988), Castanyet (1714-1843) i
Sant Hilari Sacalm (1825-1993); inventa-
ri del fons patrimonial del mas Soler de
Susqueda (1773-1833); inventari del fons
de l'empresa farinera La Joya de la Selva
(1945-1956); inventari del fons de la
Cambra Agrària Local d'Osor (1961-
1992); inventari del fons de la bàscula
municipal de Santa Coloma de Farners
(1959-1990); inventari del fons parro-
quial de Sant Miquel de Cladells (1672-
1935); inventari de la col·lecció dels pro-
curadors Capdevila de Santa Coloma de
Farners (1736-1976); inventari del fons
de l'Associació de Pares d'Alumnes de
l'Institut de Batxillerat de Santa Coloma
de Farners (1984-1992).

Arxiu Històric de Sitges: índex de la sè-
rie de processos i actuacions de la cort
del batlle de Sitges (1609-1833); inventa-
ri dels expedients possessoris del fons del
Jutjat de Pau de Sitges (1866-1944); ín-
dex del registre civil municipal de matri-
monis (1841-1874) i de defuncions
(1841-1872) de Sitges.

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega: in-
ventari del fons municipal de Tàrrega
(1955-1980), 445 llibres i 337 lligalls; re-
visió de l'inventari del fons municipal de
Guimerà (1350-1979), 35 m lineals.

Arxiu Històric de Tarragona: inventari
del fons de la Comisión del Patrimonio
Histórico y Artístico de Tarragona (1953-
1981); catàleg dels documents fotogrà-
fics de l'Arxiu Històric de Tarragona, 217
unitats; inventari del fons de Hijos de
Juan Vilà Granada (1895-1968).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa: in-
ventari del fons de l'empresa Hilados y
Tintes Soler SA (1903-1977), 344 capses;
inventari dels llibres de comptabilitat de
l'arxiu municipal de Terrassa (1900-
1930), 30 m lineals.

Arxiu Històric Comarcal de les Terres de
l'Ebre: inventari dels fons municipals de
Benifallet (1875-1993), l'Aldea (1983-
1993), inventari del fons del cinema Fè-
mina (1943-1992); inventari dels docu-
ments fotogràfics de l'Arxiu Històric Co-
marcal de les Terres de l'Ebre (1880-
1994), 1.500 unitats; inventari de la
col·lecció de cartells referents a Tortosa i
comarca (1890-1994).

Arxiu Històric Comarcal de Vilafranca
del Penedès: inventari de les sèries de
correspondència, quintes i padrons
d'habitants del fons municipal de Vila-
franca del Penedès (1856-1981).

Bages: inventari de l'arxiu municipal
(1815-1993), del Jutjat Municipal (1858-
1986), de la Cambra Agrària (1927-
1987) i del Consejo Local del Movimien-
to de Navàs (1967-1974); inventari de
l'arxiu municipal (1857-1992), del Jutjat
Municipal (1876-1894), de Falange Espa-
ñola (1952-1961) i de la Cambra Agrària
(1921-1986) de Fonollosa; inventari del
fons municipal (1852-1994), Jutjat Muni-
cipal (1876-1993), Sindicat Agrícola
(1936-39), Cambra Agrària (1947-1958),
Escola Pública (1861-1970) i Unió Pa-
triòtica (1925-1928) de Sant Mateu de
Bages.

Instruments de descripció elaborats a
partir de les subvencions concedides
l'any 1994 pel Departament de Cultura a
arxius, en concepte d'inventari:

Arxiu Històric de Sabadell: inventari de
la secció d'hisenda del fons municipal de
Sabadell (1384-1979).

Arxiu Municipal de Sant Andreu de Lla-
vaneres: inventari sumari del fons muni-
cipal (1548-1986).

Arxiu Administratiu de l'Ajuntament de
Terrassa: inventari de la sèrie d'obres
particulars del fons municipal de Terras-
sa (1844-1984 i 1944-1950).

Arxiu Municipal de Tremp: inventaris
dels fons municipals de Fígols de Tremp
(1920-1970) i Gurb de la Conca (1865-
1971) (antics municipis agregats l'any
1970 a Tremp), fons de la Delegació Go-
vernativa de Tremp (1923-1925) i del Jut-
jat Municipal de Sapeira (1867-1971)
(antic municipi, agregat l'any 1970 a
Tremp).

Arxiu Diocesà de Barcelona: índex de
les visites pastorals del bisbe de Barcelo-
na Ponç de Gualba (1303-1330) (volum
II dels Instrumenta de l'arxiu).

Arxiu Diocesà de Girona: inventari de la
sèrie de manuals de beneficis (1271-
1871).

Arxiu Diocesà de Solsona: inventari de
les sèries de processos civils i criminals

del fons del Jutjat de Primera Instància i
Instrucció de Solsona (1850-1871).

Arxiu Històric Arxidiocesà de Tarrago-
na: inventari de les sèries de censals dels
fons de parròquies (1551-1884); sèries
de processos de 2a. instància (1438-
1899); correspondència del fons del Car-
denal Vidal i Barraquer (1936-1939) i in-
ventari dels fons de confraries de Tarra-
gona i confraries modernes (1848-1966).

Arxiu Diocesà de Tortosa: inventari de la
sèrie de processos de causes beneficials,
per parròquies (1400-1850).

Arxiu Eclesiàstic de Vic: inventari del
fons de la catedral, sèries de l'excusat,
subsidi i novè (segles XVIII-XIX), excusat
subsidi, novè i beneficis (1460-1770),
aniversaris (1202-1842), bisbes i jurisdic-
ció (1389-1793); obres de la seu (1903-
1950), delmes i rendes de la secció de
capellania major i mongia menor (1624-
1884), i butlles de cúria romana (1357-
1792).

Arxiu Capitular de la Catedral de Barce-
lona: inventari de les sèries de llibres de
sagristia (1383-1988), llibres d'esposalles
(1451-1905), llibres sacramentals (1535-
1993), llibres dels escolans (1589-1820) i
llibres de lluminària (1407-1828).

Arxiu Capitular de la Catedral de Giro-
na: inventari del fons de la Comunitat de
Beneficiats de la Seu de Girona, sèries de
títols i documents (1306-1793), resolu-
cions i correspondència (1596-1856),
causes (1502-1838), comptes (1768-
1856), infermeria (1747-1864), funerària
(1736-1969), cruïlles (segles XIV-XIX), be-
neficis (segles XIV-XIX) i capella Lluc, sè-
ries de títols, misses, censals, causes i
comptes (1688-1853).

Arxiu Capitular de la Catedral de Lleida:
inventari sumari de les sèries d'oposi-
cions (1795-1912), aniversaris (1371-
1841), col·lacions (1344-1921), «varis»
(1105-1943) i Cartulari (1105-1943).

Arxiu Capitular de la Catedral de Tar-
ragona: inventari de la sèrie d'Exhibites
(1864-1936); inventari del fons de la
confraria de la Verge Maria dels Preveres
(1443-1861) i dels fons de les restants
confraries de la catedral (1741-1935).

Arxiu Capitular de la Catedral de Torto-
sa: inventari de procotols notarials
(1343-1700).

Arxiu de l'Abadia de Poblet: inventari de
les sèries de processos civils i criminals
(1299-1835).

Arxiu dels Carmelites Descalços de Ca-
talunya: inventari de la sèrie de volums
dels fons de la cúria provincial de car-
melites descalços de la província de sant
Josep de Catalunya i Balears (1586-
1974).

Arxiu Provincial de l'Escola Pia de Ca-
talunya: inventari de la sèrie de circu-
lars dels pares provincials (1824-1988).

Arxiu del Palau-Requesens: inventari de
pergamins (1351-1506) (continuació).
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tes de Catalunya 1994. Girona:
COAC, 1994. [tríptic].

ITURRATE i COLOMER, G. «La incidència
dels arxius en el món de l'ensenya-
ment. Conèixer la Barceloneta: un
exemple de la funció cultural dels ar-
xius». A: Gausac. Publicació del Grup
d'Estudis Locals de Sant Cugat del
Vallès. Núm. 4 (Sant Cugat del Vallès,
juny 1994), p. 133-143.

III JORNADES Antoni Varés. La imatge i
la recerca històrica. Girona: Ajunta-
ment, 1994. (Textos i Documents; 6)

LLIGALL. Revista Catalana d'Arxivística.
Núm. 8. (Barcelona: Associació d'Ar-
xivers de Catalunya, 1994).

MASSOT i MUNTANER, J. Invengari de
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lar de Catalunya. Barcelona: Publica-
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MONTORIOL i SABATÉ, R. Ferran Soldevi-
la 1894-1971: una aproximació bio-
bibliogràfica. Catarroja-Barcelona:
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sociacions i particulars, per servir de pro-
va als tribunals de la repressió política
(Tribunal de represión de la masoneria i
el comunismo). Una vegada finida la
funció immediata per la qual van ser re-
quisats, aquests fons documentals no van
retornar a Catalunya i es troben actual-
ment dipositats en arxius que depenen
d'organismes estatals. L'exemple més co-
negut són els 507 lligalls que es localit-
zen a la Secció de Guerra Civil de l'Ar-
chivo Histórico Nacional a Salamanca.

El Departament de Cultura de la Ge-
neralitat de Catalunya, mitjançant el
grup parlamentari català a les Corts Ge-
nerals de Madrid, i altres formacions po-
lítiques catalanes no han cessat de recla-
mar-ne als responsables del Ministeri de
Cultura la restitució. Aquestes peticions
fins al dia d'avui no han rebut resposta
afirmativa. A banda que el fet constitueix
un greuge polític contra Catalunya, des
del punt de vista purament arxivístic
sorprèn que els responsables del Ministe-
ri hagin constituït en secció de l'Archivo
Histórico Nacional un fons temàtic, ob-
viant-ne la procedència orgànica i sense
respectar els més elementals principis de
l'arxivística.

Algunes sèries de documentació de la
Generalitat es van incorporar, a partir de
1939, als arxius d'aquelles administra-
cions que van assumir algunes de les
competències que havia exercit la insti-
tució autonòmica catalana. Aquest és el
cas dels governs civils, de les diputacions
provincials, i de les delegacions ministe-
rials i organismes estatals de l'adminis-
tració perifèrica. Dins d'aquest apartat, la
Diputació de Barcelona és la institució
que ha conservat més fons de la Genera-
litat, segurament pel fet que ambdues
institucions van ocupar el mateix edifici.
Tanmateix s'ha de destacar que des de
1988 (any de la restitució de l'arxiu del
president Francesc Macià), la Diputació
de Barcelona ha retornat gradualment els
fons de la Generalitat i ha establert fins i
tot un conveni que regula els traspassos
documentals.

Una altra part dels fons documentals
de la Generalitat republicana és conser-
vada per particulars o entitats privades.
La pèrdua de la guerra pel bàndol repu-
blicà, l'exili i la clandestinitat que van
patir les persones vinculades a la Gene-
ralitat van provocar que durant el fran-
quisme (1939-1975), i per por a pèrdues
o represàlies, alguns particulars o entitats
privades conservessin documents de
l'administració autonòmica o dels orga-
nismes que en depenien. Aquesta situa-
ció històrica excepcional ha provocat
greus confusions, particularment pel que
fa a aquelles persones que van conservar
càrrecs institucionals durant l'exili, amb
la consegüent barreja de documents ofi-
cials i privats i les dificultats de destriar
els uns dels altres. 

Amb la restauració de la democràcia i
la normalització institucional, la situació
anterior ha canviat i, tot i reconeixent el
gran esforç realitzat, s'ha de procurar la
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ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

La tasca de recuperació del fons de la
Generalitat republicana que realitza l'Arxiu

Nacional de Catalunya

La recuperació de la documentació que
va generar la Generalitat de Catalunya
durant el període republicà (1931-1939)
és una tasca difícil i lenta. El destí que ha
sofert l'arxiu oficial de la Generalitat de
Catalunya ha estat molt divers, a causa
en gran part de l'accidentada història re-
cent de la institució i del país. Aquest fet
ha provocat una gran dispersió del fons
en lloc de la seva concentració als arxius
històrics de la Generalitat.

Els documents de la Generalitat
de Catalunya en arxius aliens
a l'Administració autonòmica

Una part significativa dels fons oficials

de la Generalitat del període republicà
no es troben al centre arxivístic que per
llei els pertoca: l'Arxiu Nacional de Ca-
talunya. Un primer grup de la documen-
tació està distribuïda en diversos centres
arxivístics, organismes oficials i institu-
cions aliens a l'Administració autonòmi-
ca, on formen seccions totalment incor-
rectes des del punt de vista arxivístic o bé
es troben sense descriure formant part de
fons o sèries que no tenen res a veure
amb la Generalitat. Una altra part, final-
ment, la conserven particulars juntament
amb documentació de caràcter privat.

Fora de Catalunya es troba la docu-
mentació que les tropes franquistes van
espoliar, juntament amb altres fons d'as-
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plena recuperació del patrimoni docu-
mental de la Generalitat. La restitució
dels documents oficials a la Generalitat
és l'actuació adequada en aquests casos.
L'Arxiu Nacional de Catalunya ha dut a
terme diverses actuacions en aquesta lí-
nia i ha ingressat documents de la Gene-
ralitat conservats, entre d'altres persones
i associacions, per Ventura Gassol i Marc
Aureli Vila, les famílies Macià, Bosch i
Gimpera i Ferrer Sensat, i pel Centre Ca-
talà de Santiago de Xile.

Els fons de la Generalitat republicana
conservats a l'Arxiu Nacional
de Catalunya

La recuperació dels fons de la Gene-
ralitat republicana i dels organismes que
en depenien, tot i la seva dificultat, obté
importants resultats. En l'actualitat el vo-
lum d'aquests fons que conserva l'Arxiu
Nacional de Catalunya és de més de
1.500 unitats d'instal·lació, 10.000
imatges i més d'un centenar de mapes,
plànols i cartells. El contingut principal
del fons (el número 1 de l'Arxiu Nacio-
nal de Catalunya) es detalla a continua-
ció.

Consell Executiu de la Generalitat i
Presidència és la part de l'arxiu amb el
contingut polític i institucional més gran,
perquè l'integren les actes de les reunions
del govern els protocols de disposicions,
ordres i decrets. Així mateix s'ha conser-
vat la correspondència oficial i la col·lec-
ció de fotografies de la presidència de l'è-
poca de Francesc Macià.

Documentació dels departaments de
la Generalitat en matèria d'administració
local, agricultura, assistència social i be-
neficència, cultura, defensa, finances
(comptabilitat oficial, intervenció i treso-
reria), formació de funcionaris, justícia,
obres públiques, sanitat, seguretat inte-
rior i treball.

Així mateix s'han recuperat els fons de
diverses institucions i organismes depen-
dents de la Generalitat, com Serveis Cor-
reccionals i Presons, el Comissariat de
Propaganda, la Institució de les Lletres
Catalanes i l'Institut Escola. Actualment
està en tramitació l'ingrés de la docu-
mentació històrica dels Mossos d'Esqua-
dra.

D'altra banda, a l'espera del retorn de
la documentació original retinguda a
Madrid i Salamanca, l'Arxiu Nacional de
Catalunya té a disposició dels investiga-
dors una còpia en microfilm dels 507 lli-
galls de la Sección Guerra Civil de l'Ar-
chivo Histórico Nacional.

Documentació traspassada a la Gene-
ralitat actual: amb la restauració de l'au-
tonomia l'any 1977 i arran dels traspas-
sos de competències, ha ingressat als ar-
xius administratius de la Generalitat do-
cumentació que en alguns casos data de
començament de segle i entre la qual hi
ha documents generats per l'administra-
ció autonòmica republicana. Des dels di-
versos arxius centrals departamentals s'e-

fectua la transferència d'aquesta docu-
mentació a l'Arxiu Nacional de Catalu-
nya per integrar-la al fons històric de la
Generalitat.

Finalment, caldrà contemplar la possi-
bilitat que part dels fons de la Generalitat
no s'hagin conservat, bé com a conse-
qüència de la falta d'atenció que durant
molts anys han sofert els arxius públics
en general, bé per la voluntat intenciona-
da de la seva destrucció, com apunten
alguns testimonis orals.

Ingressos

Fons de l'Administració de la
Generalitat

• Pre-arxivatge: Instituto Nacional del
Libro Español (INLE), 1965-1982, 20
m lineals de documentació sobre edi-
torials catalanes, congressos de llibre-
ters i fires del llibre; Laboratori Gene-
ral d'Assaigs i Investigacions. Dictà-
mens i certificats de les proves i as-
saigs tècnics, documentació adminis-
trativa i comptable, correspondència i
expedients de personal 1970-1989, 30
m lineals.

• Fons històrics: Departament d'Agricul-
tura, Ramaderia i Pesca. Documenta-
ció traspassada pel Ministeri d'Agri-
cultura, corresponent a 46 expedients
de personal del Cuerpo Nacional de
Ingenieros de Montes, 1.a División Hi-
drológico-Forestal, Cuenca del Ebro y
Pirineos Orientales, 1892-1955, 0,3 m
lineals.

Fons històrics

• Fons d'empreses: MACOSA. Plànols i
documentació tècnica, expedients de
fabricació i exportació, 1880-1980,
50 m lineals; La Maquinista Terrestre
y Marítima, SA, llibres oficials de
comptabilitat (Diari, Major, Inventa-
ris, Balanços) restituïts per l'Arxiu de
la Corona d'Aragó, 1856-1934, 60 m
lineals; Prudencio Cobo, SA: accions
i participacions de l'empresa, corres-
pondència, estatuts, fundació i docu-
mentació notarial cedida pel senyor i
la senyora Josep i Maria Victòria Arce
Vallejo, 1920-1980, 10 m lineals;
Fuerzas Hidroléctricas del Segre, SA:
documentació administrativa i tècni-
ca de l'empresa cedida per FECSA,
SA, 1896-1985, 26 m lineals; Com-
pañía Española de Fomento en Áfri-
ca: concessions administratives, cor-
respondència, patrimoni i documen-
tació de les activitats comercials a
Ceuta i Melilla, 1910-1951. 6 m li-
neals.

• Fons patrimonials i col·leccions: Famí-
lia Orobio-Batllori. Documentació fa-
miliar i professional, segles XIX-XX,
0,50 m lineals; col·lecció de docu-
mentació política i religiosa de Ramon
Ribera i Regull, 1968-1980, 0,50 m li-
neals.

Arxius d'imatge i gràfics

• Arxius d'imatge: Fons Andreu Solà i Vi-
dal: col·lecció de 80 plaques de vidre
d'aquest artista pintor; FECSA, SA:
imatges en placa de vidre del personal
antic de l'empresa, àlbums de l'embas-
sament d'Oliana i d'instal·lacions di-
verses, 1900-1960, 8 m lineals.

• Arxiu complementari: 52 rotlles de
microfilm de documentació de les
seccions de Códices i Clero de l'Ar-
chivo Histórico Nacional, sobre els
monestirs de Poblet i Santes Creus.

Nous instruments de descripció

Fons de l'Administració de la
Generalitat

– Nova instal·lació i revisió de la classifi-
cació i ordenació del fons de la Gene-
ralitat Republicana (1931-1939). Per-
feccionament de l'inventari topogràfic
lliurat per la Diputació de Barcelona
l'any 1988.

– Informatització del fons de la Junta
Provincial de Beneficència de Barce-
lona (1870-1980). Creació d'una base
de dades de les fundacions benèfico-
docents de la província de Barcelona.

– Tractament i descripció del fons de l'Ins-
titut Escola (1931-1939). El fons està in-
tegrat per documentació de l'alumnat
(expedients dels alumnes, qualificacions
i fitxes d'inspecció mèdica) i l'organitza-
ció de l'ensenyament.

Fons històrics

– S'han realitzat els inventaris següents:
Siemens, SA, documentació tècnica
1870-1980, Compañía Española de
Fomento en África (1910-1951); em-
preses de fusta de Ramon Cunill al Pa-
llars i la Vall d'Aran (1944-1955); fons
Josep Maria i Francesc Capdevila
(1892-1972); i fons Narcís Verdaguer i
Callís i Francesca Bonemaison (1880-
1949).

– S'han revisat i perfeccionat els inventa-
ris dels fons següents: Güell-Comillas
(documentació particular, empresarial i
patrimonial dels comtes de Güell i mar-
quesos de Comillas), s. XVII-XX; Josep
Rafael Carreras i Bulbena (obra original,
correspondència, publicacions periòdi-
ques i materials de treball), segles XIX-
XX; Germanes Tomàs i Farell (docu-
mentació familiar i política i publica-
cions periòdiques), 1920-1980; Jordi
Romaguera (documentació política i
publicacions periòdiques), segle XX; i
Teresa Roig, vda. de Tomàs i Farell (pu-
blicacions periòdiques), segle XX.
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