
Els documents de la Conselle-
ria de Cultura dels anys de la II
República tot indica que foren
dels que més patiren la confis-
cació, la dispersió i/o la des-
trucció de què fou objecte la
documentació pròpia de la
Generalitat a la fi de la guerra
de 1936-39. Aquesta situació
dificulta, sens dubte, un conei-
xement precís del que fou
l’obra efectiva de cultura de la
Generalitat en aplicació de
l’Estatut d’Autonomia de
1932, i explica, en part, que encara avui sigui insufi-
cientment coneguda, particularment en l’àmbit del pa-
trimoni cultural. Allò que se’n coneix prové, sobretot,
de les publicacions oficials i institucionals de l’època,
i de memòries i altres testimonis i documents personals
(M. Joseph i Mayol, A. Duran i Sanpere, C. Pi Sunyer,
per exemple). Pel seu valor programàtic, ocupa un lloc
molt destacat, entre les publica-
cions institucionals de l’època,
l’Obra de Cultura (Generalitat de
Catalunya, 1932), que conté un
mapa de la «Xarxa de les institu-
cions culturals de la Generalitat a
Catalunya». Però els projectes
dels primers anys d’autogovern
es van veure ajornats i trasbalsats,
primer, pel forçat parèntesi sub-
següent al 6 d’octubre de 1934, i,
després, per la guerra. L’esclat de
la guerra i la situació revolu-
cionària que es descabdellà al
país determinaren que la prioritat
central de la Conselleria de Cul-
tura quant al patrimoni cultural
fos, a partir d’aquell moment, de
preservar-ne la integritat. La
transcendència, l’embalum, els
positius resultats d’aquesta tasca
de salvació física del patrimoni i
la divulgació que se’n va fer (Le
sauvetage du patrimoine histori-
que et artistique de la Catalogne,
Comissariat de Propaganda de la

Generalitat de Catalunya,
1937) han fet que, amb el pas
dels anys, molt sovint restin
en un segon pla les actuacions
menades per la Conselleria en
el curt però efectiu període de
normalitat. Pel que fa concre-
tament al patrimoni documen-
tal, aquest «oblit» és molt evi-
dent. El que hom més sol
conèixer, en matèria d’arxius,
de l’obra de la Generalitat du-
rant la II República és la in-
gent i extraordinària tasca de

salvació de fons portada a terme des de la Secció d’Ar-
xius, sota la direcció tan responsable i destacada
d’Agustí Duran i Sanpere. El mateix A. Duran i Sanpe-
re, que intervingué directament en la política d’arxius
de la Generalitat des de la creació del Consell de Cul-
tura (1931), ens deixà una àmplia memòria sobre Els
arxius documentals de Catalunya durant la guerra dels

anys 1936-1939, publicada sen-
cera el 1975; essent, en canvi, del
tot lacònic sobre l’actuació pre-
cedent. Lògicament, de seguida
d’entrar en vigor l’Estatut d’Auto-
nomia de 1932, el fonamental de
l’activitat de la Generalitat en
matèria de patrimoni cultural tin-
gué caràcter normatiu i, a l’en-
sems, de concreció i assumpció
de les competències objecte de
traspàs. En l’apartat legislatiu des-
tacà, sobretot, la Llei de conser-
vació del patrimoni històric, artís-
tic i científic de Catalunya (3 ju-
liol 1934). En matèria d’arxius, la
fita més important de cara al des-
plegament de les competències
estatutàries fou l’aprovació, per
part del Govern central (decret
del 5 d’octubre de 1934) dels
acords de la Comissió Mixta per a
la implantació de l’Estatut de Ca-
talunya (creada el 21 de novem-
bre de 1932). L’Estatut de 1932
establia que «la Generalitat s’en-
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carregarà dels (...) arxius, menys el
de la Corona d’Aragó». L’exclusió de
l’ACA de l’àmbit competencial de la
Generalitat va motivar la reacció
d’historiadors i arxivers catalans. F.
Duran i Cañameras ho qualificà com
«una cosa completament irracional».
La inadequada i postissa denomina-
ció, «ACA», aplicada a l’Arxiu Reial
de Barcelona des de mitjan segle
XVIII, aleshores i avui genera no pas
pocs equívocs, si hom no coneix el
contingut de l’arxiu i les funcions
que ha exercit durant les dues últi-
mes centúries. De la confusió inicial,
ingènua o interessada, es va passar a
un examen més fonamentat del
tema. Si l’Estatut aprovat per les
Corts espanyoles no era modificat,
l’ACA havia de ser de competència
estatal, partint del criteri de contenir
documents referits a altres territoris
de l’antiga Corona catalanoarago-
nesa, més enllà del Principat. Però
l’aplicació d’aquest criteri porta,
amb tota lògica, a donar un altre
tractament als moltíssims fons custo-
diats a l’ACA procedents d’institu-
cions exclusives del Principat (Gene-
ralitat, Junta napoleònica, Consell de
Cent, etc.). La Comissió Mixta de
Traspassos Estat-Generalitat va assu-
mir el fet evident dels «fons agre-
gats» al «conjunt documental bàsic i
permanent» (Arxiu Reial de Barcelo-
na) de l’ACA a partir del segle XIX.
Aquests fons, per acord unànime de
la Comissió Mixta, foren traspassats
a la Generalitat. Es tractava de «di-
verses col·leccions documentals to-
talment alienes a la Corona d’Aragó,
recollides en la seva major part pel
zel dels arxivers per a la seva conser-
vació» durant el segle XIX fins al
1932. Concretament, es feia esment
explícit de l’arxiu de la Generalitat o
Diputació del General suprimida per
Felip V, de «la documentació històri-
ca de la Junta Superior del Principat
de Catalunya durant la guerra de la

Independència», dels documents de
monestirs catalans que Pròsper de
Bofarull ingressà a l’ACA per una
reial ordre de 1836 i altres fons de la
mateixa tipologia procedents de les
delegacions d’Hisenda de les quatre
províncies catalanes, i de la docu-
mentació recollida al Consell d’Hi-
senda de Barcelona que procedeix
«del Convent de Monges de Sant
Joan de Jerusalem, llibres i papers
del Col·legi d’Adroguers i Confiters, i
altres gremis de Barcelona, i fons
municipals, igualment aliens a l’es-
mentat Arxiu» (ACA). Lògicament,
no es deia res de l’arxiu de la Batllia
General de Catalunya i fons annexos
perquè aleshores no eren a l’ACA
(ingressaren poc abans d’esclatar la
guerra), ni de moltíssims altres fons
del Principat que hi ingressaren a
partir de 1939. No és balder de fer
notar que bona part d’aquests ingres-
sos efectuats just acabada la guerra
eren fons i documents que la Gene-
ralitat de Catalunya havia concentrat
al seu Arxiu General de Catalunya,
que seria suprimit el 1939. En el cas
concret del fons de l’antiga Generali-
tat suprimida per Felip V, es recone-
gué que l’any 1821 ja havia estat res-
tituït a la Diputació Provincial «de
Barcelona» («de Catalunya», havia
de dir; es tractava, o bé d’una errada,
o bé del fet de considerar que la Di-
putació Provincial de Barcelona he-
retà els béns de l’efímera Diputació
Provincial de Catalunya). Aquest
fons va passar a ser de titularitat de
la Generalitat. També s’acordà que
els fons continguts a l’ACA, indepen-
dentment que el seu titular fos la Ge-
neralitat o bé l’Estat, continuarien al
mateix arxiu «per facilitar la labor
dels investigadors», però amb la
condició d’haver-se d’establir ne-

cessàriament un «règim de Patronat»
per a l’ACA, les bases del qual havia
de redactar la Comissió Mixta en un
termini de seixanta dies.

A més d’aportar-se aquesta solu-
ció quant a l’ACA, pel mateix decret
foren traspassats a la Generalitat els
arxius de protocols, els de les au-
diències i els documents, còdexs i
fons de monestirs catalans existents
«en altres arxius històrics de l’Estat».
Això darrer podia haver comportat el
retorn a Catalunya de l’arxiu de Po-
blet i els d’altres monestirs del país,
que encara avui són a l’Archivo His-
tórico Nacional de Madrid. Aquest
decret de traspassos fou publicat a la
Gaceta de Madrid el 6 d’octubre de
1934, el mateix dia en què es produí
la insurrecció de la Generalitat arran
de la política menada pel Govern
central. Òbviament, l’empresona-
ment dels membres del Govern de la
Generalitat i la suspensió de l’Estatut
impediren l’exercici d’aquestes com-
petències d’arxius que havien estat
traspassades, particularment pel que
fa a l’ACA. I tampoc no hi va haver
temps material per fer gran cosa du-
rant els mesos posteriors a les elec-
cions de febrer de 1936, fins a l’es-
clat de la guerra, que, com s’ha dit,
trastocà les prioritats de la tasca de
govern. És palès que aquest decret
de traspassos de l’any 1934, que me-
reix un estudi atent i més comentaris
dels que aquí són possibles, s’ha de
tenir ben present en l’actual represa
de l’autogovern, i, molt especial-
ment, en el marc del debat i dels
pronunciaments que hi ha a l’entorn
de la solució que s’haurà de donar a
l’ACA en compliment del marc
constitucional i estatutari vigent. 

Ramon PLANES I ALBETS
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AGENDA

Anoia: Campanya de recuperació del
patrimoni documental en imatges
d’Igualada, de l’1 de juny al 30 de
setembre de 1996; Exposició Docu-
mentació en imatges d’Igualada an-
teriors a 1936 i recopilades per l’Ar-
xiu Històric Comarcal, de l’1 de juny
al 31 d’octubre de 1996 a la seu de
l’Arxiu Comarcal. Per a més informa-
ció podeu adreçar-vos a l’AHC
d’Igualada, tel. (93) 804 44 56.

Baix Camp: exposició Imatges d’un
món en guerra: 1939-1945, del 17 al
30 de juny de 1996 a la seu de l’Ar-
xiu Històric Comarcal de Reus. Per a
més informació podeu adreçar-vos a
l’AHC de Reus, tel. (977) 34 27 54.

Baix Ebre: presentació del segon nú-
mero de la revista Recerca. Les dar-
reres investigacions arxivístiques del
territori històric de Tortosa, primera
setmana de setembre als Reials
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Col·legis de Tortosa. Per a més infor-
mació, AHC de les Terres de l’Ebre,
tel (977) 44 15 25.

Baix Empordà: Curset pràctic d’in-
troducció al llatí medieval a càrrec
de Josep M. Marquès i Planagumà,
durant el mes d’octubre, a la seu de
l’Arxiu Històric Comarcal de la Bis-
bal d’Empordà. Per a més informació
podeu adreçar-vos a l’AHC de la Bis-
bal d’Empordà, tel. (972) 64 18 01.

Baix Penedès: exposició Imatges
d’un món en guerra: 1939-1945, del
25 de juliol al 31 d’agost, a la sala
d’actes del Centre Cívic l’Estació, la
Rambla, s/n, del Vendrell.

Conca de Barberà: exposició El San-
tuari de la Serra en la història de
Montblanc, organitzada conjunta-
ment per l’Arxiu Històric Comarcal
de Montblanc i el Museu Comarcal,
durant els mesos de setembre a de-
sembre de 1996 a la seu del Museu
Comarcal . Per a més informació po-
deu adreçar-vos a l’AHC de Mont-
blanc, tel. (977) 86 04 92.

Garrotxa: Beques ciutat d’Olot
1996. Beca de ciències socials i hu-
manes en l’àmbit de la comarca de
la Garrotxa, convocades per l’Ajun-
tament d’Olot, a través del Museu
Comarcal de la Garrotxa i l’Arxiu
Històric Comarcal d’Olot. Termini
de presentació de projectes: fins al

31 d’octubre de 1996. Per a més in-
formació podeu adreçar-vos a l’AHC
d’Olot, tel. (972) 27 91 31.

Gironès: La imatge i la recerca histò-
rica. IV Jornades Antoni Varés, els
dies 19-22 de novembre de 1996 al
Centre Cultural la Mercè, pujada de
la Mercè, 12, 17004 Girona. Orga-
nitzades per l’Ajuntament de Girona
i l’Associació d’Arxivers de Catalu-
nya. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’Arxiu Històric de la
Ciutat de Girona, tel. (972) 22 15 45. 

Noguera: I Curs d’estiu comtat d’Ur-
gell. Els grans espais baronials a
l’edat mitjana. Desenvolupament so-
cioeconòmic, els dies 10, 11 i 12 de
juliol de 1996 a la seu del Consell
Comarcal de la Noguera, passeig
Àngel Guimerà, s/n, 25600 Bala-
guer. Per a més informació podeu
adreçar-vos a l’AHC de Balaguer, tel.
(973) 44 52 00.

Osona: exposició Recull de Festes
Majors, els dies 4-31 de juliol de
1996 a la seu de l’Arxiu Històric Co-
marcal d’Osona, organitzada con-
juntament per l’Arxiu Històric Co-
marcal d’Osona i l’Arxiu Històric
Comarcal de Solsona. Per a més in-
formació podeu adreçar-vos a l’AHC
d’Osona, tel. (93) 883 34 04.

Segarra: Curs d’introducció a la Pa-
leografia, els dies 9, 16 i 23 de no-

vembre de 1996. Per a més informa-
ció, AHC de Cervera, tel. (973) 53
17 18.

Urgell: Història i patrimoni de l’Urgell.
Jornades d’estudi, Tàrrega, 25-27 d’oc-
tubre de 1996, organitzades per l’AHC
de Tàrrega i el Museu Comarcal de
l’Urgell. Per a més informació, tel.
(973) 31 29 60 i 31 24 11.

Estats Units: The Society of Ameri-
can Archivists. Annual Meeting, 60è
Aniversari 1936-1996, San Diego,
Califòrnia, 25 d’agost - 1 de setem-
bre 1996; per a més infomació,
TSAA, 600 South Federal, Suite 504,
Chicago, Illinois 60605.

Gran Bretanya : Archives and the
Metropolis, 11-13 de juliol de 1996.
The Barbican Centre, Londres, orga-
nitzat per The Greater London Rea-
der Office, The Corporation of Lon-
don Records Office i The Guildhall
Library Manuscript Section, amb la
col·laboració de The Centre for Me-
tropolitan History. Per a més infor-
mació cal adreçar-se a Greater Lon-
don Record Office, 40 Northampon
Road, London EC1R OHB, tel. 171
332 3820.

Xina: XIII Congrés Internacional
d’Arxius, 2-7 de setembre de 1996 a
Beijing (Xina), organitzat pel Consell
Internacional d’Arxius (CIA-ICA). Per
a més informació cal adreçar-se a
Organising Committee XIIIth Interna-
tional Congress on Archives, 21 Feng
Sheng Hutong, Beijing 100032
(Xina), tel. 0086-10-617 14 13, fax.
0086-10-617 36 75.
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ports (1983-1989), expedients d’acti-
vitats classificades i fotografies del
gabinet de premsa (1983-1994), 4,4
ml; protocols del districte notarial de
Sant Feliu de Llobregat (1970), 58
volums; fons de la cambra agrària de
Sant Feliu de Llobregat (1940-1994),
10 capses de trasllat.

Arxiu Històric de Sitges: fons de la
cambra agrària de Sitges (1956-
1993), 1,2 ml; de la família Martínez
Sardà (1680 i 1952), 0,5 ml; 122 fo-
tografies (segle XIX-1983) i 4 pel·lícu-
les de Sitges (1918, 1927, 1929 i
1931).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
tres llibres de comptes i un expe-
dient d’obres del fons de l’Ajunta-
ment de Solsona (1936-1979); tercer
lliurament de documentació del fons
de l’Ajuntament de Riner (segle XIX-
1990), 6 ml; segon lliurament de do-
cumentació del fons de Consell Co-
marcal de Muntanya del Solsonès
(1983-1988), 2 ml; documentació de
la Mancomunitat d’Aigües del Sol-
sonès (1933-1994), 0,25 ml; 3 proto-
cols de J. Segú i Vilahur (1879-1880)
i quatre cartes (1879-1880) del dis-
tricte notarial de Solsona; fons de les
cambres agràries i de la Mutualitat
Agrària de la Molsosa (1961-1990) i
Navès (segon lliurament) (1947-
1986), 5,5 ml; fons de l’Escola de
Capacitació Agrària del Solsonès
(1977-1994), 3 ml; fons de l’Escola
Pública La Vall de Lord de Sant Llo-
renç de Morunys (1947-1992), 3 ml;
fons de la Germandat de la Mare de
Déu del Claustre de Barcelona
(1893-1996), 1 ml; documentació
dels diaris El Montañés de Solsona i
La Verdad de Pinell del Solsonès
(1904-1918), 1 capsa i 2 carpetes;
col·lecció de fotografies sobre la fau-
na de la comarca del Consell Co-
marcal del Solsonès, 136 unitats; do-
cumentació personal de M. Coromi-
nas de Solsona (1885-1972), 1 car-
peta; escriptures notarials donades
per J. Guilanyà de la Coma i la Pedra
(1769-1844), 1 carpeta.

Arxiu Històric Comarcal de Sort:
fons de l’Ajuntament de Farrera (se-
gle XX), 10 ml, i Tírvia (segle XX), 14
ml; tercer lliurament de documenta-
ció del Consell Comarcal (1992-
1994), 5 ml; 2 protocols de Tírvia i
Sort del districte notarial de Sort
(1895); fons de les cambres agràries
de Llavorsí (1961-1994), Alins
(1959-1994), Farrera (1961-1994) i
Tírvia (1961-1994) 3,30 ml; docu-
mentació del Consejo local del Mo-
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Febrer-abril de 1996

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d’Empordà: fons de l’Ajuntament de
Fonteta, pressupostos i amillarament
(1943-1975), 1 capsa; protocols del
districte notarial de la Bisbal d’Em-
pordà (1970), 34 volums; fons patri-
monial Bonet de Fonteta (1614-
1948), 4 ml; fons de les cambres
agràries de la Bisbal d’Empordà, Cas-
tell d’Empordà, Corçà, Cruïlles, Mo-
nells, Parlavà, Sant Sadurní i Vulpe-
llac (1940-1992), 5 ml; llibre de des-
peses de l’Agrupament d’Indústries
Ceràmiques de la Bisbal d’Empordà
(1937-1938).

Arxiu Històric Comarcal de Cerve-
ra: manuscrit intitulat «Prontuario o
manual para un regidor de la ciudad
de Cervera. Año 1790», volum en
octau amb cobertes de pergamí, for-
mat per 20 folis + 115 pàgines + 15
folis, cedit en dipòsit per la Generali-
tat de Catalunya; 14 goigs de l’Agu-
da (Torà de Riubregós).

Arxiu Històric Comarcal de Figue-
res: segona transferència d’expe-
dients d’interns del Centre Peniten-
ciari de Figueres (1936-1975), 4 ml;
impresos de Figueres donats per Joa-
quim Rosa (1897-1972), 1 capsa.

Arxiu Històric de Girona: sèries de
cadastre de rústica i urbana (1950-
1987), 22 ml; mapes i plànols del
Centre de Gestió Cadastral- Institut
Geogràfic Nacional (1950-1963),
375 unitats; fons de l’empresa me-
tal·lúrgica Batlle Solés i Cia de Giro-
na (1911-1972), 2,5 ml; documenta-
ció de l’Obra Sindical del Hogar
(1954-1971), 1,5 ml.

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
fons de l’Ajuntament d’Igualada, do-
cumentació de secretaria (1940-
1975), 20 ml; protocols del districte
notarial d’Igualada (1969-1970), 12
volums; fons de les cambres agràries
locals de Masquefa (1920-1992) i el
Bruc (1920-1992), 1 ml; 100 nega-
tius de vidre del fons Godó (1900-
1930).

Arxiu Històric Comarcal de Mont-
blanc: fons de l’Ajuntament de Co-
nesa (1953-1990), 42 capses de tras-
llat; documentació del fons de
l’Ajuntament de Montblanc (1984-
1995), 43,6 ml; fons de les cambres
agràries de Forès (1947-1994), Pas-
sanant (1910-1994) i Vilaverd (1956-
1995), 7,7 ml; 7 postals de Mont-

blanc cedides per Francesc Badia i
Batalla.

Arxiu Històric Comarcal d’Olot: do-
cumentació de l’Assemblea local de
la Creu Roja d’Olot (1913-1980),
1,80 ml.

Arxiu Històric Comarcal d’Osona:
fons del Consell Comarcal, docu-
mentació del Pla únic d’obres i ser-
veis de Catalunya (1988-1995), 148
capses; documentació de l’Institut
Politècnic de Vic (1960-1978), 3 ml;
fons de la cambra agrària de Gurb
(1960-1994), 17 ml; documentació
del Teatre Vigatà (1920-1985), 6 ml;
col·lecció de fotografies de munta-
nya cedides per Antoni Pous (1940-
1985), 2.000 unitats; 150 cartells i
programes de la ciutat de Vic (1920-
1994).

Arxiu Històric de Palafrugell: fons
patrimonials Fina de Palafrugell (se-
gles XII-XX), 1,30 ml i 294 pergamins,
i Delofeu-Jofra (1724-1934), 0,12
ml; estatuts manuscrits de la Societat
de Cambrers de Palafrugell (1919);
estatuts manuscrits de la «Federa-
ción local de los Sindicatos Obreros
de Palafrugell» (1918); plànols de la
Costa Brava (finals s. XIX), 9 unitats;
2 fotografies del convent dels Car-
melites (anys trenta); 1 fotografia dels
treballadors del taller de maquinària
per a la transformació del suro Trill
de Palafrugell (1936); 9 fotografies
de soldats palafrugellencs a Melilla i
Cuba (finals segle XIX- primer terç se-
gle XX); 2 fotografies de l’alcalde pa-
lafrugellenc Miquel Grassot i Mont-
serrat (1r terç del segle XX).

Arxiu Històric Comarcal de Reus:
fons de la cambra agrària de la More-
ra de Montsant (1988-1994), 1 capsa.

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: documentació
de l’àrea d’esports del Consell Co-
marcal de la Selva (1991-1992), 0,4
ml; fons de la Junta Electoral de Zona
de Santa Coloma de Farners (1977-
1995), 9 ml; documentació de la sec-
ció d’atletisme del Club Olímpic Far-
ners (1986-1991), 0,75 ml; docu-
mentació del Consell Esportiu de la
Selva (1978-1994), 1,6 ml; cambres
agràries d’Amer (1936-1994) i Sus-
queda (1975-1994), 1,5 ml.

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: fons de l’Ajunta-
ment de Sant Feliu de Llobregat, do-
cumentació del departament d’Es-
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vimiento de Tírvia (1961-1974), 0,15
ml; quart lliurament de documenta-
ció del fons d’Esteve Albert i Corp
(segle XX), 2 ml; 55 fotografies d’àm-
bit comarcal. 

Arxiu Històric de Tarragona: fons de
l’Ajuntament de Vespella de Gaià
(1769-1981), 14 ml; protocols nota-
rials de Tarragona (1894-1895), 12
volums; fons del Jutjat de Pau de Ves-
pella de Gaià (1840-1975), 1,5 ml;
expedients d’interns del Centre Peni-
tenciari de Tarragona (1939-1974),
Tortosa (1939-1953) i el Vendrell
(1910-1951), 35 ml; fons de les cam-
bres agràries del Tarragonès (1940-
1975), 18 ml; fotografies de la Jefatu-
ra Provincial de Propaganda del Mo-
vimiento de Tarragona (1939-1970),
885 unitats; col·lecció de plànols i
cartells de M. Sanromà, 173 unitats. 

Arxiu Històric Comarcal de Tàrrega:
fons de les cambres agràries del Ta-
ladell (1961-1988), Claravalls (1939-
1988), la Figuerosa (1949-1993),
Maldà (1941-1994), Tàrrega (1952-
1994) i Guimerà (1947-1994), 16
ml; fons de l’empresa de cuirs i
adobs Baldomer Trepat de Tàrrega
(segle XIX-XX), 25 ml.

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
documentació de la secció d’obres i
urbanisme del fons de l’Ajuntament
de Terrassa (1982-1988), 94 ml; pro-
tocols del districte notarial de Terras-
sa (1968-1970), 122 volums; 4 llibres
de comptabilitat del fons de l’empre-
sa Francisco Verdera SA (1962-
1983); escriptures notarials del fons
de l’empresa SA Vapor Ventalló
(1822-1939), 1 lligall; 3 llibres de
comptes del fons comercial Pere Prat
i Boada (1922-1931).

Arxiu Històric Comarcal de les Ter-
res de l’Ebre: fons de la Mútua Patro-
nal Agrícola Comarcal de Tortosa
(1931-1982), 6 ml.; fons de les cam-
bres agràries d’Alfara de Carles
(1956-1980) i Reguers (1978-1993),
i de la Hermandad Sindical de La-
bradores y Ganaderos d’Alfara de
Carles (1947-1977) i Reguers (1959-
1977), 24 lligalls.

Arxiu Històric Comarcal de Valls:
fons de les cambres agràries d’Alió
(1962-1991), Figuerola del Camp
(1962-1994), Nulles (1960-1991), el
Pla de Santa Maria (1955-1992), el
Pont d’Armentera (1948-1994) i Vi-
labella (1956-1993), i, de la Her-
mandad Sindical de Labradores y
Ganadores d’Alió (1952-1991), Fi-
guerola del Camp (1963-1989), Nu-

lles (1972-1988), el Pla de Santa Ma-
ria (1955-1991), el Pont d’Armentera
(1944-1994) i Vilabella (1958-1991),
9,35 ml.

Arxiu Històric Comarcal del Ven-
drell: fons de l’Ajuntament del Ven-
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Febrer-abril de 1996

Arxiu Històric Comarcal de Cerve-
ra: inventari del fons de l’Ajunta-
ment de Cervera (1332-1984). 

Arxiu Històric Comarcal de Figue-
res: inventari-catàleg de la notaria de
Figueres (1800-1895), 85 ml.

Arxiu Històric de Girona: inventaris
de les sèries de contribució rústica
(1923-1988) i urbana (1964-1985)
del fons d’Hisenda; catàleg de les sè-
ries de transports i comunicacions de
l’administració perifèrica de l’Estat
(1849-1979); inventari del fons del
Jutjat de Districte número 2 de Giro-
na (1975-1979).

Arxiu Històric Comarcal d’Igualada:
inventaris dels fons dels ajuntaments
de Pujalt (1855-1991), Santa Marga-
rida de Montbui (1850-1992), Vall-
bona d’Anoia (1886-1989) i Orpí
(1848-1989).

Arxiu Històric Comarcal d’Olot: in-
ventari del fons de la Falange Espa-
ñola Tradicionalista y de las Jons
d’Olot (1939-1976).

Arxiu Històric de Palafrugell: inven-
taris dels fons de Joan Granés i No-
guer (1905-1927) i de la família Gra-
nés Noguer de Palafrugell (1880-
1942).

Arxiu Municipal de Rubí: inventari
general de la documentació de
l’Ajuntament de Rubí (1716-1993).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Fe-
liu de Llobregat: inventari-catàleg
del fons de la família Claramunt i
Mallofré (1834-1992), 0,65 ml.

Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners: inventaris de la
Junta Electoral de Zona de Santa Co-
loma de Farners (1977-1995); del
Club Olímpic Farners (1986-1991);
de la secció d’esports del Consell Co-
marcal de la Selva (1991-1992); de
les cambres agràries d’Amer (1936-
1994) i Susqueda (1975-1994); del
Consell Esportiu de la Selva (1988-
1994); del fons patrimonial Iglesias

(1649-1924) i del fons patrimonial i
comercial Sureda (1719-1970).

Arxiu Històric de Sitges: inventari
del fons de la cambra agrària de Sit-
ges (1956-1993) i dels testaments
closos del fons notarial (1771-1854).

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventaris dels fons de l’Oficina Co-
marcal de Joventut (1987-1993), de
l’Escola de Capacitació Agrària del
Solsonès (1977-1994) i del Centre
d’Estudis del Solsonès (1984-1993). 

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventaris dels fons dels ajuntaments
d’Altron (1930-1976), Baén (1860-
1969) i Enviny (1862-1970); de les
cambres agràries d’Alins (1959-
1994), Esterri de Cardós (1950-
1993), Farrera (1961-1994), Lladorre
(1951-1993), Llavorsí (1961-1994) i
la vall de Cardós (1951-1993); i de la
col·lecció de fotografies d’àmbit co-
marcal (1940-1960).

Arxiu Històric de Tarragona: inven-
tari dels expedients d’interns del
Centre Penitenciari de Tarragona
(1939-1974), Tortosa (1939-1974) i
el Vendrell (1910-1951).
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ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

Els documents de la Secció d’Arxius de la
Generalitat de Catalunya (1931-1940)

Segons la Llei 6/1985, d’Arxius, «la
documentació política i administrati-
va de la Generalitat republicana que,
per qualsevol títol, és en poder d’ins-
titucions públiques de Catalunya, ha
d’ésser lliurada a l’Arxiu Nacional de
Catalunya o a l’arxiu històric comar-
cal designat pel Departament de Cul-
tura per raons de la procedència del
fons». Els principis arxivístics de pro-
cedència i de titularitat dels fons fo-
namenten la restitució dels docu-
ments a la institució que els va gene-
rar o bé a la que hagi heretat la titula-
ritat dels seus drets.
Seguint aquests principis legals i doc-
trinals, a començament de 1995 el
Departament de Cultura inicià les
gestions per a la recuperació de la
documentació de la Secció d’Arxius.
El 6 de juny, el conseller de Cultura
de la Generalitat, Joan Guitart i Agell,
sol·licità oficialment a l’alcalde de
Barcelona la restitució de la docu-
mentació de la Secció d’Arxius del
Servei de Patrimoni Històric, Artístic i
Científic de la Generalitat republica-
na, que es trobava dipositada a l’Ar-
xiu Històric de la Ciutat.

Durant els anys de la guerra, el càr-
rec de cap de la Secció d’Arxius de la
Generalitat i el de director de l’Arxiu
Històric de la Ciutat de Barcelona
van recaure en la persona d’Agustí
Duran i Sanpere. Per aquest motiu
l’esmentat fons ha restat durant tots
aquests anys en aquella institució
municipal.
El 6 d’octubre de 1995, el Consell
Plenari de l’Ajuntament de Barcelona
va aprovar la proposta d’acord pre-
sentada pel regidor president de la
Comissió de Presidència i Política
Cultural, consistent en la restitució de
l’esmentada documentació a la Ge-
neralitat de Catalunya. Finalment, el
16 d’octubre de 1995, al Saló de
Cent de l’Ajuntament de Barcelona,
sota la presidència del senyor Jordi
Pujol i del senyor Pasqual Maragall,
es procedí a l’acte oficial de restitu-
ció i a la signatura del conveni cor-
responent, acompanyat d’un inventa-
ri sumari de la documentació.
Pel que fa a la difusió del contingut
del fons, a l’exposició inaugural de la
nova seu de l’ANC (23 d’abril de
1995) es van presentar alguns docu-
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quantitat i la diversitat d’arxius sal-
vats. Dins d’aquesta diversitat, hi ha
arxius patrimonials, municipals, no-
tarials, de les antigues comptadories
d’hipoteques, judicials, parroquials,
episcopals, conventuals i gremials
d’arreu de Catalunya.
Un aspecte que també podem docu-
mentar d’aquest recorregut és la ins-
tal·lació de la documentació en els
diferents dipòsits. Per fer això dispo-
sem dels expedients del convent de
l’Esperança, el monestir de Pedralbes
i de Viladrau, entre d’altres, que ens
ofereixen fins i tot els plànols amb la
instal·lació dels diferents fons.
Però, si algú vol captar l’essència del
que conté aquesta documentació,
pot fer-ho donant un cop d’ull al die-
tari incomplet, corresponent als anys
1936-1938 —probablement adjudi-
cable a Agustí Duran i Sanpere—, de
la Secció d’Arxius i de la seva tasca
de salvament del patrimoni docu-
mental català.
3) Documentació referent a la disso-
lució de la Secció d’Arxius i retorn
dels arxius protegits als seus llocs
d’origen (1939-1940).
Ocupat el país per l’exèrcit de Fran-
co, l’Arxiu General de Catalunya i la
Secció d’Arxius foren suprimits, com
la resta d’organismes de la Generali-
tat. L’abril de 1939 A. Duran i Sanpe-
re elaborà una memòria sobre l’ac-
tuació de la Secció d’Arxius. D’altra
banda, també tenim testimoni de
com el Servicio de Recuperación Bi-
bliográfica y Documental va gestio-
nar el retorn de la documentació als
seus llocs d’origen.
La restitució de la documentació de
la Secció d’Arxius del Servei de Patri-
moni Històric, Artístic i Científic de la
Generalitat contribueix d’una manera
notable a reconstruir i completar el
fons de la Generalitat de Catalunya i
el seu contingut permet conèixer un
dels episodis més destacats de la
història recent dels arxius catalans, la
lloable i reeixida tasca que van dur a
terme, des de la Generalitat, Agustí
Duran i Sanpere i els seus col·labora-
dors, a fi de salvar el patrimoni docu-
mental català. 

M. MERCEDES DÍAZ
JAUME ZAMORA

Ingressos
(febrer - maig de 1996)

Àrea dels Fons de l’Administració:

Documentació d’assistència social
generada pel Comitè Directiu Central
del Segell Pro Infància (1933-1938) i
pel Patronat d’Assistència Social de

ments que il·lustraven la creació de
l’Arxiu General de Catalunya, prece-
dent de l’actual Arxiu Nacional de
Catalunya.
Instal·lat actualment en 18 capses,
aquest petit fons, si bé no destaca pel
seu volum, ho fa pel seu singular
contingut. D’una banda, aquesta do-
cumentació de la Secció d’Arxius
evidencia la materialització de l’antic
projecte de creació d’un Arxiu Gene-
ral de Catalunya durant el període re-
publicà, a més de recollir informació
sobre els seus antecedents i, d’altra
banda, explica tot el procés del reei-
xit salvament dels arxius catalans du-
rant la guerra de 1936-39, i es con-
verteix així en una font de consulta
obligada per a la recerca de la histò-
ria dels arxius del nostre país.
D’acord amb el tipus d’informació que
aquests documents ens ofereixen, po-
dríem establir els períodes següents:
1) Documentació referent als estudis
i projectes d’un sistema d’arxius a
Catalunya i als antecedents de la Sec-
ció d’Arxius (1931-1936).
En aquest bloc destacaríem la docu-
mentació del Consell de Cultura,
creat el 9 de juny de 1931 com a or-
ganisme de caràcter tècnic i assessor,
estructurat en cinc ponències. Una
d’aquestes ponències, l’anomenada
Ponència d’Arxius, Biblioteques i Be-
lles Arts, s’encarregava del patrimoni
documental. També hi destaca la re-
ferent a la Llei de Patrimoni Històric,
Artístic i Científic de Catalunya
(1934). A més a més, inclou docu-
mentació del concurs per determinar
el segell de la Generalitat (1931) i del
Patronat de Turisme de Catalunya
(1933-1934).
2) Documentació referent al salvament
del patrimoni documental que va dur a
terme la Secció d’Arxius (1936-1939).
Aquest bloc comprèn la major part
del volum del fons. La Secció d’Ar-
xius, constituïda per decret de 2 de
juny de 1936 amb el nomenament
com a cap d’Agustí Duran i Sanpere,
va haver d'afrontar unes circumstàn-
cies inesperades, és a dir, l’aixeca-
ment militar del 18 de juliol amb la
consegüent guerra civil. Davant
d’aquesta situació d’emergència, A.
Duran i Sanpere i un nombrós equip
de col·laboradors engegà el salva-
ment del patrimoni documental ca-
talà. Un decret de 9 d’agost de 1936
definia el marc d’actuació de la Sec-
ció d’Arxius, i posava a disposició de
la Generalitat tota la documentació
anterior al segle XIX, tant pública
com privada. El 29 de setembre, un
decret signat pel conseller primer, Jo-
sep Tarradellas, i pel conseller de
Cultura, Ventura Gassol, feia realitat

la creació d’un Arxiu General de Ca-
talunya, i el situava al palau episco-
pal de Barcelona. De tota manera, va
ser necessari utilitzar altres dipòsits
provisionals per concentrar els arxius
d’arreu de Catalunya, com ara el
convent de l’Esperança dins la ciutat
de Barcelona o la casa Balcells i el
mas Noguer de Viladrau (Osona).
Però els perills de la guerra obligaren
finalment a situar l’Arxiu General al
monestir de Pedralbes, on va roman-
dre tota la documentació fins a fina-
litzar el conflicte bèl·lic.
A través d’aquests testimonis docu-
mentals podem seguir aquesta tra-
jectòria històrica. En primer lloc, te-
nim la legislació que regulà el naixe-
ment i el funcionament de la Secció
d’Arxius i de l’Arxiu General de Cata-
lunya. Podem conèixer els noms de
les persones que formaren part de la
Secció i també de tots aquells que
col·laboraren en uns moments en
què el patrimoni documental era en
perill: llistes i acreditacions del per-
sonal, oficis informant les autoritats
competents de les missions que ha-
vien de dur a terme, etc. Entre els
noms de les llistes i carnets, trobem
els d’algunes personalitats actuals del
món de les lletres.
Pel que fa a la gestió econòmica, te-
nim informació tant del sou que po-
dia cobrar un funcionari de la secció
com de les despeses realitzades per a
l’adequació i el manteniment dels
dipòsits documentals. I, fins i tot,
veiem el que representà finançar les
tasques de tractament arxivístic dels
fons (classificació, ordenació, inven-
tari) i de restauració, que paral·lela-
ment a la recollida d’arxius s’anaven
desenvolupant als diferents dipòsits
mentre continuava la guerra.
Els passos seguits per a la protecció i
la concentració d’arxius, resten reflec-
tits en els documents: sol·licituds d’in-
formació als arxivers de les diferents
poblacions catalanes sobre l’abast
cronològic dels fons que custodiaven
i d’instruments de descripció, reculls
d’informació diversa sobre els arxius
que s’havien de protegir, programació
de visites i trasllats, etc. Pel que es
desprèn de la documentació, a mesu-
ra que es rebia la informació i es rea-
litzaven les gestions oportunes, ana-
ven conformant-se els diferents expe-
dients. Els més complets són els dedi-
cats a l’Arxiu de l’Audiència Territo-
rial de Barcelona, l’anomenat Arxiu
de la Corona d’Aragó i l’Arxiu Histò-
ric de Protocols de Barcelona.
Respecte a la resta d’arxius concen-
trats, no disposem d’expedients indi-
viduals. Però això és compensat per
les referències que evidencien la gran
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les Cases de Caritat, Maternitat, Expò-
sits i de Protecció de Menors de Bar-
celona, lliurada pel doctor Joan Solé i
Pla, 0,2 ml; documentació de cultura i
ensenyament produïda per la Junta de
Ciències Naturals (1932-1936), per
l’Associació Protectora de l’Ensen-
yança Catalana (1936-1938), i per
l’Escola Oficial d’Infermeres (1933-
1934), lliurada pel doctor Joan Solé i
Pla, 0,2 ml; documentació de gestió i
d’explotació de la Delegació Territo-
rial del Govern a Barcelona (1956-
1995), 112 ml; documentació bàsica-
ment d’explotació, generada per la Di-
recció General de la Funció Pública
(1981-1995), 72 ml; expedients d’in-
terns de la Presó Model de Barcelona
(1960-1976), 7,2 ml; Junta Electoral
Provincial de Barcelona. Eleccions Le-
gislatives 1996 (1996), 100 ml.

Àrea dels Fons Històrics

Fons d’empreses: Manufacturas Sedó
SA, documentació microfilmada de
l’arxiu privat del senyor Xavier Sedó
(fundació de l’empresa i patrimoni)
que complementa el fons ja dipositat
a l’ANC (segle XIX-XX), 20 rodets de
microfilm. Fons d’associacions i fun-
dacions: fons de l’associació «Casa
Nostra» (1963-1985) de Suïssa, 10
ml; fons de l’ associació cultural En-
llaç (1970-1983), 4 ml; fons de la
Unió Sindical Obrera de Catalunya
(USOC) (1960-1987), 12 ml. Fons fa-
miliars i patrimonials: fons Arquer
d’Arenys de Munt (Maresme) (segle
XIII-XIX), 0,5 ml i 218 pergamins; do-
cumentació patrimonial de la família
Bosc de Bordils (Gironès) (segle XIII-
XIX), 0,5 ml i 22 pergamins; docu-
mentació de les famílies Rosselló i
Boada, emparentats amb els Bernic
de Sant Feliu de Guíxols (Baix Em-
pordà) (segle XIX-XX), 0,1 ml; docu-
mentació de la família Vilaclara de
Barcelona (segle  XVIII-XX), 0,5 ml.
Fons personals: documentació de
Narcís Carreras i Guiteras (1920-
1940), 0,5 ml; 241 esborranys d’arti-
cles, 1 fotografia i un retrat de Pere
Aldavert (1917-1932), 0,5 ml; fons
personal de Joan Solé i Pla (1750-
1950) 4,5 ml; documentació original
dels poemes de Carles Riba i Bracons
presentats als Jocs Florals de 1912
que s’afegeix al fons Carles Riba i
Bracons - Clementina Arderiu i Voltas
dipositat a l’ANC (1912), 1 carpeta;.
dossiers de temes mèdics (endocrino-
logia) i obra publicada de Joan Vila-
clara (1932-1938), 2,8 ml; corres-
pondència entre Eugeni d’Ors i Ra-
mon Rucabado que s’afegeix al fons
Ramon Rubacado i Comerma (1908-
1986), 0,2 ml; documentació sobre el
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Batalló de voluntaris catalans de Joan
Solé i Pla que s’afegeix al fons Joan
Solé i Pla / Batalló de voluntaris cata-
lans Primera Guerra Mundial (1914-
1938), 0,2 ml i 3 fotografies.

Àrea dels Fons d’Imatges, Gràfics i
Audiovisuals

2.989 vídeos de diferents formats
produïts pel Programa de Mitjans Au-
diovisuals de la Direcció General
d’Ordenació Educativa i 3 K7 (1983-
1995); 64 negatius pas universal b/n
sobre els fets de març de 1966 al
convent dels Caputxins de Sarrià; 18
negatius pas universal b/n de la com-
memoració de la Caputxinada de
1976; 8 negatius pas universal en co-
lor de la commemoració de la Caput-
xinada de 1986; 6 negatius 6x6 b/n
març-abril 1968 del servei militar de
Guillem Martínez a Port de la Selva;
5 diapositives de vidre de l’obra
pictòrica de Josep Obiols (1920-
1930); 3 positius en color de Josep
Tarradellas a Saint Martin-le-Beau, i
24 positius en color i 12 negatius de
35 mm en color de l’homenatge a
Ventura Gassol de Josep Quintana
(1970-1979); un àlbum de Josepa Pa-
drós i Mallol, de 104 fotografies 6x9
b/n, corresponent a un viatge a Ale-
manya i Itàlia (1930-1939); 7.200
plaques de vidre, 500 positius b/n i
negatius flexibles en 35mm i de 6x6
per quantificar, de l’activitat profes-
sional de Gabriel Casas i Galobardes
(1920-1970).

Crònica

— El 19 de març, a les 12 h, al Palau
de la Generalitat i en presència del
senyor Jordi Pujol, president de la
Generalitat de Catalunya, del Sr. Jo-
sep Maria Sans i Travé, director de
l’ANC, i del Sr. Josep Maria Carrau i
Ramon, director del Servei d’Estudis
de La Caixa d’Estalvis i Pensions de
Barcelona, es va signar el contracte
de dipòsit de la col·lecció del Diario
de Barcelona a l’ANC.
— Acord amb el Departament d’Agri-
cultura, Ramaderia i Pesca per al trac-
tament arxivístic de diverses sèries
documentals generades per diferents
unitats administratives del Departa-
ment. Signat el 7 de febrer de 1996
per la secretària general del Departa-
ment de Cultura de la Generalitat de
Catalunya, la senyora Marta Lacam-
bra i Puig, i pel secretari general del
Departament d’Agricultura, Ramade-
ria i Pesca de la Generalitat de Cata-
lunya, senyor Lluís Vàzquez i Pueyo.
— Acord amb el Departament de
Governació per al servei de custòdia

i sol·licitud de documentació de la
Delegació Territorial del Govern a
Barcelona. Signat el 12 de març de
1996 per la secretària general del De-
partament de Cultura de la Generali-
tat de Catalunya, la senyora Marta
Lacambra i Puig, i el secretari general
del Departament de Governació de
la Generalitat de Catalunya, el senyor
Roger Lappacher i Creuhet.
— L’1 de febrer, a les 20 h, a la seu
dels Serveis Territorials de Cultura de
Lleida, va tenir lloc l’acte d’inaugura-
ció de l’exposició L’Arxiu Nacional
de Catalunya. Una institució al servei
de l’Administració de Catalunya, de
la societat i de la Cultura. El Fons Pre-
sident Francesc Macià de l’ANC.
— El 25 d’abril, a les 20,30 h, al Pa-
lau Marc (Barcelona), en el marc de
la 8a Primavera Fotogràfica, va tenir
lloc l’acte d’inauguració de l’exposi-
ció Cambra Fosca 1936-1946. Imat-
ges de Catalunya dels fotoperiodistes
Brangulí de l’ANC. L’Acte va ser pre-
sidit pel conseller de Cultura, senyor
Joan Guitart i Agell.
— De l’11 al 19 d’abril, de 9 a 14 h i
de 15,30 a 19 h, va tenir lloc a l’ANC
el Curs sobre el tractament arxivístic i
tècnic de la documentació en suport
fotogràfic, organitzat per l’ANC i l’Es-
cola d’Administració Pública de Ca-
talunya.
— De l’11 d’abril al 16 de maig, di-
jous de 19 a 21 h, va tenir lloc a
l’ANC el Curs de Genealogia, orga-
nitzat per la Societat Catalana de Ge-
nealogia, Heràldica, Sigil·lografia i
Vexil·lologia amb la col·laboració de
l’ANC.
— Del 13 de març al 17 d’abril, di-
mecres de 19 a 21 h, va tenir lloc a
l’ANC el Curs de paleografia moder-
na segles XVI-XVIII, organitzat per la
Societat Catalana de Genealogia,
Heràldica, Sil·lografia i Vexil·lologia
amb la col·laboració de l’ANC.
— El 28 de març de 9 a 14 i de 15,30
a 19 h, va tenir lloc a l’ANC la Jorna-
da sobre la Llei del Patrimoni Cultu-
ral Català, organitzada per l’ANC i
l’Escola d’Administració Pública de
Catalunya.
El proppassat mes de novembre visità
l’ANC Josep M. Gavín i el seu esplèn-
did estol de col·laboradors de l’Arxiu
Gavín. Cal recordar que l’any 1994
l’Arxiu Gavín acomplí el seu qua-
rantè aniversari i que en el futur tota
la seva documentació passarà a for-
mar part de l’ANC.
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