
Es tracta d'un fons privat
de tipus comercial format
per la documentació que
va generar l'activitat per-
sonal i empresarial d'E-
rasme Gònima i del seu
nét i hereu, Erasme de Ja-
ner i Gònima. Es conser-
va a la Biblioteca de Ca-
talunya.

Erasme de Gònima va néixer l'any 1746 en una família
de teixidors de llana de Moià (Bages) que es va traslladar a
Barcelona. El seu matrimoni amb Ignàsia Coll, filla del fa-
bricant d'indianes Joan Coll i Marsella, li permeté en poc
temps d'establir-se pel seu compte com a fabricant. A les
acaballes del segle XVIII s'havia convertit en un dels empre-
saris més rics de la ciutat. Els seus vaixells feien regularment
el trajecte de Barcelona a Veracruz carregats d'indianes,
però comerciava sobretot amb ciutats peninsulars i euro-
pees com Cadis, Sevilla, Madrid, Gènova, Hamburg o Ams-
terdam. Va ser director de la Companyia de Filats de Cotó
de Barcelona i membre de la Junta
de Comerç.

El seu nét i hereu, Erasme de Ja-
ner i Gònima (1791-1862), aug-
mentà considerablement el patrimo-
ni familiar en casar-se amb una filla
del fabricant d'indianes Josep Giro-
nella. Fou president de la Comissió
de Fabricants de Filats, Teixits i Es-
tampats de Cotó i membre de diver-
ses corporacions, entre les quals
destaca, per la documentació con-
servada al fons, la junta del Teatre
Principal de Barcelona. També va
ser alcalde de la ciutat l'any 1846.
Havia liquidat la fàbrica del seu avi
i les seves activitats principals s'a-
llunyaren de la producció industrial
per adreçar-se més aviat cap als ne-
gocis d'inversions i cap a l'adminis-
tració del seu notable patrimoni.

La documentació que es conserva
d'aquests interessants personatges
de la Barcelona de la segona meitat
del segle XVIII i del segle XIX és molt
variada. És especialment interessant
la que correspon a Erasme de Gòni-
ma i a la seva activitat industrial. El
fons és instal·lat en 155 capses i 33
llibres, que ocupen 17 metres li-
neals, i abraça el període comprès

entre els anys 1765-1877.
Per a l'elaboració de l'in-
ventari d'aquest fons ha es-
tat útil la lectura de l'única
biografia existent d'Erasme
de Gònima, escrita pel seu
rebesnét, Erasme d'Isbert
(Erasmo de Gònima -1746-
1821-. Apuntes para una
biografía y estudio de su

época. Barcelona, 1952) editada en pocs volums numerats.
Hi va haver igualment un contacte amb una filla d'Erasme
d'Imbert que va facilitar altres documents i informació sobre
la llarga nissaga dels Erasmes. Es va consultar també biblio-
grafia sobre fàbriques d'indianes i es van mantenir conver-
ses amb especialistes en el tema, professors universitaris que
orientaren sobretot en la identificació de la documentació
específica i en la valoració de la seva importància.

Aquest fons no havia estat mai tractat per arxivers, però
una bona part presentava una ordenació bàsica. Els docu-
ments, generalment en bon estat, eren doblegats formant lli-

galls amb una classificació cronolò-
gica o temàtica que es va respectar.
Sovint conservaven etiquetes.

El quadre de classificació es va
anar elaborant a mesura que s'orde-
nava la documentació, i es definiren
primer les categories més generals i
després les més particulars. No va
quedar fixat fins arribar a concloure
tot el procés de descripció de l'arxiu.

S'ha elaborat un inventari, combi-
nat en algun cas amb el nivell de
catàleg en funció del tipus de docu-
ment que s'havia de descriure, de
manera que, per exemple, les repre-
sentacions i els actes de constitució
de la Companyia de Filats s'han des-
crit per unitats documentals, igual
que les al·legacions judicials o al-
guns impresos. En canvi, les llargues
subsèries de factures, rebuts, salaris,
etc. es descriuen globalment, orde-
nades cronològicament.

La correspondència, que consti-
tueix una part important del fons, ori-
ginàriament era ordenada per anys.
Es va respectar aquesta classificació,
però posant els noms dels corres-
ponsals en seqüència alfabètica. A
més de la correspondència dels titu-
lars originaris del fons, s'hi trobaven
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les cartes de diverses persones i entitats,
com, per exemple, de Jaume Soley, ca-
pità de la fragata "San Erasmo", de la
Companyia de Filats o del Teatre Princi-
pal. Els epistolaris de cada personatge i
de cada organisme es van situar dins de
la seva sèrie o subsèrie corresponent.
Un sistema de símbols indica el tipus de
documents annexos que sovint acom-
panyen les cartes (tarifes, documents
comercials i mostres de teixits).

Mostra de teixit de cotó estampat —in-
diana— fet a la fàbrica d’Erasme de
Gònima (1791).

Els documents judicials presentaven
dificultat per la seva llarga durada cro-
nològica —plets que es passaven de ge-
neració en generació— i per la impossi-
bilitat de saber amb exactitud a quina
secció o sèrie pertanyien cadascun, ja
que freqüentment no fan referència ni
als Gònima ni als Janer. Per això es va
decidir posar-los tots plegats al final de
l'inventari, descrits un per un, especifi-
cant-ne la data, les parts en litigi i la
causa, quan es coneixia.

Per completar l'inventari s'han elabo-
rat uns índexs alfabètics de noms, topò-
nims i matèries que faciliten la recerca
dels documents.

QUADRE DE CLASSIFICACIÓ

I. ERASME DE GÒNIMA

1. FAMÍLIA I PATRIMONI
1.1. Documents
1.2. Comptabilitat domèstica

2. DOCUMENTACIÓ FABRIL I CO-
MERCIAL

2.1. Fàbrica d'indianes
2.2. Fàbrica de filats
2.3. Comerç marítim

3. ALTRES ACTIVITATS COMERCIALS
3.1. Companyia de Filats de Cotó
3.2. Assumptes comercials diversos

4. IMPRESOS

5. CORRESPONDÈNCIA GENERAL
5.1. Llibres copiadors de cartes en-
viades
5.2. Llibres copiadors de cartes rebu-
des
5.3. Correspondència rebuda

II. ERASME DE JANER

1. DOCUMENTACIÓ PARTICULAR
1.1. Documents legals
1.2. Comptabilitat domèstica

1.2.1. Obres
1.2.2. Rebuts i factures

1.3. Notes, receptes i esborranys

2. ADMINISTRACIÓ DEL PATRIMONI
2.1. Activitats agrícoles
2.2. Censos, lloguers i violaris
2.3. Contribucions patrimonials

3. ACTIVITATS COMERCIALS
3.1. Activitats pròpies
3.2. Altres assumptes comercials

4. ACTIVITATS PÚBLIQUES
4.1. Universitat de segon ensenya-

ment
4.2. Casa de Caritat de Barcelona
4.3. Teatre Principal de Barcelona

5. IMPRESOS

6. CORRESPONDÈNCIA
6.1. Correspondència rebuda per

Erasme de Janer
6.2. Correspondència rebuda per Jo-

sep Ignasi de Janer i Gironella
6.3. Correspondència rebuda per al-

tres persones

7. DOCUMENTS JUDICIALS
Aquest arxiu privat és d'un interès ex-
cepcional per al coneixement de les pri-
meres fàbriques d'indianes de Barcelo-
na i de tot el procés de la filatura i d'es-
tampació del cotó. També és important
per a l'estudi de la localització dels
mercats als quals era adreçada la pro-
ducció. S'hi troben dades sobre l'evolu-
ció dels salaris de treballadors i especia-
listes. Pot donar igualment una informa-
ció destacable sobre la vida i la diversi-
tat de les activitats econòmiques d'una
família de l'alta burgesia de finals del
segle XVIII i de la primera meitat del XIX i
pot interessar, en definitiva, a un ampli
ventall d'investigadors.

Reis FONTANALS

CRÒNICA

La crema de l'arxiu municipal de Grà-
cia l'any 1870 vista per Tomàs Padró

Segons un testimoni de l'època, el 4
d'abril de 1870 "tot lo pla de Barcelona
estaba conmogut" arran del sorteig de
les quintes. Al llarg del segle l'abolició
d'aquesta "contribució de sang" esde-
vingué una de les reivindicacions més
sentides per les classes populars, que
n'eren les víctimes exclusives. El 1871
La Campana de Gràcia en feia aquesta
lectura: "ab las quintas, vosaltres,
monàrquics, agafeu al home de vint
anys y, sense dret per ferho, l'arranqueu
del seno de la família", amb la particu-
laritat que "qui té tres cents duros queda
llibre del servey encara que tregui un
número baix, qui no'ls té ha d'agafar lo
fusell. És a dir, que per no ser esclau lo
primer que's necesita és no ser pobre".
Però l'aspiració popular d'abolir les
quintes fou frustrada repetidament. Així
succeí amb la "revolució" de 1868, des-
prés de la qual es van mantenir. L'anun-
ci, en aquest context, del sorteig de
quintes per al primer diumenge d'abril
de 1870 féu que al mes de març hi ha-
gués avalots a Barcelona, Girona, l'Em-
pordà, el Camp de Tarragona i a altres
indrets de Catalunya. El matí del dia 4
d'abril n'esclatà un a Sants i, seguida-
ment, a Gràcia, on, segons un testimoni
directe, semblantment al que havia suc-
ceït a Sants, "un grupo de más de cien
mujeres, con indecible furor, incendia-
ba los papeles de la Casa Popular".
L'objectiu dels revoltats, joves i dones,
molt especialment, era destruir els do-
cuments municipals i el mobiliari rela-
cionats amb el sorteig de les quintes,
per tal d'evitar-lo o entrebancar-lo.
Aquesta escena del furor popular contra
els documents públics, perquè eren la
referència que tenia el poder constituït
per exercir opressió, s'havia donat i en-
cara es donaria moltes vegades, però re-
sulta molt difícil d'il·lustrar, encara que
els seus efectes siguin evidents als ar-
xius. En aquest cas, però, tenim un di-
buix coetani de Tomàs Padró (1840-
1877) que es publicà al número 6 de La
Campana de Gràcia, del 12 de juny de
1870. S'hi albira com joves i dones
llencen mobles i documents des del
balcó de l'Ajuntament a la plaça, on al-
tra gent, també amb dones a primer ter-
me, en fan una grossa foguera. Un xicot
porta un drap amb el lema "Abajo
Quintas" i l'explicació de la imatge és
"Quema del archivo municipal de Gra-
cia por el pueblo, con motivo de la
odiosa contribucion de sangre". Al cap
d'un any la mateixa publicació dedicà
el seu número 49 a aquell avalot i a la
duríssima repressió posterior i Josep
Roca i Roca detallà els fets a La contri-
bución de sangre. Sucesos de Barcelo-
na, Gracia y pueblos comarcanos en la
última insurrección (abril 1870) (1870).
La darrera revisió d'aquells avalots es
pot trobar a Del roig al groc. Barcelona,
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1868-1871. Quintes i epidèmies (1995),
de F. Bonamusa i J. Serrallonga, on s'es-
criu que l'any 1870 "és maleït en la do-
cumentació de l'època. Ha estat molt
difícil localitzar informació i dades, fins
i tot havent-n'hi dels anys anteriors i
posteriors". A Gràcia la crema reeixí del
tot perquè a la Guia de l'Arxiu Munici-

pal de Barcelona (1992) dirigida per R.
Alberch, a la part corresponent a aquest
antic municipi, s'apunta que "el fons
documental del període 1850-1870 fou
destruït a causa del rebombori de les
quintes de 1870".

R. PLANES I ALBETS

de delegat i com a membre de la cate-
goria A del CIA/ICA un representant del
Servei d'Arxius de la Generalitat de Ca-
talunya. El tema central ha estat l'estudi
dels "Aspectes legals de l'accés als ar-
xius", que ha estat tractat pels ponents
sota diversos punts de vista (legal, arxi-
vístic, de conservació dels documents,
innovacions tecnològiques, etc.). Els as-
sistents van debatre sobre aspectes sug-
gerits pels organitzadors, com és ara el
marc legal d'accés a l'entrada del nou
mil·lenni, les aptituds i la formació dels
arxivers en la matèria i la determinació
de quin tipus de recerca hauria de rea-
litzar-se per ajudar la professió quant a
l'accés als documents.

AGENDA

Baix Empordà: Arxius i recerca (I): ar-
xius eclesiàstics com a font d'informa-
ció per a la història, a càrrec de J.M.
Marquès i Planagumà, organitzat per
l'Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d'Empordà, els dies 8, 15, 22 i 29 de
novembre de 1997. Per a més informa-
ció: AHC de la Bisbal d'Empordà, tel.
(972) 64 18 01.

Barcelonès: Curs per auxiliar d'arxius,
del 4 de novembre al 9 de desembre de
1997, organitzat per la Diputació de
Barcelona i l'Associació d'Arxivers de
Catalunya. Per a més informació, tel.
(93) 402 25 77; conferència Col·leccio-
nisme i catalogació de goigs, el 3 de no-
vembre de 1997 a l'edifici de la Pia Al-
moina de Barcelona, a les 19,30 h, a
càrrec de P. Francesc Varela i Duboy,
SDB, organitzada pel Museu Diocesà
de Barcelona i Amics dels Goigs.

Garrotxa: cicle de conferències Mu-
seu/Arxiu 10 anys, organitzat per l'Arxiu
Històric Comarcal d'Olot i el Museu
Comarcal de la Garrotxa, el dia 19 de
setembre a les 19,30 h, a la Sala Ober-
ta del Museu Comarcal: Josep Maria
Dou i les imatges antigues d'Olot, per
Jordi Pujiula; el dia 3 d'octubre a les 20
h, al Saló de Sessions de l'Ajuntament
d'Olot: Joan Pere Fontanella: els juristes
i la defensa de les Constitucions, per
Joan Lluís Palos; el dia 7 de novembre a
les 19,30 h, al Saló de Sessions de l'A-
juntament d'Olot: El Bisbe Tomàs de
Lorenzana i l'Hospici d'Olot, per Mi-
quel Puig; el dia 12 de desembre a les
19,30 h, al Saló de Sessions de l'Ajunta-
ment d'Olot: Joaquim Danés i Torras i
la seva biblioteca, per Joaquim M. Puig-
vert; exposició 2 anys de premsa en de-
mocràcia (1976-1996), del dia 28 de
novembre al 14 de desembre de 1997 a
la Sala Oberta del Museu Comarcal de
la Garrotxa, organitzada per l'Arxiu
Històric Comarcal d'Olot.

La Selva: curset monogràfic Introducció
a l'arxivística municipal, a càrrec de Ra-
mon Alberch i Fugueras, els dies 8 i 15
de novembre de 1997 a la sala d'actes 
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Resolució de 27 d'agost de 1997, per la
qual s'exerceix el dret de tempteig sobre
subhasta a favor de la Generalitat de
Catalunya del Llibre primer de tots los
actes y escriptures tocants a la successió
de la casa de Besora, a la de Callar y a
la jurisdicció civil y criminal del castell
de Besora; que comprèn lo calaix pri-
mer, segon y tercer del arxiu. Fet per lo
Ille. Sr. don Narcís Descallar, marquès
de Besora, en lo any 1705, [20] + 447
folis; i Continuació del Espèculo 2º (se-
gle XIX), de 39 folis escrits. (Diari Oficial
de la Generalitat de Catalunya, núm.
2478 del 18 de setembre de 1997).

Durant els dies 18-22 d'agost de

1997 s'ha fet un curs a Baeza, intitulat
Archivos: instrumentos para su normali-
zación, organitzat per la Universidad
Internacional de Andalucía. Sede de
Baeza. El senyor Francesc Olivé i Ollé
va presentar la ponència "Sigeda: el
programa informático de la Generali-
dad de Cataluña para la gestión integra-
da de la documentación activa y se-
miactiva".

Del 24 al 27 de setembre de 1997
s'ha celebrat a Edimburg (Escòcia) la
XXXII Conferència Internacional de la
Taula Rodona d'Arxius (CITRA), orga-
nitzada pel CIA/ICA i l'Scottish Record
Office, a la qual ha assistit, en qualitat
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del Consell Comarcal de la Selva, Pas-
seig de Sant Salvador, 25-27, organitzat
per l'Arxiu Històric Comarcal de Santa
Coloma de Farners. Per a més informa-

ció: AHC de Santa Coloma de Farners,
tel. (972) 84 21 46.

Vallès Occidental: Curs de recerca
històrica i filològica aplicada, durant els
mesos de febrer a maig de 1998 a la seu
de l'Arxiu Històric Comarcal de Terras-
sa i de l'Arxiu Històric de Sabadell. Per
a més informació: AHC de Terrassa, tel.
(93) 733 14 96 i AH de Sabadell (93)
726 87 77.
I Jornadas Archivos Municipales de
Cantabria, a Laredo, els dies 24 i 25
d'octubre de 1997, organitzades per
l'Archivo Municipal de Laredo i l'Aso-
ciación para la Defensa del Patrimonio
Bibliográfico y Documental de Canta-
bria. Per a més informació: Archivo Mu-
nicipal de Laredo, tel. (942) 61 30 40.
Cuartas Jornadas Archivísticas. La per-
durabilidad de la información en los
nuevos soportes documentales, del 8 al
10 d'octubre de 1997 a Huelva, orga-
nitzades per la Diputació Provincial i la
Universitat de Huelva. Per a més infor-
mació: Secretaria de les jornades: Dipu-
tación Provincial. Servicio de Archivos,
av. Martín Alonso Pinzón, 9, 21003
Huelva (Andalusia); tel. (959) 280 017.

ralitat de Catalunya (1992-1993), 16
ml. 

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: documentació del
Consell Comarcal de la Selva (1991),
3,1 ml; documentació de la Junta Elec-
toral de Zona, eleccions autonòmiques
i generals (1995-1996), 1 lligall; còpies
fotogràfiques de pergamins del monestir
de Sant Pere de Cercada (1144-1257), 5
unitats.

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
fons del Jutjat Comarcal i de Districte de
Solsona (1939-1989), 36 ml; segona
transferència del fons del Jutjat de 1ª
Instància i Instrucció de Solsona (1988-
1993), 0,8 ml; fons de la Societat Coo-
perativa de Consum del Solsonès
(1981-1993), 0,2 ml; 46 goigs del bisbat
de Solsona (1951-1994); 10 postals (se-
gle XX); 7 fotografies de la col·lecció del
Consell Comarcal i 76 cartells del Sol-
sonès (1988-1997).

Arxiu Històric Comarcal de Sort: fons
del Consell Comarcal (1986-1996),
3,30 ml; fons de l'Estació metereològica
de Sort (1987-1996), 3,45 ml i 474 foto-
grafies de la comarca (segle XX).

Arxiu Històric de Tarragona: segona
transferència del fons de la Junta Pro-
vincial d'Agricultura, Indústria i Comerç
de Tarragona (1835-1938), 2 ml; sego-
na transferència del fons de la Cambra
Oficial Sindical Agrària de Tarragona
(1944-1983), 2,5 ml; llibres d'actes de
la Cambra Oficial de Comerç, Indústria
i Navegació de Tarragona (1892-1953),
1,5 ml; fons de la fàbrica de botons Ca-
lixto Bourlanges y Cía (1888-1892), 1
ml; fons de l'empresa Enrique Corbella
y Cía (1890-1894), 1 ml: segona trans-
ferència del fons de l'empresa Chartreu-
se (1901-1982), 1 ml; col·leció del se-
nyor Enric Olivé i Serret (1975-1980), 5
m.l; fotografies de la sèrie Classes passi-
ves del fons de la Delegació d'Hisenda
de Tarragona, 593 unitats; 32 fotogra-
fies de la guerra civil a Tarragona
(1936-1939).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
documentació de la Comissió de Festes
(1890-1952), de la reforma de l'Hospi-
tal de Sant Llàtzer (1974) i de cossos de
seguretat (1920-1981) del fons munici-
pal de Terrassa, 13 capses; fons de 13
cambres agràries de la comarca (1929-
1994), 67 capses; protocols del districte
notarial de Terrassa (1971), 110 vo-
lums; 22 pergamins del mas de Collcar-
dús, de Vacarisses (1311-1636); targetes
i programes del fons personal Maria i
Eulàlia Sicart (1933-1980); documenta-
ció d’A. Pujals i Vallhonrat, regidor de
l'Ajuntament de Terrassa (1964-1971),
18 capses. 

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
fons de la Cambra Agrària de Masllo-
renç (1943-1994), 3 ml; 141 fotografies
(1977/1980) i 55 postals del Vendrell i
comarca (1900/1967).
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(maig-agost de 1997)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d'Empordà: fons del Jutjat de 1a Instàn-
cia i Instrucció de la Bisbal d'Empordà
(1954-1980), 245 lligalls i 21 capses;
documentació del mas Albert de Vallo-
quera del terme de Cruïlles (parròquia
de Sant Sadurní) referent als patrimonis
Albert de Valloquera, Albert de Banye-
res, Tibau de Banyeres i Piferrer del veï-
nat de Mosqueroles de Cassà de la Sel-
va, 1 capsa; fotocòpies de 4 documents
de l'antic arxiu de la família Margarit de
Castell d'Empordà dels anys 1811,
1813 i 1857, referents a dictàmens en el
plet per la titularitat del delme del Cas-
tell d'Empordà; 3 fotografies del tren Gi-
rona-Palamós (1945); 9 discos de sarda-
nes, 6 dels quals són de la cobla la Prin-
cipal de la Bisbal (segle XX).

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
fons de l'Ajuntament de Taravaus
(1860/1969), 2 ml i 15 volums; fons de
l'Ajuntament de Pedret i Marzà (1932-
1996), 9 ml; documentació de l'Oficina
de Recaptació del fons del Consell Co-
marcal de l'Alt Empordà (1991-1996),
3,4 ml i 2 volums; fons dels jutjats de
pau de Taravaus (1871/1968), 0,3 ml i 1
volum i de Pedret i Marzà (1933/1981),
0,2 ml; fons de l'empresa Establiments
Albert de Figueres (1961-1991), 9 ml;
Cambra Agrària de Vilafant (1965/
1985), 2 carpetes; documentació del
Sindicat Agrícola de Taravaus (1937-
1939), 0,5 ml i 1 volum; fons de l'Esco-
la Pública de Taravaus (1933-1966),

0,12 i 6 volums; documentació de 
la Societat Recreativa La Armonia Ta-
rabuense (1933/1939), 0,4 ml i 1 vo-
lum.

Arxiu Històric de Girona: segona i ter-
cera transferència de documentació de
l'Ajuntament de Sant Julià de Ramis, sè-
ries de fiscalitat (1963-1979), 10 capses;
reproducció en microfilm del llibre
mestre del mas Amic de Quart (1726).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
documentació general de la Comissió
Municipal de les Festes de la Serra de
Montblanc (1996), 0,30 ml; cartells i
programes de la Impremta Requesens
de Montblanc (1995-1997), 1 capsa.

Arxiu Històric Comarcal d'Olot: fons
de l'Asociació de Veïns de Sant Roc
d'Olot (1975-1994), 1 capsa; llibre re-
gistre de socis de l'Associació de Mes-
tres Nacionals del Partit d'Olot (1923-
1929).

Arxiu Històric de Palafrugell: llibre
d'actes de la penya Dinamic's Club de
Palafrugell (1934-1936); quadern esco-
lar de l'Escola Municipal d'Idiomes
(1914); 33 fotografies del fons patrimo-
nial Fina (segles XIX-XX); 6 fotografies de
futbolistes palafrugellencs (anys 20), 8
documents solts de Palafrugell (1935-
1954).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: fons de l'Ajuntament de
Santa Coloma de Cervelló (1841-1984),
42 ml; fons de la Delegació Territorial
del Departament de Treball de la Gene-
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(maig-agost de 1997)

Arxiu Històric Comarcal de la Bisbal
d'Empordà: catàlegs dels pergamins
dels fons dels ajuntaments de la Bisbal
d'Empordà (1431-1481), Corçà (1442-
1619), Cruïlles (1395-1635), Palau Sa-
tor (1540) i Ullastret (1334-1593); dels
fons patrimonials Torroella de Fitor
(1233-1646), Pagès-Gallart de Palamós
(1537-1642), Grassot (1484-1664) i
Martí de Cassà de Pelràs (1390-1606), i
de les col·leccions Ullà (1312-1645) i
factícia (1491-1597), 242 pergamins.

Arxiu Històric Comarcal de Figueres:
inventaris dels fons dels ajuntaments
d'Agullana (1667/1995), 50 ml i Tara-
vaus (1860/1969); dels fons dels jutjats
de pau d'Agullana (1820-1989), Tara-
vaus (1871/1968) i Biure d'Empordà
(1930/1991); del de l'empresa Establi-
ments Albert de Figueres (1961-1991).;
del de la Delegació local del Mo-
vimiento d'Agullana i la Vajol
(1939/1976); dels fons del Sindicat Agrí-
cola de Taravaus (1937-1939), de la So-
cietat Obrera de Socors Mutus La
Concòrdia d'Agullana (1906/1933), de
la Societat Recreativa La Armonia Tara-
buense de Taravaus (1933/1939) i de
l'Escola Pública de Taravaus (1933-
1966).

Arxiu Històric de Girona: catàleg de les
sèries d'expedients d'ajuntaments
(1840-1890), clergat i culte (1834-
1873) i secretaria general (1808-1884)
del fons del Govern Civil de Girona;
catàleg de les sèries de l'Almoina del
Pla, l'Almoina del Bisbat, Casa de Mise-
ricòrdia i l'Almoina del Vestuari (1234-
1777) del fons de l'hospital de Girona;
catàleg del fons patrimonial del mas Es-
pígol de Canet d'Adri (1238-1954); in-
ventaris dels fons patrimonials mas Sal-
vador de Romanyà de la Selva (1680-
1974) i de can Vinyoles d'Amunt de
Sant Mateu de Montnegre (1458-1928).

Arxiu Històric Comarcal de Montblanc:
inventari de la secció d'instrucció públi-
ca del fons de l'Ajuntament de Mont-
blanc (1857-1989); actualització de
l'inventari del fons del Casal Montblan-
quí (1947-1997).

Arxiu Històric Comarcal d'Olot: inven-
tari del fons de l'Associació de Veïns de
Sant Roc d'Olot (1975-1994).

Arxiu Històric Comarcal de Sant Feliu
de Llobregat: inventaris dels fons de
l'Ajuntament (1817-1982), del jutjat de
pau (1856-1985), de la Delegació Local
del Movimiento (1941-1976), de la
Germandat Sindical de Pagesos i de la
Cambra Agrària de Collbató (1953-
1967).

Arxiu Històric Comarcal de Santa Co-
loma de Farners: inventaris de la docu-
mentació del Consell Comarcal de la
Selva (1991) i de la documentació de la
Junta Electoral de Zona (1991). 

Arxiu Històric Comarcal de Solsona:
inventaris dels fons dels ajuntaments de
Castellar de Ribera (1853-1995) i de
Montmajor (Berguedà) (1863-1996);
dels fons dels jutjats de pau de Castellar
de Ribera (1877-1981) i de Montmajor
(1869-1995), de la Cambra Agrària de
Montmajor (1950-1995), de la Mutuali-
tat Agrària de Montmajor (1954-1984),
de l'Escola de Castellar de Ribera
(1950-1981) i del fons de l'Agrupació
de Defensa Forestal Montesmon (1986-
1995).

Arxiu Històric Comarcal de Sort: in-
ventaris dels fons dels ajuntaments de
Farrera (1945-1988), Montcortès (1947-
1969) i Peramea (1486-1969); inventa-
ris dels fons dels jutjats de pau de Baèn
(1870-1968), Farrera (1902-1993),
Montcortès (1945-1966) i Soriguera
(1900-1992); inventari del fons de l'Es-
tació Meteorològica de Sort (1987-
1997); inventari de la col·lecció de foto-
grafies de la comarca (segle XX) i inven-
tari sumari del fons personal d'Esteve
Albert i Corp (1920-1995).

Arxiu Històric de Tarragona: catàlegs
de la sèrie impost general sobre la ren-
da de les societats. Declaracions. Ba-
lanços (1854-1964) i de la sèrie dels ex-
pedients de Classes passives del fons de
la Delegació Provincial d'Hisenda de
Tarragona (1884-1948); catàleg del fons
dels comtes de Santa Coloma de Que-
ralt (1347-1878).

Arxiu Històric Comarcal de Terrassa:
inventari dels processos del Jutjat de
Primera Instància i Instrucció núm. 1 de
Terrassa (1927-1955); índex onomàstic
dels pergamins del priorat de Santa Ma-
ria de Terrassa (977-1633); inventari de
la documentació dels priors Ramon Sa-
nahuja i Josep Castelltort i d'associa-
cions religioses del fons de la parròquia
del Sant Esperit de Terrassa (1907-
1994); regestos de 22 pergamins del
fons patrimonial Duran de Collcardús,
de Vacarisses (1311-1636); inventari
del fons A. Pujals i Vallhonrat, regidor
de l'Ajuntament de Terrassa (1964-
1971).

Arxiu Històric Comarcal del Vendrell:
inventaris dels fons de les cambres agrà-
ries i germandats de pagesos de Banye-
res del Penedès (1957-1994), Llorenç
del Penedès (1952-1994), Santa Oliva
(1946-1994) i Masllorenç (1943-1994);
inventari de la col·lecció de cartells de
la comarca de temàtica política (1976-
1995).
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Amb l'ingrés del fons documental de Jo-
sep Maria de Porcioles i Colomer, l'Ar-
xiu Nacional de Catalunya ha fet un pas
important per a l'assoliment d'un dels
seus principals objectius: la recuperació
i la difusió de fons personals d'àmbits
molt diversos, útils per a l'estudi de la
història política, social i cultural de Ca-
talunya.

En aquest cas, la consecució d'aquest
objectiu ha estat possible gràcies a l'in-
terès i a la voluntat de la família de Jo-
sep Maria de Porcioles, en especial dels
seus fills Joan i Josep Maria de Porcioles
i Sangenís, els quals han considerat
convenient cedir el fons en comodat a
la Generalitat de Catalunya per tal d'as-
segurar la seva conservació permanent i
també el seu accés gradual per part dels
investigadors, encomanant a l'Arxiu
Nacional de Catalunya la responsabili-
tat de la seva custòdia i difusió.

La intensa activitat vital de Josep Ma-
ria de Porcioles és ben reflectida al fons:
documentació resultat de la seva activitat
professional, de la seva activitat pública i

documentació de caràcter personal i fa-
miliar, conformen aquest interessant lle-
gat documental. Josep Maria de Porcio-
les (1904-1993), jurista i polític, va cur-
sar el batxillerat al col·legi dels Maristes
de Girona i la carrera de Dret a la Uni-
versitat de Barcelona, on es va graduar
l'any 1926. La seva primera activitat po-
lítica, vinculada a la Lliga Catalana, data
del temps d'estudiant a Girona. L'any
1932 va guanyar la plaça de notari a Ba-
laguer, ciutat on va tenir una destacada
actuació en els camps polític i social.

El 1936 va intervenir al Primer Con-
grés Jurídic Català, organitzat per l'A-
cadèmia de Jurisprudència i Legislació.
Acabada la guerra fou alcalde de Bala-
guer, delegat provincial d'Auxili Social
a Lleida i, posteriorment, president de la
Diputació Provincial de Lleida. En
aquesta etapa es va fundar l'Institut
d'Estudis Ilerdencs i la Granja Agrícola
Experimental.

L'any 1942 va ser nomenat director
general de Registres i del Notariat depe-
nent del Ministeri de Justícia, càrrec que

ARXIU NACIONAL DE CATALUNYA

El fons personal de Josep Maria de Porcioles 
i Colomer 
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va exercir fins el 1945. Durant el seu
mandat destaca el treball legislatiu que
es va dur a terme, en especial el Con-
grés Jurídic de Saragossa, del qual sorgí
un gran impuls per a l'elaboració de la
compilació del Dret Civil de Catalunya.
L'any 1947 obté el càrrec de jutge d'a-
pel·lació del Principat d'Andorra i gua-
nya una notaria a Barcelona. 

El dia 18 de març de 1957 fou nome-
nat alcalde de Barcelona (1957-1973).
També va ser procurador a Corts, mem-
bre de la Comissió de Justícia i ponent
de la compilació del Dret Civil Català
(1960). La darrera etapa de la seva vida
visqué retirat a la localitat de Vilassar de
Dalt (Maresme). Morí el 1993.

Aquest fons es trobava al mas Can
Rafart, la seva residència de Vilassar de
Dalt. La documentació era en molt bo-
nes condicions, gràcies a l'especial cura
que tingué Josep Maria de Porcioles a
conservar els seus documents al llarg de
la seva vida. En ingressar a l'ANC, la
major part del fons era instal·lada en
capses d'arxiu de mida foli prolongat,
una altra gran part en carpetes d'ane-
lles, una altra en capses de diversa mida
i també hi havia documents solts. No
constava l'existència de cap instrument
de descripció, llevat d'uns fitxers ono-
màstics i temàtics sense referència 
topogràfica. El fons és format per 1.100
unitats d'instal·lació, que ocupen, apro-
ximadament, uns 150 metres lineals.
Abraça els anys 1890-1993. Els docu-
ments més antics corresponen als gene-
rats pel seu pare, Joan de Porcioles i
Gispert, també notari i jurista destacat.

La intervenció arxivística en aquest
fons ve determinada per la seva natura-
lesa, en el sentit que cada fons personal
té unes característiques pròpies, en fun-
ció de les activitats del personatge. Des
del punt de vista metodològic hem in-
tentat buscar la lògica interna del fons,
que és un reflex de l'activitat de la per-
sona. En totes les primeres tasques de
classificació hem procurat aplicar el
respecte a l'ordre originari de procedèn-
cia que tenia la documentació en el
moment d'iniciar la seva organització.
El procés de treball ha estat el següent:

• Estudi aproximatiu de la personalitat
de Josep Maria de Porcioles (dades
biogràfiques, activitats desenvolupa-
des, etc.).

• Identificació de la documentació, re-
cull de tipologies documentals, de
funcions, de matèries i de totes aque-
lles dades que poguessin donar-nos
informació per anar delimitant i fi-
xant les sèries i les agrupacions o ca-
tegories documentals.

• Classificació del fons. Per a la classi-
ficació de la documentació hem op-
tat per aplicar un quadre de classifi-
cació que respon a criteris de classifi-
cació tipològica i funcional.

• Instal·lació física del fons: s'ha en-
capsat en unitats d'instal·lació nor-
malitzades que han substituït les anti-
gues.

• Elaboració d'un primer instrument de
descripció: inventari sumari del fons.

Com s'ha apuntat, dins el conjunt del
fons es poden distingir diferents agrupa-
cions de documents que descriurem tot
seguit, bo i donant algunes dades sobre
el seu contingut :

a) Documentació personal i familiar:
aquest apartat inclou correspondèn-
cia personal, documentació acadè-
mica, currículums, carnets, fotogra-
fies i també documentació familiar
entre la qual destaca la relativa al
seu pare Joan de Porcioles i Gispert
(articles i treballs, correspondència,
notes manuscrites, etc.) i de la seva
germana Narcisa de Porcioles i Co-
lomer. També conté un interessant
estudi genealògic i històric de la fa-
mília de Porcioles.

b) Documentació d'activitats professio-
nals: agrupa la documentació gene-
rada i rebuda en funció de la seva
dedicació professional com a jurista.
Destaca la corresponent al període
en què fou notari de Balaguer (cor-
respondència, escrits diversos), di-
rector general de Registres i del No-
tariat (publicacions, articles, escrits
diversos), jutge d'apel·lació del Prin-
cipat d'Andorra (dictàmens i mate-
rial de treball dels anys 1970-1980) i
notari de Barcelona.
Es conserva al fons una bona mostra
de documentació relacionada amb
la seva professió, com ara discursos,
estudis jurídics i notarials, apunts so-
bre dret civil, hipotecari, mercantil,
etc. Cal destacar els documents del
projecte de compilació del Dret Ci-
vil Català (informes i estudis, esme-
nes, retalls de premsa i material di-
vers de treball), així com la docu-
mentació corresponent a l'estudi del
Diccionari de l'Enciclopèdia Jurídi-
ca. També és força interessant la
col·lecció de retalls de premsa
(1934-1988) sobre la seva activitat
com a jurista.

c) Obra creativa: inclou obra escrita
per Josep Maria de Porcioles de di-
versa temàtica, esborranys i material
per a les edicions. Conté assaigs
històrics, reflexions polítiques i so-
cials (relligades en quatre volums),
monografies sobre la ciutat de Bar-
celona (Consideraciones sobre Bar-
celona, Tres actitudes de hoy ante la
Barcelona del mañana, De la revolu-
ción a la concordia), notes manus-
crites i textos de conferències sobre
temes diversos.

d) Correspondència: aplega la corres-
pondència com a sèrie general i

abraça el període cronològic 1940-
1993. Hi ha un volum important de
correspondència rebuda i emesa en-
tre Josep Maria de Porcioles i un
gran nombre d'entitats socials i cul-
turals, i amb destacades personali-
tats de l'àmbit polític i cultural d'a-
quest període.

e) Documentació de projecció públi-
ca: agrupa els documents generats i
rebuts en funció de les seves activi-
tats polítiques, acadèmiques i so-
cials. Cal destacar la documentació
que es conserva de la seva etapa
com a president de la Diputació
Provincial de Lleida i, concreta-
ment, la relativa a l'Institut d'Estudis
Ilerdencs. El fons aplega l'arxiu per-
sonal del període 1957-1973, en
què fou alcalde de Barcelona. D'a-
questa documentació destaca la sè-
rie de dossiers temàtics i els reculls
de premsa. Aquest apartat inclou la
documentació corresponent a la
seva activitat com a assessor en la
redacció dels textos de la Constitu-
ció espanyola i de l'Estatut d'Auto-
nomia de Catalunya. També conté
la seva documentació com a procu-
rador a Corts (recull d'esmenes i es-
borranys de les seves intervencions)
i, com a ponent de la Comissió de
Justícia, és important el nombre de
documents que fan referència a la
compilació del Dret Civil Català.
Així mateix recull la documentació
de les seves activitats acadèmiques
a l'Acadèmia de Jurisprudència (cor-
respondència, textos jurídics) i a 
l'Acadèmia de Belles Arts de Sant
Jordi (discursos, correspondència i
publicacions). Es conserva, també,
documentació relacionada amb la
Societat dels Membres de la Legió
d'Honor, de la qual Josep Maria de
Porcioles formà part.

f) Obra aliena: inclou articles i obra
original d'autors com Josep Tarín
Iglesias i Juan Felipe Higueras.

g) Escrits sobre Josep Maria de Porcio-
les: aquest apartat està format per
notes crítiques, biografies, entrevis-
tes, articles de premsa, comentaris,
estudis i publicacions. 

h) Dossiers i col·leccions: aplega dos-
siers de temàtica social, política i
cultural. Quant a les col·leccions,
contenen reculls de premsa del pe-
ríode 1971-1976 (personalitats, mu-
seus, turisme, esports, comarques,
etc.). També inclou "Resums de la
premsa diària" (1973-1977) i fullets i
catàlegs sobre Barcelona i altres lo-
calitats.
L'accés al fons per part dels investi-
gadors facilitarà l'estudi del seu pen-
sament i de la seva actuació en el
context polític i social en el qual de-
senvolupà les seves activitats. Sens
dubte, l'ingrés a l'ANC i la difusió

ARXIUS
17

ARXIUS,15  26/11/03  10:01  Página 7



ARXIUS
18

d'aquest fons contribuiran a millorar
el coneixement d'una part important
de la nostra història durant el perío-
de franquista.

Rosa M. CRUELLAS i SERRA

Ingresssos (maig-agost de 1997)

Àrea dels fons de l'Administració:
Generalitat de Catalunya. Departament
de Política Territorial i Obres Públiques,
cartells de la campanya d'informació i
difusió de la nova senyalització del me-
tro de Barcelona (1983), 25 unitats; De-
partament de la Presidència. Entitat
Autònoma del Diari Oficial i Publica-
cions, fotocòpies diligenciades de les
disposicions de la Generalitat (1981-
1987), 15 ml; Departament de la Pre-
sidència, Acord de serveis extraordina-
ris per a la custòdia de documentació
de la Direcció General de la Funció Pú-
blica (1988-1993), 15 ,8 ml; Jutjats de
la ciutat de Barcelona, Acord de serveis
extraordinaris per al tractament de do-
cumentació de diversos jutjats de Pri-
mera Instància i/o Instrucció de Barce-
lona (1920-1960), 716 ml; Jutjats So-
cials de Barcelona, expedients d'actua-
cions de diferents jutjats socials de Bar-
celona (1980-1981), 225,2 ml

Àrea dels fons històrics: Fons d'em-
preses: Manufacturas Valls, SA de Palà
de Torroella (Navàs, Bages) (1946-
1992), 3 ml; Antonio Pons y Pera, d'A-
vià (Berguedà) (1923-1925), 1 llibre
diari i 1 llibre major; Hilaturas Gossy-
pium, SA (1920-1970), 0,5 ml; Manu-
facturas Soldevila SA, de Balsareny (Ba-
ges) (1946-1964), 0,1 ml; Ignacio Font,
SA, de Torelló (Osona) (1932-1964),
0,2 ml; Tecla Sala e Hijos de Roda de
Ter (Osona) (1957), 0,1 ml; Ter Indus-
trial, SA, de Manlleu (Osona) (1969),
0,1 ml; Burés, SA, de Girona (Gironès)
(1938-1958), 0,1 ml; MEYBA (Mestre y
Ballbé, S.A.) (1945-1990), 7 ml; Fábri-
cas de Lorenzo Mata y Pons CA (1875-
1975), 10 ml; Mariano Casas y Cía, de
Barcelona (1791-1834), 0,3 ml. Fons
personals: Josep Maria de Porcioles i
Colomer (1890-1980), 150 ml; Joaquim
Solé i Martí (1936-1978), 0,1 ml; Carles
Soldevila i Zubiburu (1932-1967), 1
ml; Narcís de Carreras i Guiteras
(1918-1966), 0,2 ml; Josep Carner i Ri-
balta, 0,1 ml.; Ramon Trias Fargas
(1961-1989), 15 ml; Enric Maynés i
Gaspar (1842-1995), 6,5 ml; Cardenal
Gomà (1931-1936), 274 reproduccions
fotogràfiques; Josep Lluís Milà i Sag-
nier, documentació dels grups monàr-
quics durant el franquisme (1936-
1988), 0,5 ml; Montserrat Roig (1975-
1991), 15 ml; Joan Abelló i Prat (1995-
1997), 0,5 ml; Eduard Palanques i Gra-
nell (1938-1992), 0,2 ml; Josep M. Pi-

ñol i Font (1940-1989), 50 ml; Miquel
Guinart i Castella (1936-1985), 2 ml;
Enric Prat de la Riba (1902), 0,1 ml; Eu-
geni Xammar i Puigventós (1916-
1996), 2,6 ml. Fons d'associacions i
fundacions: Federació Catalana de Fut-
bol (1936-1974), 0,1 ml; Cercle de
Joiers de Barcelona (1925-1988), 3 ml;
Escoltisme Català (1958-1961), 0,1 ml.
Fons familiars i patrimonials: família
Carafí, de Barcelona (segles XVII-XIX),
0,3 ml.Col·leccions: documents solts
aplegats per Antoni Carbonell i Fita
(1861-1948), 0,1 ml

Àrea dels fons d'imatges, gràfics i
audiovisuals: La Maquinista Terrestre y
Marítima, SA, arxiu d'imatges, catàlegs
i documentació de la direcció general;
MACOSA, 600 plaques de vidre i
2.000 positius; col·lecció "Mundo Foto-
gráfico" (1880-1960), 120.000 negatius
del fotògraf J. Esplugas i dels fotògrafs
Roissin, Vives, Gonshani i altres; Fede-
ració Catalana de Futbol (anys 50), 22
fotografies de jugadors i activitats de la
Federació; Generalitat de Catalunya.
Departament de la Presidència (1993),
cintes originals de producció de la sèrie
Catalans universals, 252 vídeos; Patro-
nat Nacional Antituberculós (1920),
115 plaques de vidre de radiografies de
tòrax de malalts de tuberculosi; Joan
Anton Maragall i Noble, imatges fo-
togràfiques, gravats i postals sobre Pau
Casals.

Nous instruments de descripció
(maig - agost de 1997)

Àrea dels fons de l'Administració: in-
ventari informatitzat de l'Institut Escola
(1932-1939), 4,8 ml i fotografies; adap-
tació de l'inventari al nou model de fit-
xa informatitzada de la Mancomunitat
de Catalunya i la Comissió Gestora de
Liquidació de Comptes (1914-1932),
14,6 ml; inventari sumari informatitzat
dels Centres Penitenciaris de Barcelo-
na. Patronat de la Mercè (1890 -1985),
36 ml

Crònica d'activitats 

Signatura del contracte de comodat del
fons històric de l'empresa SE de Carbu-
ros Metálicos SA a l'ANC, en un acte
celebrat el 13 de maig de 1997 al Palau
de la Generalitat de Catalunya i presidit
pel senyor Joan M. Pujals i Vallvè, con-
seller de Cultura. En el decurs de l'acte,
el senyor Xavier Tafunell pronuncià una
conferència sobre la trajectòria històrica
de l'empresa en el context de la indús-
tria química a Catalunya.

Cessions en dipòsit: signatura del
contracte de cessió en dipòsit del fons
de la Sociedad Anónima Cros a l'ANC,
en un acte celebrat l'11 de juny al Palau

Marc i presidit pel senyor Joan M. Pu-
jals i Vallvè i el Sr. Antonio Zabalza,
president del Consell d'Administració i
conseller delegat d'Ercros SA; signatura
del contracte de cessió en dipòsit del
fons Serra Feliu, SA a l'ANC, en un acte
celebrat el 17 de juliol al Palau Marc i
presidit pel senyor Joan M. Pujals i
Vallvè; signatura del contracte de cessió
en dipòsit del fons Ramon Trias Fargas a
l'ANC, en un acte celebrat el 23 de ju-
liol al Palau de la Generalitat i presidit
pel senyor Xavier Trias i Vidal de Lloba-
tera, conseller de la Presidència, el se-
nyor Joan M. Pujals i Vallvè i la Sra.
Montserrat Trueta i Llacuna, vídua de R.
Trias Fargas. 

Curs sobre arxivística i documenta-
ció, del 2 al 6 de juny, a l'ANC, organit-
zat per l'Escola d'Administració Pública
de Catalunya amb la col·laboració de
l'ANC.

Exposicions: L'Arxiu Nacional de Ca-
talunya: els seus fons públics i privats i
l'experiència en el seu tractament, orga-
nitzada amb motiu de la celebració a
Barcelona de la Va Conferència Euro-
pea d'Arxius, del 23 de maig al 16 de
juny a l'ANC; La Sociedad Española 
de Carburos Metálicos SA. 100 anys 
d'història d'una empresa química.
1897-1997, organitzada per l'ANC amb
la col·laboració de la SE de Carburos
Metálicos SA, del 27 de juny al 16 d'oc-
tubre a l'ANC.

Cicles de conferències: Semblances i
Entitats, el 27 de maig: El PSUC, a càr-
rec de Rafel Ribó, a la seu de l'ANC;
Les preguntes del final del mil·lenni, el
8 de maig: La societat de la informació,
per Andreu Claret, periodista i profes-
sor de la Universitat Pompeu Fabra; el
15 de maig: Els nous corrents espiri-
tuals, per Lluís Duch, antropòleg i
monjo de Montserrat; el 22 de maig: La
resposta dels cristians als grans reptes
de la nostra civilitazació, per Hèctor
Vall, teòleg i professor d'Ecumenisme.
Organitzat per l'Associació d'Amics de
la UNESCO de Sant Cugat del Vallès i
de Valldoreix amb la col·laboració de
l'ANC.

Aplicació de les taules d'avaluació do-
cumental
(maig-agost de 1997)

Generalitat de Catalunya. Departament
de la Presidència, eliminació de fotocò-
pies diligenciades de disposicions de la
Generalitat (1981-1987), 15 ml.
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